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VOORWOORD D 

Johnn Lennon zong zijn zoontje ooit toe, Life is what happens while you're busy 

makingmaking other plans. Een waar woord, hoewel ik in het geval van mijn leven zou 

zeggen,, while you have no plans whatsoever. Aan het eind van mijn doctoraal rechten 

inn Amsterdam was de vraag wat er terecht zou komen van die langharige student nog 

geheell  open. Ik was officieel mentaal ongeschikt bevonden voor de RAIO-opleiding, 

hadd te weinig muzikaal talent om in de dance-scene potten te breken, en niet genoeg 

gogmee voor het bedrijfsleven. De afstudeerscriptie was al beklonken maar de faculteit 

hadd nog enige studiepunten van me tegoed. Die besloot ik te halen via een aantal 

rechtsfilosofischee keuzevakken die werden gegeven door Cees Maris. 

Dee studieteksten van auteurs als Rawls, Nussbaum en Mil l waren een 

verademingg na vier jaar van positiefrechtelijk spektakel over nietigheid versus 

vernietigbaarheidd en de relatieve competentie van kantonrechters, alles uiteraard naar 

redelijkheidd en billijkheid. Verrassender was dat ik er iets van bleek te kunnen. M'n 

cijfergemiddeldee kreeg op de valreep een groeispurt. Bij het ophalen van een 

tentamenbriefjee vertelde Cees terloops over een aanstaande aio-vacature voor een 

onderzoekk naar liberalisme en multiculturalisme. Of het niets voor mij was. Tja, ik 

hadd toch geen andere plannen. Waarom niet? 

Ruimm vijfjaar later zit ik het voorwoord bij mijn dissertatie te schrijven. Intussen ben 

ikk zelf docent van studenten die soms niet weten wat ze na hun studie gaan doen. Life 

isis what happens while you 're busy making other plans, doe ik wel eens wijs tegen ze. 

Inn dat halve decennium heeft Cees als mijn promotor, samen met trouwe co-promotor 

Franss Jacobs, een proces begeleid waarin ik ben gevormd tot wat je met een beetje 

goedee wil rechtsfilosoof zou kunnen noemen, met als proeve van bekwaamheid het 

boekk dat in uw handen ligt. Zij hebben daarbij altijd griezelig veel vertrouwen in mij 

gesteld,, zozeer dat ik me soms half-serieus afvroeg wanneer ze erachter zouden 

komenn wat voor prutser ik in werkelijkheid was. Kennelijk wisten ze toch wat ze 

dedenn en gaandeweg beleefde ik de voortgangsgesprekken ook zelf meer als 

discussiess onder vakbroeders dan als onderhouden tussen meesters en leerling. 

Voorr die droombegeleiding door Cees en Frans - ik ken de horrorverhalen van 

minderr fortuinlijke collega-aio's - past eenvoudigweg dank, heel veel dank, en de 

hoopp dat we nog een mooie samenwerking voor de boeg hebben. Dank gaat ook uit 

naarr collega Hendrik Kaptein, die in de begintijd regelmatig heeft meegelezen en -



gedacht,, en naar de meester van de common sense, Joep van der Vliet, van wie ik door 

dee jaren misschien wel meer over filosofie heb geleerd dan van wie ook. 

Voorr een promotie-onderzoek staat vier jaar, ik heb er als gezegd ruim vij f voor nodig 

gehad.. Maar met een sterk excuus: verkeerde vrienden. Hoe veel intellectueel zwaar 

bevochtenn progressie ik ook in mijn onderzoek dreigde te maken, altijd was er wel 

iemandd die me overhaalde om de pen neer te leggen en in het nachtleven van 

Amsterdamm op zoek te gaan naar antwoorden op de wijsgerige vragen die er echt toe 

doen,, of toe lijken te doen om drie uur 's nachts. 

Maarr alle gekheid op een stokje, zonder de uitlaatklep van ongecompliceerde 

avondenn met goede vrienden waren de afgelopen jaren belangrijk minder ontspannen 

verlopen.. Hun interesse in mijn bezigheden, hun meeleven tijdens sleutelmomenten en 

hunn begrip als ik weer eens in het weekend aan het werk was, hebben veel betekend. 

Veell  dank dus aan de gebruikelijke verdachten, in binnen- en buitenland. Ooit zullen 

wee samen het Belarusa-teepje terugvinden. 

Ikk had het daarnet over de vraag wat er van mij terecht zou komen, die speelde rond 

mijnn afstuderen. Mij n ouders Loek en Reni zijn daar volgens mij altijd benieuwder 

naarr geweest dan ikzelf. Het mooie is, voor hen bestaan er eigenlijk geen foute 

antwoordenn op die vraag. Waar het mijn zus en mij betreft, is ons geluk hun geluk. 

Hett is nauwelijks te overdrijven hoeveel rust en kracht het geeft om je zo 

onvoorwaardelijkk gesteund te weten. Eventuele merites van het proefschrift schrijf ik 

dann ook voor minstens de helft op hun beider conto, al was het maar vanwege de lepe 

Word-tipsWord-tips van mijn vader. 

Aann de andere vrouwen in mijn leven, naast mijn moeder, ben ik ook veel 

verschuldigd;; Babbën, Lulu, Bebel en Janneke. Babbën ken ik het langst, Lulu en 

Bebell  ken ik dankzij haar en mijn goede zwager Ed, en Janneke kent mij het best. Dat 

zee desondanks van mij houdt is een raadselachtig mysterie van de enigmatische soort. 

Bovendien,, als er iemand is die reden heeft om dit proefschrift te vervloeken, met zijn 

jarenlangee inbeslagname van de auteur, is zij het. Maar daar heeft ze een veel te goed 

hartt voor. Ik vind dat een prachtige gedachte. 



II  met a man 

Hee was a good man 

Sailingg and shoring 

Dancingg the beta can-can 

Makingg me foreign 

Ohh yeah 

Frankk Black, Los Angeles 





INLEIDING G 

Inn 1989 werd Wil l Kymlicka's invloedrijke en, volgens sommigen, baanbrekende 

boekk Liberalism, Community and Culture gepubliceerd. Het boek bevat een elegante 

theoriee die op een originele manier het destijds op zijn hevigst woedende debat tussen 

communitaristenn en liberalen overstijgt. De ontsnapping uit de patstelling waarin dat 

debatt terecht was gekomen bewerkstelligde Kymlicka door in zijn benadering 

aanzienlijkee normatieve consequenties te verbinden aan het belang voor het individu 

vann cultuur en culturele gemeenschappen het stokpaardje van het communitarisme 

zonderr echter daarmee de kant van de communitaristen te kiezen of zich in hun 

termenn uit te laten. Kymlicka weefde zijn visie op het verband tussen cultuur en het 

individuu in een pleidooi voor culturele rechten voor minderheden in liberale 

democratieën,, met gebruikmaking van een liberaal vocabulaire, en vermeed daarmee 

zowell  de communitaristische romantisering van pre-moderne 'communities', als het 

alss 'atomistisch' te boek staande mensbeeld van het liberalisme. 

Dee merites van de precieze theorie voor nu in het midden latend, kunnen we 

achteraff  zeggen dat Liberalism, Community and Culture het startschot was voor een 

bredee politiek-filosofische stroming die tegenwoordig bekend is onder de naam 

'multiculturalisme'.. In het kielzog van Kymlicka's boek zijn in het daarop volgende 

decenniumm talloze werken verschenen zowel pro- als anti-Kymlicka die 

'multiculturalisme'' als morele doctrine onderschrijven, een stroom literatuur die tot 

opp de dag van vandaag niet is opgedroogd. Multiculturalisme in deze zin is niet 

slechtss een sociologische beschrijving van een situatie in westerse democratieën van 

hett naast en door elkaar leven van mensen met verschillende culturele achtergronden 

(ditt wordt meestal 'multiculturaliteit' genoemd), maar een verzameling prescriptieve 

theorieënn die op de één of andere manier culturele verschillen laten meetellen in de 

allocatiee van rechten en schaarse hulpbronnen. Vandaar dat ook wel de term 'politiek 

vann verschil' wordt gebruikt. Het multiculturalisme verweet, en verwijt, de dominante 

stromingg in de politieke filosofie, het klassieke liberalisme, dat het met zijn 

individualistischee uitgangspunten te weinig aandacht schenkt aan het belang van 

cultuurr en gemeenschap, welke omissie vooral aan het licht treedt wanneer er 

meerderee culturen voorkomen binnen één staat. In contrast met liberale theorieën, 

waarr die concepten slechts zijdelings een rol spelen, plaatst het multiculturalisme het 

belangg van cultuur en gemeenschap voor het welzijn van mensen juist op de 

voorgrond. . 
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Dezee theoretische omslag heeft consequenties in termen van concreet beleid. 

