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RECHTSFILOSOFIE

Andreas A.M. Kinneging is verbonden 

als hoogleraar rechtsfilosofie aan de 

Universiteit Leiden en wordt beschouwd als 

een van Nederlands meest vooraanstaande 

conservatieven.

Opgegroeid in een katholiek gezin 

in Zeeland, studeerde hij politieke 

wetenschappen aan de Katholieke 

Universiteit Nijmegen waar hij zijn 

doctoraal in 1984 cum laude behaalde. Hij 

promoveerde in 1994, ook cum laude, op 

het proefschrift ‘Aristocracy, antiquity and 

history, classicism in political thought’.  In 

zijn dissertatie laat hij zien hoe de Europese 

aristocratie diepgaand is beïnvloed door 

het Romeinse denken over moraal, 

samenleving en staat.

Van 1984 tot 1986 werkte Andreas 

Kinneging als wetenschappelijk 

medewerker van de Teldersstichting 

(het wetenschappelijk bureau van de 

VVD) en in deze jaren publiceerde hij 

vele liberale geschriften, waaronder 

‘Liberalisme: Een speurtocht naar de 

filosofische grondslagen’, waarin de jonge 

auteur het ontplooiingsliberalisme en het 

utilitaristische liberalisme tegenover elkaar 

plaatste. Hij brak een lans voor de laatste 

variant en vond Frits Bolkestein  en Paul 

Cliteur aan zijn zijde. Door velen werd 

Kinneging beschouwd als de ‘huisideoloog’ 

van de VVD. Hij was onder meer actief 

als ghost writer voor Bolkestein, die 

partijleider was van 1990 tot 1998. In 

1999 zegde Kinneging zijn lidmaatschap 

van de VVD op, omdat hij gaandeweg 

teleurgesteld was geraakt in het niveau 

van het intellectueel debat binnen de VVD.

In 1986 en 1987 was hij beleidsmedewerker 

bij het ministerie van Financiën en in dat 

laatste jaar maakt hij de overstap naar 

de Universiteit van Leiden. Na van 1987 

tot 1990 als NWO-bursaal verbonden te 

zijn geweest aan het onderzoekscentrum 

Sturing en Samenleving van de Leidse 

Universiteit werd hij er in 1990 universitair 

docent bij de afdeling Politicologie. 

Studenten van hem waren onder anderen 

journalist Pieter van Os, politica Ayaan Hirsi 

Ali en conservatief activist Joshua Livestro.

In 1996 stapte Kinneging over naar de 

rechtenfaculteit, waar hij werd benoemd 

tot universitair hoofddocent en vervolgens 

tot hoogleraar in de filosofie van het 

recht. Hij aanvaardde dit hoogleraarschap 

op 1 augustus 2004 en hield op 17 mei 

2005 zijn oratie in het Academiegebouw, 

met een pleidooi voor het belang van de 

klassieke traditie in de vorming van juristen. 

Zijn vakgebied beslaat de rechtsfilosofie, 

politieke filosofie, ethiek, axiologie, 

deontologie en constitutionele theorie.

Vanaf eind 1999 animeerde Kinneging een 

publiek debat over het conservatisme, dat 

uiteindelijk culmineerde in de oprichting 

van de denktank de Edmund Burke 

Stichting, waarvan Kinneging voorzitter 

werd. Hij is lid van het Republikeins 

Genootschap en momenteel voorzitter 

van de raad van aanbeveling van de 

voornoemde Edmund Burke Stichting.
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