Multiculturalistenn bepleiten allerlei 'culturele rechten' die ervoor moeten zorgen dat 

dee staat voldoende respect voor de diverse culturele achtergronden en identiteiten van 

haarr burgers betuigt, in sommige gevallen, zoals in de benaderingen van Kymlicka en 

ookk Joseph Raz, staat het verlenen van respect en bescherming aan culturen in een 

functionelee relatie tot een op zichzelf liberaal streven, namelijk het bevorderen van de 

autonomiee van personen. Cultuur is bij hen slechts van belang omdat en voor zover 

hett bloeien ervan de autonomie van individuen bevordert, en daar zelfs een 

noodzakelijkee voorwaarde voor is. Zij beschouwen hun theorieën als nuanceringen en 

verbeteringenn van het liberalisme, en menen zelfs dat hun multiculturalistische noties 

all  zijn geïmpliceerd in de fundamentele ideeën van grote liberale denkers als Dworkin 

enn Rawls. Andere multiculturalistische theoretici, zoals Charles Taylor en Bhikhu 

Parekh,, neigen naar een minder instrumentele visie op cultuur. Zij bepleiten culturele 

rechten,, niet omdat een florerende cultuur een middel is tot iets anders, zoals 

individuelee autonomie, maar omdat een cultuur zelf en omwille van zichzelf ten 

diepstee wordt gewaardeerd en gekoesterd door haar leden. Het feit dat de culturele 

achtergrondd van een mens zo'n diepgaande rol speelt in zijn zelfbeeld en identiteit 

maaktt die cultuur beschermenswaardig, niet dat die cultuur de conditie vormt voor 

éénn of ander liberaal ideaal. 

Ditt soort verschillen laat onverlet dat beide opvattingen dus zowel 

multiculturalismee in de gedaante van 'verbeterd liberalisme', als multiculturalisme in 

dee gedaante van 'anti-liberalisme' -, alsook andere varianten van de politiek van 

verschil,, onderschrijven dat het klassieke liberalisme onvoldoende recht doet aan 

culturelee diversiteit omdat het abstraheert van de culturele identiteit van personen. 

Datt is het gemeenschappelijke element. Het 'kleurenblinde' liberalisme, zo luidt de 

kritiek,, kan niet omgaan met de moderne omstandigheden in westerse democratieën 

waarinn de cultureel-etnische veelvormigheid als gevolg van steeds voortschrijdende 

migratiee een permanente realiteit is, en levert daardoor onrechtvaardigheden op voor 

culturelee minderheden. 

Dee positie die ik in dit boek wil innemen, druist voor een belangrijk deel in tegen 

dezee fundamentele gedachte van het multiculturalisme. Ik meen namelijk dat het 

abstraherenn van de culturele identiteit van personen juist hetgeen is dat maakt dat het 

liberalismee rechtvaardige resultaten oplevert. In een liberale staatsinrichting, een 

staatsinrichtingg die ik onderschrijf en zal trachten te verdedigen, is er vanuit het 

oogpuntt van de gelijkwaardigheid van individuen in principe maar één identiteit die er 

politiekk gezien toe doet, en dat is het burgerschap. Voor de allocatie van rechten en de 

verdelingg van schaarse hulpbronnen dient culturele identiteit, voor zover het coherent 

iss om van 'culturele identiteit' te spreken, in beginsel als moreel arbitrair te worden 

beschouwd.. Dat is in een notendop mijn these. 

Hett multiculturalisme beschouwt daarentegen culturele identiteit als allesbehalve 

arbitrair.. Het wil in veel gevallen privileges, juridische uitzonderingen en speciale 

statussenn toekennen aan mensen op grond van hun lidmaatschap van een culturele 
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groep.. Het wil binnen één rechtsorde bepaalde rechten wel toekennen aan de ene 

persoon,, maar niet aan de andere, waarbij het criterium voor dat verschil is dat de ene 

persoonn wel, en de andere niet, lid is van deze of gene 'culturele gemeenschap'. Om 

hett contrast op scherp te stellen, het project van het uit de Verlichting ontsproten 

liberalismee is juist altijd geweest het overstijgen van wereldbeelden die privileges 

verbindenn aan groepslidmaatschap, hetgeen aan Brian Barry de verzuchting ontlokt 

datt multiculturalisme "niet zozeer een geval is van het wiel opnieuw uitvinden, maar 

veeleerr van vergeten waarom het wiel was uitgevonden en pleiten voor de 

herintroductiee van de slede."1 

Hoewell  Barry hier een legitiem punt maakt, en dat op een geestige manier doet, 

gebiedtt de eerlijkheid op te merken dat deze analogie niet helemaal opgaat. De idee 

vann groepsprivileges in het Europa van voor de Franse Revolutie diende vooral om 

bestaandee machtsverschillen in stand te houden. Een 21c eeuwse multiculturalist zal 

daarentegenn niet sympathiek staan tegenover een dergelijke samenleving waar het 

gepeupell  zijn plaats kende en de adel ook, namelijk respectievelijk onder- en 

bovenaann de food chain. De groepsprivileges die de politiek van verschil bepleit 

beogenn geen machtsverschillen in stand te houden, maar die juist op te heffen. Er is 

daaromm in zoverre geen sprake van het 'herintroduceren van de slee', dat 

multiculturalistenn geen pleidooi houden voor het bestendigen van standenverschillen, 

maarr juist betogen dat culturele minderheden in een zwakke positie verkeren waar het 

aankomtt op de integriteit van hun cultuur en identiteit. De culturele rechten van het 

multiculturalistischee programma dienen ertoe die positie te versterken. 

Dee vraag is, wat maakt dat culturele minderheden in een zwakke positie verkeren 

watt betreft het beschermen en handhaven van hun culturele integriteit? Genieten ze in 

eenn liberale staat niet dezelfde fundamentele vrijheidsrechten als alle andere burgers? 

Kunnenn ze geen aanspraak maken op de liberale vrijheden van godsdienst en 

levensovertuiging,, van vereniging, van meningsuiting, drukpers en vergadering, om 

hunn cultureel geïnspireerde overtuigingen, praktijken en rituelen te belijden en uit te 

oefenen?? Jawel, betoogt het multiculturalisme, dat kunnen ze tot op zekere hoogte, 

maarr vanuit het oogpunt wan fairness is dat niet hoog genoeg, want niet even hoog als 

ledenn van de dominante of mainstream cultuur, de zogenaamde autochtonen. Dit is het 

gevolgg van de kloof tussen liberalisme in theorie en liberalisme in de praktijk. 

Liberalismee in theorie heeft als centrale notie het principe van neutraliteit. Hoewel dit 

begripp op vele manieren wordt ingevuld en gelegitimeerd, volstaat het in deze 

inleidingg om te zeggen dat liberale neutraliteit behelst dat de overheid geen standpunt 

inneemtt over de waarde van opvattingen over goed leven (niet op zichzelf beschouwd 

enn ook niet ten opzichte van elkaar), en in haar beleid geen pogingen onderneemt om 

dezee of gene opvatting te bevorderen of tegen te werken. De inrichting van de staat -

11 B. Barry, Culture and Equality, Cambridge: Polity Press 2001, p. 11: "is not so much a case of 
reinventingg the wheel as forgetting why the wheel was invented and advocating the rcintroduction of 
thee sledge." 
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quaa dwingende en niet-dwingende wetgeving, publieke symbolen en publieke rituelen 

dientt in levensbeschouwelijk opzicht zoveel mogelijk neutraal te zijn. 

Tott zover de theorie. In de praktijk zijn er weliswaar staten die liberaal worden 

genoemd,, en die dat predikaat, gezien de consciëntieuze handhaving van liberale 

rechtenn en vrijheden, ook grotendeels verdienen, maar tegelijkertijd, zo luidt de klacht 

vann het multiculturalisme, is er in feitelijke liberale democratieën geen sprake van 

werkelijkee liberale neutraliteit. Voor zover het tegendeel wordt beweerd door 

liberalenn is dat een farce; de inrichting van liberale staten is niet neutraal, maar 

gerichtt op de voorkeuren en tradities van leden van de dominante cultuur, hetgeen 

bijvoorbeeldd tot uitdrukking komt in de officiële taal, in kledingvoorschriften, in de 

christelijkee oorsprong van vrije dagen en vakanties, soms zelfs in de vorm van 

staatsgodsdiensten,, en in symbolen (vlaggen, geld, kruisbeelden in schoolgebouwen). 

Hierdoorr hebben culturele minderheden een relatief nadelige positie. Mensen met een 

culturelee achtergrond die overeenkomt met de dominante, worden extra gefaciliteerd 

inn hun opvatting van het goede leven. Culturele minderheden hebben bij wijze van 

sprekenn last van oneerlijke concurrentie op de 'culturele marktplaats'. Ik noem dit 

argumentt de 'bias-claim' van het multiculturalisme. Het is de stelling dat een 

bepaaldee opvatting van het goede leven, of elementen daarvan, in feite staatssteun 

geniett of genieten. Als zodanig vormt dit een serieus bezwaar tegen de neutrale 

pretentiess van het liberalisme. 

Hett valt niet te ontkennen dat actuele liberale democratieën inderdaad lijden aan 

dee bedoelde bias. Zo komen we op allerlei gebieden in bijvoorbeeld de Nederlandse 

publiekee sfeer verwijzingen naar de christelijke God tegen (de tekst op munten, de 

Troonrede,, de ambtseed), maar niet naar Krishna of Vishnu. Traditionele islamitische 

enn joodse slachtpraktijken kunnen in conflict komen met wettelijke voorschriften, 

waardoorr deze groepen belemmerd worden in het nastreven van hun 

onderscheidenlijkee levensidealen. Rechterlijke griffiers mogen geen hoofddoek 

dragen.. De voorbeelden zijn legio. Liberalen die hun toewijding aan liberale 

neutraliteitt serieus nemen, zullen een antwoord moeten formuleren op dit bezwaar. Ik 

duss ook. De kern van mijn argument zal daarbij enerzijds zijn dat er inderdaad een 

klooff  bestaat tussen liberale theorie en liberale praktijk, maar ik zal anderzijds de 

multiculturalistischee opvatting bestrijden dat geldige kritiek op de liberale praktijk 

tevenss geldige kritiek op de liberale theorie oplevert. Uit het feit dat liberale 

principes,, zoals het beginsel van levensbeschouwelijke neutraliteit, niet volledig of 

niett juist zijn geïmplementeerd volgt niet dat het liberalisme als politiek-filosofische 

doctrinee niet deugt. De eigenaardige gewoonte om toch die conclusie te trekken gaat 

bijj  de aanhangers van de politiek van verschil vaak hand in hand met de neiging om 

uitt het enkele feit dat elementen van de inrichting van de staat in een concreet geval 

bepaaldee minderheidsgroepen relatief zwaar treffen, de conclusie te trekken dat er dus 

sprakee is van een onrechtvaardige bias. Ook hier volgt het één niet uit het ander en ik 

zall  aan de hand van praktijkgevallen ook deze karaktertrek van het multiculturalisme 

kritiseren.. Daarbij probeer ik vanuit het liberale leerstuk van 'primaire goederen' of 
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'alll  purpose means' een test te ontwikkelen om te beoordelen of een gegeven wettelijk 

voorschriftt of pakket beleidsmaatregelen dat culturele minderheden disproportioneel 

benadeelt,, al dan niet moet worden aangemerkt als unfaire bias. Het zal blijken dat 

multiculturalistenn soms terecht klagen, en liberale principes eisen dan dat sommige 

vann de multiculturalistische beleidsvoorstellen worden gevolgd. Anderzijds zal ook 

somss blijken dat het kleurenblinde liberalisme zijn rug recht dient te houden. 

Naastt de bias-claim rust het multiculturalisme op een tweede pijler. Deze pijler is niet 

zozeerr een specifieke claim, zoals de bias-claim die in bijna elke multiculturalistische 

theoriee figureert dat is, maar kan per theorie variëren. Het gaat om sociologische, dan 

well  sociaal-psychologische beweringen die een noodzakelijke connectie vestigen 

tussenn 'cultuur' en menselijk welzijn. Je zou deze pijler de 'cultuur-claim' kunnen 

noemen.. Bijvoorbeeld: 'mensen hebben voor het leiden van een autonoom leven 

volwaardigg lidmaatschap van de eigen intacte cultuur nodig'; of: 'culturele kenmerken 

zijnn zo fundamenteel voor de persoonlijkheid dat ze op één lij n dienen te worden 

gesteldd met factoren als huidkleur, geslacht en seksuele geaardheid'; of: 'het 

onthoudenn van publieke erkenning van hun cultuur zal mensen psychologisch 

schaden'.. Dit type stellingen wordt dan omkleed met een betoog over het karakter van 

menselijkee identiteit en de rol die cultuur daarin speelt. Volgens multiculturalisten 

spelenn hier belangen die door liberalen van oudsher zijn veronachtzaamd.2 De 

conclusiee die ze aan de sociologische verhalen verbinden is dat respect voor 

individuenn respect voor hun culturen impliceert, en dat dat in multiculturele 

samenlevingenn in bepaalde omstandigheden speciale rechten voor culturele 

minderhedenn vereist. 

Bijj  het lezen van dergelijke sociologische verhalen in de multiculturalistische 

literatuurr stuit men op diverse onderliggende theorieën over de aard van het begrip 

cultuur,, over persoonlijke identiteit en de relaties tussen die twee concepten. Ik zal 

mijnn pijlen richten op een aantal van die ideeën die het tweede fundament van de 

politiekk van verschil vormen. In de eerste plaats zal ik kritiek leveren op het 

holistischee cultuurbegrip dat steevast in de betreffende benaderingen Figureert, op de 

verwantee presumptie van het distinct zijn van culturen en op de nadruk op het belang 

vann vol cultureel lidmaatschap. Veel auteurs gaan er zonder al te veel omhaal van uit 

datt er in de wereld culturen en culturele gemeenschappen bestaan als afgescheiden 

entiteiten.. Als men bijvoorbeeld beweert dat 'vol' lidmaatschap van de eigen cultuur 

eenn universeel menselijk belang is, dan impliceert men daarmee dat culturele 

gemeenschappenn bestaan, en dat een willekeurig individu lid is van een bepaalde 

culturelee gemeenschap en niet van een andere. Men moet immers de vraag 

beantwoordenn wat dat dan is, dat ding waarvan men vol lidmaatschap moet genieten, 

off  dat erkend moet worden. 

22 Zie bijvoorbeeld W. Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, Oxford: Oxford University 
Presss 2002, p.365. 
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Overigenss ben ik daarbij voornamelijk geïnteresseerd in zogenaamde 

immigrantenmulticulturaliteit;; dat wil zeggen, culturele diversiteit die voortvloeit uit 

dee aanwezigheid van immigranten (en hun nakomelingen) die verspreid wonen over 

eenn ontvangend land. Meer concreet zal ik voor voorbeelden en maatschappelijke 

ontwikkelingenn zoveel mogelijk aanknopen bij de Nederlandse situatie. De interesse 

gaatt niet zozeer uit naar zogenaamde nationale minderheden. Dat zijn geografisch 

geconcentreerdee minderheidsgroepen binnen een overkoepelend statelijk verband, met 

meestall  een eigen taal en semi-autonoom overheidsapparaat. Denk aan Baskenland, 

Cataloniëë of Quebec. Desalniettemin zal deze laatste soort multiculturaliteit wel 

degelijkk kort de revue passeren, met name bij de analyse van het werk van Kymlicka, 

wienss conceptie van 'cultuur' niet goed kan worden begrepen zonder in te gaan op de 

problematiekk van nationale minderheden. 

Inn de tweede plaats zet ik vraagtekens bij de multiculturalistische idee dat het 

etnisch-cultureleetnisch-culturele verschillen zijn die er toe doen, en niet verschillen van andere aard. 

Menn verdedigt differentiële allocatie van rechten, maar met het voorbehoud dat alleen 

etnisch-culturelee differenties daaraan ten grondslag kunnen liggen. Het lijk t mij dat de 

vraagg aan de orde moet worden gesteld wat er zo speciaal is aan 'etniciteit' dat het 

dezee geprivilegieerde positie toebedeeld krijgt. Waarom krijgen sociale groepen die 

eenn andere dan een als etnisch te karakteriseren identiteit koesteren geen bescherming 

voorr hun identiteit en hun manier van leven? Is die niet belangrijk voor het welzijn 

vann hun leden? Wat heeft etniciteit dat andere bindende groepsfactoren niet hebben? 

Dee kritiek die ik in dit boek op sommige veronderstellingen, argumenten en 

beleidsvoorstellenn van het multiculturalisme zal leveren, en de alternatieve 

oplossingenn die ik voor de problematiek die deze stroming aansnijdt zal opperen, 

zullenn van liberale snit zijn. Dat betekent uiteraard respect voor mensenrechten, de 

vrijheidd en de mogelijkheid voor mensen om te bepalen hoe ze hun leven inrichten, 

gelijkheid,, etc. Maar daarmee is in feite nog weinig gezegd, want analoog aan de 

veelvormigheidd in de multiculturalistische literatuur geldt er voor het liberalisme 

zoietss als 'zoveel liberalen, zoveel liberalismen', zowel aan de onderkant, bij de 

funderingg van liberale principes, als aan de bovenkant, bij de beleidsimplicaties van 

diee principes. Een belangrijk schisma binnen het liberalisme, om een zwaar woord te 

gebruiken,, is bijvoorbeeld de tegenstelling 'autonomie-liberalisme' versus 

'diversiteit-liberalisme'.. Hoewel dit onderwerp niet altijd wordt gezien als onderdeel 

vann het multiculturalisme-debat, zal ik er toch enige woorden aan wijden omdat het 

zogenaamdee diversiteit-liberalisme in de grond hetzelfde oogmerk heeft als het 

multiculturalisme,, namelijk het beschermen van culturele praktijken tegen de 

vervlakkendee invloed van het klassieke liberalisme. 

33 De meeste multiculturalistische theorieën staan niet afwijzend tegenover herverdelende 
rechtvaardigheidd in de trant van Rawls' tweede principe van rechtvaardigheid, dat compenseert voor 
ongelijkee spreiding van talent en lichamelijke kracht. In die zin achten ze andere verschillen dan 
culturelee dus wel relevant. Wat in de huidige discussie aan de orde is, is dat het multiculturalisme 
watwat betreft opvattingen van het goede leven (in de breedste zin van dat begrip) alleen die verschillen 
sanctioneert,, die van etnisch-culturele aard zijn. 
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Voorr ik daar aan toekom, is er plaats in het betoog voor een poging iets meer licht te 

latenn schijnen over de aard en de reikwijdte van het liberalisme waar mijn betoog over 

multiculturalismee en multiculturaliteit op steunt. De voorzichtige formulering van de 

vorigee zin geeft aan dat de lezer geen complex theoretisch bouwwerk van het kaliber 

vann Rawls' A Theory of Justice of van Raz' The Morality of Freedom hoeft te 

verwachten.. Ik ben tot het construeren van zo'n bouwwerk niet in staat en laat dat 

graagg aan de grote denkers over. De lezer "zal niet iets vinden wat lijk t op een 

compleett moreel systeem, geen reductie van morele afgeleiden tot morele primitieven, 

geenn fundering van ultieme beginselen in zelf-evidente waarheden."4 Die woorden 

zijnn van Joel Feinberg, die zijn vierdelige reeks The Moral Limits of the Criminal Law 

wijdtt aan een liberale analyse van het strafrecht, zonder zelf een complete 

onderliggendee liberale theorie te ontwikkelen. Ik meen op soortgelijke wijze als 

Feinbergg dat er zonder zo'n 'Grand Scheme', maar met enkele basale liberale 

principes,, wel degelijk iets zinnigs kan worden gezegd over een problematiek als die 

vann het multiculturalisme. In de woorden van, wederom, Feinberg, "Ik geloof niet dat 

eenn compleet moreel systeem is uitgesloten, maar alleen dat het niet noodzakelijk is. 

Vooruitgangg inzake de niet-ultieme vragen hoeft niet te wachten op oplossingen van 

dee ultieme vragen." 

Bijnaa tot slot nog dit. Toen ik op de drempel van de 21c eeuw begon aan deze 

dissertatiee was er nog geen sprake, althans niet openlijk, van de zogenaamde 

burgerrevoltee tegen de multiculturele samenleving die even later zou uitbreken. 

Iedereenn kent de steekwoorden wel die bij die omwenteling horen: 11 september, 

Fortuyn,, Van Gogh en zo meer. Omdat het maatschappelijke klimaat tijdens het 

onderzoekk en ook tijdens het schrijven eigenlijk steeds onherbergzamer werd, voelde 

ikk gaandeweg de noodzaak om niet alleen het multiculturalisme sec te analyseren, 

maarr om ook te proberen na te denken over de diverse wisselwerkingen tussen dat 

klimaat,, multiculturalisme, etnische identiteit, assimilatiedruk en liberale tolerantie. 

Inn wat volgt zal ik steeds proberen die nieuwe maatschappelijke realiteiten in de 

beschouwingg te betrekken. In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld in hoofdstuk 5 

overr 'erkenning', zullen die ontwikkelingen zelfs een prominente plaats innemen. 

Hiermeee zijn de doelen die ik mijzelf in dit boek stel gepresenteerd. De opbouw 

volgenss welke de analyse vorm zal krijgen is als volgt. Het geheel valt uiteen in drie 

delen.. Deel I (hoofdstukken 1 en 2) is gereserveerd voor de uiteenzetting van een 

aantall  belangrijke concepten waarop ik in het vervolg van het betoog steeds terugval. 

Ditt zijn in hoofdstuk 1 een opvatting van individuele autonomie en de argumenten 

44 J. Feinberg, Harm to Others, Oxford: Oxford University Press 1984, p. 17. "wil l find no semblance 
off  a complete moral system, no reduction of moral derivatives to moral primitives, no grounding of 
ultimatee principles in self-evident truths." 

Ibid,, p. 18: "I do not believe that [a complete moral system] is precluded, but only that it is 
unnecessary.. Progress on the penultimate questions need not wait for solutions to the ultimate ones." 
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voorr de behartigenswaardigheid daarvan. In hoofdstuk 2 volgt kritiek op de 

holistischee opvatting van cultuur, de ontwikkeling van een zogenaamd gelaagd 

cultuurbegripp en een analyse van het begrip etniciteit. In deel II onderzoek en kritiseer 

ikk in drie hoofdstukken de respectievelijke theorieën van de grote spelers van het 

multiculturalisme-debat.. Achtereenvolgens zijn dat de theorieën van Kymlicka en Raz 

(hoofdstukk 3), van Parekh (hoofdstuk 4) en tenslotte die van Taylor en Axel Honneth 

(hoofdstukk 5). Dit tweede deel behandelt dus drie varianten van de ene pijler van het 

multiculturalisme,, de cultuur-claim. De andere pijler, die ik hierboven de bias-claim 

noemde,, staat centraal in het derde en laatste deel. De evaluatie van deze pijler vergt 

eenn uitvoerige analyse van het begrip 'liberale neutraliteit' en de implicaties daarvan 

voorr de portee van het multiculturalisme. Ik probeer in dat derde deel een coherente 

conceptiee van de grenzen (hoofdstuk 6) en van de eisen (hoofdstuk 7) van liberale 

neutraliteitt te articuleren. Hoofdstuk 8 tenslotte, onderzoekt de concrete implicaties 

vann de in mijn ogen correcte interpretatie van liberale neutraliteit voor een 

gevarieerdee reeks casus uit de maatschappelijke werkelijkheid. 
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AUTONOMIE E 

11 Uitgangspunte n 

Al ss we de staat als kader voor menselijk samenleven nemen, dan staan er politiek-

fïlosofischh gezien twee mogelijkheden tegenover elkaar. Eén: de staat heeft 

substantievee oordelen over het soort karakter dat mensen behoren te hebben, de 

activiteitenn die mensen dienen te ondernemen, hoe families en verenigingen moeten 

functioneren,, welke seksuele preferenties mensen behoren te hebben, welke God of 

godenn men dient te aanbidden of verwerpen, welke literatuur, welke kunst en welk 

soortt entertainment de moeite waard zijn, kortom over alles wat waardevol is in 

mensenlevens.. Om die idealen over wat goed leven inhoudt te verwerkelijken wordt 

hett staatsapparaat ingeschakeld. Door middel van al dan niet dwingende wetgeving en 

anderr beleid tracht de staat een stand van zaken teweeg te brengen waarin haar 

burgerss zoveel mogelijk beantwoorden aan het staatsideaal van wat voor soort bestaan 

juistt en goed is. De staat probeert, met andere woorden, zijn burgers te perfectioneren. 

Vandaar,, uiteraard, de bekende term 'perfectionisme'. 

Tegenoverr het perfectionisme staat mogelijkheid twee: de staat onthoudt zich 

juistt zoveel mogelijk van oordelen over opvattingen over goed leven. Hij stelt zich op 

hett standpunt dat de inrichting van de staat niet tot doel heeft om een substantief 

ideaall  van goed leven op te leggen, maar om burgers een raamwerk te bieden om hun 

eigenn opvattingen te vormen, hun van huis uit meegekregen opvattingen desgewenst 

tee herzien, en hun eigen geluk na te streven. Dit is globaal gesproken de positie die 

liberalenn verdedigen. 

Dee meeste perfectionisten, zelfs totalitaire dictators, laten burgers nog wel enige 

ruimte,, hoe klein ook, voor zelfbeschikking. De meeste liberalen erkennen, soms 

schoorvoetend,, dat volledige neutraliteit niet mogelijk is, oftewel, dat enig 

perfectionismee zelfs met de beste bedoelingen niet is te vermijden. De twee 

mogelijkhedenn zijn, met andere woorden, polen op een spectrum. Ik denk dat het 

liberalee gedeelte van het spectrum het bij het rechte eind heeft, en dat een analyse van 

levensbeschouwelijkk pluralisme en wat het multiculturalisme daarover heeft te 

zeggen,, plaats dient te vinden tegen de achtergrond van liberale principes. In wat 

aanstondss volgt wordt een poging gedaan die principes te verdedigen. Voordat die 

verdedigingg kan worden geformuleerd moet ik twee vooronderstellingen expliciteren 

waarvoorr ik geen verdere onderliggende argumenten geef. Ik neem aan en hoop dat 
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dezee uitgangspunten zo weinig controversieel zijn, dat de meeste lezers die ook niet 

nodigg hebben. 

Naastt het al genoemde kader van de staat beschouw ik het volgende als gegeven. 

Tenn eerste ga ik er zonder meer van uit dat in de politieke filosofie het individu de 

relevantee morele eenheid is1, en dat alle individuen in principe een gelijke morele 

waardee hebben. In de woorden van Ronald Dworkin: "van een politiek standpunt 

bezienn doen de belangen van de leden van de gemeenschap ertoe, en doen ze er 

gelijkelijkk toe.1'2 Racistische theorieën en collectivistische denkbeelden waarbij het 

individuu als niet meer dan een radertje in het geheel van de gemeenschap wordt 

opgevat,, worden dus bij voorbaat van deelname aan de (denkbeeldige) discussie in dit 

boekk uitgesloten. Mij n betoog kan zich dat permitteren. De schets van een liberale 

theoriee die ik hier uiteenzet zal dienen als achtergrond voor het kritiseren van de 

claimss van het multiculturalisme. Tot die claims behoort niet de stelling dat de ene 

soortt mens moreel beschouwd a priori  meer waard is dan de andere, althans niet in de 

multiculturalistischee theorieën die ik heb bestudeerd. Het als startpunt nemen van 

dezee gelijkheidsclaim zal dus binnen het multiculturalisme-debat geen controversiële 

zett zijn, en voor de huidige doeleinden volstaat dat. 

Hett tweede uitgangspunt is dat de staat op levensbeschouwelijk gebied wordt 

gekenmerktt door pluraliteit. Er zijn dus verschillende, en in sommige gevallen 

incompatibele,, opvattingen in de samenleving over wat een goed leven is. In een 

maatschappijj  waar iedere burger er werkelijk precies dezelfde levensbeschouwing op 

nahoudt,, komt de keuze tussen perfectionisme of anti-perfectionisme niet 

betekenisvoll  aan de orde. De overheid die immers ook bestaat uit burgers, en dus 

ookk die ene opvatting onderschrijft - kan in zo'n maatschappij maar één resultaat 

bereiken,, en daarmee vervalt de noodzaak om de keuze te maken. Het is echter 

evidentt - en overigens volgens sommige communitaristen betreurenswaardig dat 

zulkee maatschappijen in ieder geval in geïndustrialiseerde en postindustriële delen 

vann de wereld niet meer bestaan, als ze al ooit hebben bestaan. Niet alleen zijn er 

binnenn moderne staten groepen, subculturen en zelfs families die (componenten van) 

eenn eigen manier van leven in stand houden, mensen kunnen ook individueel (zij het 

geworteldd in sociale verbanden) levensidealen formuleren die zijn afgestemd op hun 

eigenn talenten, karakter en persoonlijkheid. Ook deze aanname van pluraliteit zal in 

hett multiculturalisme-debat niet snel voor gefronste wenkbrauwen zorgen; het 

pluralismee binnen staten is immers de raison d'etre van het multiculturalisme. 

11 Vgl. W. Galston, 'Equality of Opportunity and Liberal Theory', in: F. Lucash (red.), Justice and 
EqualityEquality Here and Now, Ithaca, NY: Cornell University Press 1986, p. 91: "while the formative 
powerr of society is surely decisive, it is nevertheless individuals that are being shaped. I may share 
everythingg with others. But it is / that shares them an independent consciousness, a separate locus 
off  pleasure and pain, a demarcated being with interests to be advanced or suppressed." 
22 R. Dworkin, 'In Defense of Equality', Social Philosophy and Policy 1983-1, p. 24: "from the 
standpointt of politics, the interests of the members of the community matter, and matter equally." 
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22 Liberalism e als antiperfectionism e 

Levensbeschouwelijkee pluraliteit roept de vraag op hoe de overheid moet reageren op 

eenn diversiteit aan levensidealen. Zoals gezegd zal een hardcore perfectionistische 

staatt met genoeg macht proberen zijn specifieke visie op te leggen, goedschiks of 

kwaadschiks.. Liberalen bepleiten daarentegen in het licht van hun - in beginsel -

antiperfectionistischee programma vrijheden en rechten zoals de vrijheid van 

meningsuiting,, vrijheid van godsdienst en vrijheid van vereniging.3 Zoals al enigszins 

ligtt besloten in het woord antiperfectionistisch, zijn dit negatieve rechten. Negatieve 

rechtenn garanderen de afwezigheid van positieve belemmeringen. Ze kunnen dus 

wordenn gebruikt als afweermiddel tegen ongewenste staatsbemoeienis. Zo voorkomt 

dee vrijheid van meningsuiting dat de staat bepaalt welke opinies er worden 

verkondigd.. De vrijheid van godsdienst verhindert dat de staat oplegt welke religie 

menn dient te belijden, of dat de staat verbiedt om überhaupt een religie te volgen. In 

lij nn met het negatieve karakter van de liberale rechten en vrijheden is het een goede 

strategiee om ze ook van een negatieve verdediging te voorzien. Met andere woorden, 

argumenterenn voor vrijheid door te argumenteren tegen perfectionisme. 

Eenn eerste standaardargument tegen het van staatswege dwingend opleggen van 

dee juiste manier van leven, is dat dat een inherent vruchteloze onderneming is. Een 

noodzakelijkee voorwaarde voor het leiden van een goed leven is namelijk dat men er 

niett toe gedwongen of gemanipuleerd is. De staat kan mensen tot op zekere hoogte 

uiteraardd wel dwingen tot het 'juiste' gedrag. In het geval van religieus 

perfectionismee kan men bijvoorbeeld strenge straffen opleggen voor afvalligheid. 

Maarr het probleem is dat het verrichten van de door de staatsopvatting van het goede 

levenn voorgeschreven handelingen niet hetzelfde is als daadwerkelijk dat goede leven 

leiden.. Een belangrijk element daarvan is immers dat de betreffende persoon zich 

innerlijkk heeft gecommitteerd aan die wijze van leven. Heidenen die uit angst voor 

straff  ter kerke gaan zijn precies dat: heidenen die uit angst voor straf ter kerke gaan 

zijn,, maar geen goede christenen. Een radicale asceet die onder protest wordt 

meegenomenn naar theaters, exquise restaurants en sociëteiten is geen authentieke bon-

vivant.vivant. Dit punt is één van John Locke's hoofdargumenten in A Letter Concerning 

Toleration.Toleration. Je kan niet geloven in een ideaal op andermans dictaat. "Straffen zijn op 

geenn enkele manier in staat overtuiging te produceren."5 De reden dat een 

perfectionistischee staat (die te goeder trouw is) een manier van leven dicteert, is dat 

hijj  overtuigd is van de waarde ervan. Maar voor mensen die het er niet mee eens zijn 

33 Een staat die deze rechten en vrijheden garandeert is daarmee niet per se antiperfectionistisch. De 
vrijhedenn op zichzelf betekenen niet meer dan dat het staatsperfectionisme geen dwingend recht als 
instrumentt gebruikt. Voor nu laat ik deze nuance even liggen. 
44 G.A. den Hartogh, 'Introduction', in: G.A. den Hartogh (red.), The Good Life as a Public Good, 
Dordrecht:: Kluwcr Academie Publishers 2000, p. 16. 

J.. Locke, A Letter Concerning Toleration, online editie 
<http://www.constitution.org/jl/tolcrati.htm>:: '"But penalties arc no way capable to produce such 
belief.""  Overigens beperkte Locke het bereik van zijn argument tot protestanten; atheïsten en 
katholiekenn konden niet op zijn tolerantie rekenen. 

http://www.constitution.org/jl/tolcrati.htm
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ontbreektt die waarde, juist omdat ze een andere opvatting hebben. Leven volgens 

waardenn die je zelf niet onderschrijft, dus niet 'van binnenuit' in overeenstemming 

mett eigen overtuigingen, maar 'van buitenaf opgelegd door externe instanties, is 

altijdd slechter dan omgekeerd.6 Goed leven is dus altijd met overtuiging leven. 

Hett is verleidelijk om uit deze benadering de volgende a contrario conclusie te 

trekken;; goed leven heeft geen waarde als het niet innerlijk door de actor wordt 

onderschreven,, dus elk leven dat door de actor wordt gewaardeerd heeft wel waarde. 

Verleidelijk,, maar onjuist. Als bij alle a contrario redeneringen volgt de conclusie 

niett uit de premisse. De zogenaamde 'endorsement constraint', die zo'n centrale rol 

speeltt bij Locke, en die onder andere verder is ontwikkeld door Dworkin , is een 

noodzakelijke,, maar geen voldoende voorwaarde voor goed leven. Waarom geen 

voldoendee voorwaarde? Omdat het 'endorsement' argument (de een of andere vorm 

van)) cognitivisme ten aanzien van het goede veronderstelt. Dat wil zeggen, het 

impliceertt dat waardeoordelen niet slechts uitingen zijn van contingente gevoelens of 

verlangens,, maar dat ze integendeel kunnen worden geschraagd door redenen die als 

zodanigg in principe toegankelijk zijn voor anderen dan de persoon die de 

overtuigingenn heeft. Mensen vinden bepaalde gekoesterde activiteiten, bijvoorbeeld 

hett beoefenen van de geneeskunde of bidden tot God, niet belangrijk omdat ze een 

verlangenn voelen om die activiteit te verrichten - het is andersom: ze verlangen die 

activiteitt te ondernemen omdat ze de overtuiging hebben dat hij van waarde is. Die 

overtuigingg behelst een waarheidsclaim.9 Het 'endorsement' argument gaat uit van de 

coherentiee van zulk soort waarheidsclaims, althans van het maken van zulke claims. 

Hett erkent dat mensen zich kunnen vergissen over de waarde van hun verkozen 

manierr van leven, en het erkent ook dat ze het bij het rechte eind kunnen hebben, en 

66 Deze formulering is van W. Kymlicka: "[N] o life goes better by being led from the outside 
accordingg to values the person does not endorse. My lif e only goes better if I am leading it from the 
inside,, according to my beliefs about value." (Contemporary Political Philosophy, Oxford: Oxford 
Universityy Press 2002, p. 216.) 
77 Vgl. Ook J. Raz, The Morality of Freedom, Oxford: Oxford University Press 1986, pp. 291-294. 
Maarr zie ook S. Wall, Liberalism, Perfectionism and Restraint, Cambridge: Cambridge University 
Presss 1998, p. 196-7, voor een afwijzing van het 'endorsement' argument. Wall stelt dat bepaalde van 
hogerhandd opgelegde activiteiten en projecten waarde kunnen toevoegen aan een leven, ook al is de 
betreffendee persoon overtuigd van het tegendeel. Wel bestaat de mogelijkheid dat de resulterende 
gevoelenss van ressentiment zo sterk zijn dat ze de toegevoegde waarde teniet doen, maar dit is geen 
noodzakelijkk gevolg, aldus Wall. Zelfs als deze tegenwerping overtuigend zou zijn, wat ik niet 
zonderr meer denk, dan zou hij waarschijnlijk niet fataal zijn, gegeven het vervolg van mijn betoog. 
hh Zie bijvoorbeeld R. Dworkin, 'Foundations of Liberal Equality', in: Tanner Lectures on Human 
Values,Values, Salt Lake City: University of Utah Press 1990, p. 78 e.v. 
gg Vgl. D.O. Brink, geciteerd in A. Kcrnohan, Liberalism, Equality and Cultural Oppression, 
Cambridge:: Cambridge University Press 1998, p. 39: "Part of the explanation of my wanting to 
relievee my neighbor's suffering is that I think pain and suffering arc bad; if I were somehow to come 
too think that there was nothing objectionable about pain and suffering, I would probably have very 
littl ee concern about my neigbor's situation." 
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daarmeee dat er een recht eind is.w 

Maarr als mensen kunnen dwalen, zou de perfectionist kunnen betogen, waarom 

will  de liberaal ze dan aan hun lot overlaten? Is het niet de taak van de staat om ze op 

hett juiste pad te brengen? Tenslotte kan de staat er via onderwijs, indoctrinatie of 

zelfss dwang voor zorgen dat mensen wel degelijk ook innerlijk overtuigd raken van de 

juistheidd van de orthodoxie. Zoals Kymlicka opmerkt, "Een manier om mensen iets te 

latenn nastreven om de juiste redenen, is ze zover krijgen dat ze het nastreven om de 

verkeerdee redenen." Het produceren van geloof is bij nader inzien voor de 

perfectionistischee staat helemaal niet zo onmogelijk als Locke beweert. Zo beschouwd 

staatt voor de overheid dus de mogelijkheid open om althans voor een deel van de 

bevolking,, het vatbare deel zogezegd, te bewerkstelligen dat vanuit innerlijke 

convictiee het juiste leven wordt geleid. Een soort welwillend paternalisme dus. 

Err zijn twee, niet geheel van elkaar losstaande, problemen met dit soort 

welwillendd paternalisme. Het ene probleem gaat over een moeilijkheid die optreedt 

wanneerr het aan de overheid wordt overgelaten om voor alle burgers de inhoud van 

eenn goed leven vast te stellen; het andere heeft te maken met een onderscheid tussen 

verschillendee manieren waarop je een waarde of ideaal kunt onderschrijven. Laat ik 

mett het laatste beginnen. 

Hett argument, dat ik ontleen aan On Liberty van John Stuart Mill , gaat ongeveer 

alss volgt. Zelfs een persoon die rotsvast overtuigd is van de juistheid van zijn 

opvattingg van het goede zal moeten toegeven dat, hoe waar zijn levensideaal ook is, 

zijnn geloof in dat ideaal niet gerechtvaardigd zou zijn wanneer hij het slechts uit 

gedachtelooss conformisme zou hebben. Zoals hierboven betoogd hebben mensen 

redenenn voor hun overtuigingen. Een persoon die als enige reden voor zijn 

overtuigingg aanvoert dat het de overtuiging is van de groep waarin hij toevallig is 

opgegroeidd vinden we een eigenaardig en misschien zelfs niet serieus te nemen 

persoon.. Ook al betreft een overtuiging van deze persoon een ware opvatting over 

hett goede, betoogt Mill , als hij hem slechts op conformistische gronden aanhangt is 

diee waarheid niet meer dan een ordinair vooroordeel, een dogma. De opvatting zal dan 

haarr betekenis verliezen, en "beroofd worden van zijn uiterst belangrijke effect op het 

100 De activiteit van morele reflectie lijk t te reduceren tot nonsens zonder deze veronderstelling (de 
veronderstellingg dat waardeoordelen aanspraak maken op waarheid). Vgl. M. Smith, 'Realism', in: P. 
Singerr (red.), A Companion to Ethics, Cornwall: Blackwell Publishing Ltd. 2003, p. 439: "When we 
agonizee over our moral opinions, we seem to be agonizing over whether our reasons for our beliefs 
aree good enough reasons for believing what we we believe to be true. [I] t seems utterly hopeless to 
supposee that we arc agonizing over whether we really have the desires we have." 
111 W. Kymlicka 2002, p. 277: "One way to get people to pursue something for the right reasons is to 
gett them to pursue it for the wrong reasons, and hope they wil l then sec its true value." 
''' Omgekeerd nemen we mensen niet serieus als wc er zonder meer van uitgaan dat ze hun 
opvattingenn huldigen als apathische dragers van groepsnormen en waarden. Zie voor verdere 
gedachtenn hierover hoofdstuk 4. Overigens kan het wel redelijk zijn om conformistisch te zijn op een 
bepaaldd gebied datje minder centraal acht in je leven. Omdat je niet eindeloos kunt reflecteren over 
allee mogelijke handelingsaltcrnaticvcn in elke sfeer kun je bijvoorbeeld je leven op gastronomisch 
gebiedd volledig aan het oordeel van anderen overlaten, terwijl je op het gebied van je beroepskeuze 
weerr meer onafhankelijk probeert te evalueren. 
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karakterr en het gedrag: het dogma wordt dan weinig meer dan een formele professie 

[...]]  die in de weg staat aan een echte en hartgrondig gevoelde convictie." Je kunt 

duss eigenlijk niet willen dat je je belangrijke overtuigingen over levensidealen om de 

verkeerdee redenen aanhangt, want dan hang je ze niet werkelijk aan. Als je opvatting 

niett "volledig, regelmatig en rücksichtlos wordt bediscussieerd, dan zal hij worden 

gehuldigdd als een dood dogma, niet als een levende waarheid."14 En hiervoor, betoogt 

Mil ll  verder, is het nodig om vrijheden te garanderen. En dan gaat het niet alleen om 

vrijheidd van meningsuiting, maar bijvoorbeeld ook om vrijheid van vereniging en 

godsdienst,, omdat het bediscussiëren van het goede niet alleen door middel van 

woordenn gebeurt, maar ook de vorm van levensexperimenten aanneemt. 

Iedereenn heeft dus een belang bij de vrijheid van alle anderen, omdat het klimaat 

datt die vrijheid meebrengt een voorwaarde is voor de kwaliteit van de eigen 

onderschrijvingg van levensidealen. Nu zal duidelijk zijn waarom een welwillend 

paternalistischee overheid, een overheid die de juiste levensidealen oplegt via dwang, 

indoctrinatiee of manipulatie, geen aantrekkelijke optie is. Waarden die via zulke 

methodenn de jouwe zijn geworden zijn niet meer dan Mill s dode dogma's, en dus 

zonderr veel betekenis en zonder echte innerlijke bevestiging. 

Tochh lijk t dit een merkwaardige situatie. Als de overheid Mill s advies opvolgt, 

dann zal ze een deel van de (of alle) mensen laten aanrommelen met onjuiste 

conceptiess van het goede, zodat ze eikaars levenswijzen en opvattingen 

bediscussiërenn en evalueren, elkaar alert houden als het ware, en dit alles alleen maar 

omdatt hun toewijding aan die concepties anders niet het juiste karakter heeft. Wat 

hebbenn die mensen eraan dat ze hun idealen op de goede manier onderschrijven als ze 

niett de goede idealen onderschrijven? 

Ditt brengt ons bij het tweede probleem van een welwillende paternalistische 

overheid:: de overheid heeft evenmin als de burgers de waarheid in pacht als het 

aankomtt op de goedheid van verschillende soorten levensinvullingen. De 

welwillendheidd (liever gezegd: het gelijk) van de staat ten aanzien van het goede kan 

niett worden gegarandeerd. Locke merkte al op dat de koning - of in deze tijd: de 

democratischee wetgever - net als de rest van de mensheid niet onfeilbaar is wat 

betreftt substantieve levensdoelen. Mil l maakt een vergelijkbaar punt in On Liberty: 

"[Degenenn die een opvatting wensen te onderdrukken] hebben geen autoriteit om de 

kwestiee voor de gehele mensheid de beslissen, en elke andere persoon uit te sluiten 

""  J.S. Mill , 'On Liberty', in: D. Bromwich & G. Katcb (red.), On Liberty/John Stuart Mill, 
Binghamton:: Vail-Ballou Press 2003, p. 118: "deprived of its vital effect on the character and 
conduct:: the dogma becoming a mere formal profession [...] preventing the growth of any real and 
heartfeltt conviction". 
144 Ibid, p. 103: "i f it is not fully, frequently, and fearlessly discussed, it wil l be held as a dead dogma, 
nott a living truth." 
155 Den Hartogh maakt in dit verband de interessante opmerking dat hiertoe ook ogenschijnlijk 
waardelozee levensexperimenten moeten worden toegestaan. De feilbaarheid van zowel de staat als de 
meerderheidd des volks wordt namelijk vaak gekenmerkt door een bias tegen innovatie. De waarde of 
waardeloosheidd van experimenten kan niet vooraf worden vastgesteld. Dat kan pas wanneer ze de 
kanss hebben gekregen om zich te voltrekken (G. den Hartogh 2000, p. 19, noot 83). 
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vann de middelen om te oordelen. Weigeren om een opvatting aan te horen omdat ze er 

zekerr van zijn dat hij onjuist is, is aannemen dat hun zekerheid hetzelfde is als 

absoluteabsolute zekerheid. Het uitbannen van discussie is een aanname van onfeilbaarheid."16 

Inn deze passage doelt Mil l op de vrijheid van meningsuiting, maar het punt is ook van 

toepassingg op andere vrijheden die een perfectionistische staat kan inperken. 

Tochh is het theoretisch beschouwd gevaarlijk om al teveel af te laten hangen van 

dee notie van feilbaarheid. Immers, als die feilbaarheid geldt ten aanzien van 

levensidealen,, waarom dan niet ten aanzien van ideeën over rechtvaardigheid, en het 

mensbeeldd dat aan die ideeën ten grondslag ligt? Als de overheid niet is te vertrouwen 

inn zaken die het goede betreffen, waarom dan wel in zaken die gerechtigheid 

betreffen?? Of andersom: als een overheid op grond van argumenten respect kan 

eisenn voor liberale instituties, waarom zou ze dan niet op grond van argumenten 

respectt kunnen eisen voor de staatsopvattingen over het goede? 

Dee oplossing van deze puzzel ligt, denk ik, in het feit dat de twee sferen van 

moraliteitt in een relevant opzicht van elkaar verschillen. Wat in concreto het juiste 

levenn is, kan per persoon verschillen. Verschillende personen hebben ieder hun eigen 

persoonlijkee geschiedenissen, karakters, talenten, capaciteiten, gevoeligheden en 

behoeften.. Een welwillende staat zou kunnen proberen per individu vast te stellen 

welkee manier van leven het best bij hem past, en die dan van staatswege op te leggen. 

Maarr dit is onuitvoerbaar voor een overheidsapparaat. Hoe krijgt men de beschikking 

overr de relevante informatie, en welke informatie over iemands psychologische make-

up,, over iemands kwaliteiten en capaciteiten, is eigenlijk relevant? Wie beter dan de 

persoonn in kwestie kan bepalen wat goed voor hem is?19 In vergelijking met de 

personenn om wier levens het gaat, is het redelijk om aan te nemen dat de staat een 

minderr geschikte beoordelaar van levensinvullingen is. 

J.S.. Mil l 2003, p. 88: "[Those who desire to suppress an opinion] have no authority to decide the 
questionn for all mankind, and exclude every other person from the means of judging. To refuse a 
hearingg to an opinion, because they arc sure that it is false, is to assume that their certainty is the 
samee thing as absolute certainty. All silencing of discussion is an assumption of infallibility. " 
177 Zie in deze zin bijvoorbeeld S. Clarke, 'Contractarianism, Liberal Neutrality, and Epistcmology', 
PoliticalPolitical Studies 1999-XLVII, pp. 627-642. 
ISS Vgl. J. Fcinbcrg, Harmless Wrongdoing, New York: Oxford University Press 1988, p. 110: "The 
goodd for individuals consists in the fulfillment of their individual natures, and given the natural 
diversityy of human beings, the nature of the fulfillin g lif e wil l vary from person to person and is best 
leftt to individuals and the groups in which they arc "embedded" to work out on their own." 

ikk verdedig hiermee geen radicaal subjectivisme. Het cognitivismc waar de bredere redenering op 
steuntt blijf t staan. De opvatting van het goede die bij een persoonlijkheid past zal nog altijd vatbaar 
zijnn voor rechtvaardiging op grond van redenen en niet de één of andere impuls. Wanneer 
aannemelijkk wordt gemaakt dat aan de betreffende redenen een gebrek kleeft, zal de persoon 
'moeten'' toegeven dat hij het bij het verkeerde eind had. Vgl. A. Kcrnohan, Liberalism, Equality and 
CulturalCultural Oppression, Cambridge: Cambridge University Press 1998, p. 101: "Of course it is true that 
wee must universalize moral obligations to others; if committing murder is wrong for one person, 
committingg murder is wrong for everyone. Yet it is not true that we must universalize personal 
evaluations;; one person may judge that the most valuable way for her to earn a living is as a 
philosophyy professor, while another person may judge that the most worthwhile thing he can do is to 
becomee a farmer. [C]ognitivism about ends [...] docs not entail that everyone shares, or ought to 
share,, one end. Because personal value is highly particular, beliefs about value wil l often be false for 
many,, though true for some." 
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Ditt bijzondere type feilbaarheid speelt echter niet in de sfeer van 

rechtvaardigheid.. Een liberale conceptie van rechtvaardigheid tracht vast te stellen 

watt goed is voor mensen, gegeven de overheidsfeilbaarheid inzake de vraag wat het 

goedegoede is voor mensen met verschillende temperamenten en achtergronden. Een 

liberalee conceptie zegt dus niet in concreto, in substantieve zin, wat goed is voor 

individuen;; een liberale conceptie zegt (slechts) op een bepaald niveau van abstractie 

ietss over wat goed is voor individuen, en heeft daarmee als het ware een bescheiden 

ambitie.. Zo bezien zou je liberale politiek kunnen omschrijven als het bieden van een 

faciliterendd raamwerk voor wezens die er een fundamenteel belang bij hebben om een 

goedd leven te leiden. 

Uiteraardd laat dit verhaal de mogelijkheid open dat er waarden of goederen zijn 

diee goed zijn voor elk individu, ongeacht zijn karakter, achtergrond en ongeacht zijn 

specifiekee levensidealen. En die zijn er ook. In hoofdstuk 7 zal ik proberen uiteen te 

zettenn dat John Rawls, met zijn lijst van zogenaamde primaire goederen, een 

uitstekendd verdedigbaar pakket van zulke goederen heeft geformuleerd. Een liberale 

staatt is dan ook gerechtigd, en daarenboven moreel gehouden, om zulke goederen te 

bevorderenn en een faire distributie van die goederen te garanderen. 

Maarr daar moet het dan ook gevoeglijk bij blijven. Niet alleen om de genoemde 

principiëlee redenen, maar ook vanuit een zeker wantrouwen ten opzichte van politieke 

instituties.. Dan heb ik het niet over de epistemologische feilbaarheid van politici die 

zoevenn aan de orde was, maar over de bijvoorbeeld door Raz benadrukte ethische 

feilbaarheid,, de vatbaarheid voor corruptie, willekeur en populisme, van machtige 

overheden.. Volgens Raz is macht niet te vertrouwen omdat macht corrumpeerbaar, 

feilbaarr en inefficiënt is.21 Een nadere reden om die macht scherp af te bakenen en 

binnenn strikte perken te houden. 

Ikk bedoel overigens niet te ontkennen dat levensidealen, ambities, activiteiten, etc. nagenoeg altijd 
eenn sociaal karakter hebben. Net zoals een privctaal niet kan bestaan, zullen levensoptics nooit een 
puurr idiosyncratisch karakter hebben. Mensen kunnen slechts betekenisvol handelen en oordelen in 
socialee contexten. Voorbeeld: de levensoptic 'professioneel muziek maken' bestaat bij de gratie van 
hett fenomeen muziek en de groepen mensen die de diverse muzikale instituties constitueren en 
bevolken.. Maar dat neemt niet weg dat het per persoon verschilt welke opties en combinaties van 
optiess (potentieel) bij hem en zijn specifieke persoonlijkheid passen. Zie hierover verder ook 
paragraaff  IV hieronder. 
211 J. Raz 1986, p. 428: "Since power is corruptible, fallible and inefficient it should not be trusted. It 
shouldd be hedged and fenced." Anders dan het citaat doet vermoeden valt Raz niet zonder meer als 
antiperfectionistt te kwalificeren. Hij maakt cen onderscheid tussen ideale theorie en nict-idcalc 
theorie.. In zijn ideale theorie, de "doctrine of autonomy-based freedom", neemt hij een 
perfectionistischh standpunt in. Zijn ideale staat bevordert het goede leven dat bij hem bestaat uit een 
levenn volgens cen substantief ideaal van individuele autonomie. In de sfeer van nict-idcalc theorie 
erkentt Raz de feilbaarheid en potentiële corruptie van feitelijke regeringen, en pleit daarom in de 
echtee wereld voor min of meer conventioneel liberaal antipcrfcctionistisch beleid. 
222 Ook Kymlicka propageert een zeker wantrouwen jegens de overheid als forum voor evaluatie van 
hett goede, zij het om andere redenen. Als de inhoud van staatspcrfcctionismc wordt vastgesteld via 
collectievee deliberatie in een democratisch forum zullen minderheden en groepen die minder in staat 
zijnn hun idealen overtuigend en aantrekkelijk te articuleren structureel het onderspit delven, zodat de 
uitkomstt altijd cen conservatieve bias zal hebben, aldus Kymlicka in 'Liberal Individualism and 
Liberall  Neutrality', Ethics 1989-99/4, pp. 900-902. 
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33 Toleranti e en fundamentalism e 

Dee combinatie van de genoemde argumenten, het 'endorsement' argument, het 'divers 

klimaat'' argument en het feilbaarheidsargument (in samenhang met het argument van 

individuelee temperamenten), maakt de zaak tegen staatsperfectionisme vrij sterk. 

Individuelee vrijheid is te prefereren boven staatsperfectionisme omdat het beter is om 

eenn - weliswaar potentieel verkeerd - levensideaal te volgen uit eigen volle 

overtuiging,, dan op last van de staat, die immers op dit gebied in een slechtere positie 

iss om te oordelen en ook anderszins niet de aangewezen instantie is om opvattingen 

overr het goede te evalueren. Liever een poging wagen en eventueel falen op eigen 

verantwoordelijkheidd dan op grond van andermans dictaat. Een klimaat van vrijheid 

enn pluralisme zorgt ervoor datje poging serieus is. 

Tochh zal niet iedereen overtuigd zijn. Dit verhaal zal bijvoorbeeld weinig indruk 

makenn op iemand die tot in het diepst van zijn wezen 'weet' dat mensen die zijn 

specifiekee levensideaal niet volgen als brandstof voor de hel zullen dienen tot in de 

eeuwigheid,, die hun voorts dat gruwelijk lot wil besparen, en die er tenslotte toe 

bereidd is samen met zijn medestanders te vechten tot de dood om ervoor te zorgen dat 

iedereenn in hun kamp komt. Zo iemand acht de idee van feilbaarheid in ieder geval 

niett van toepassing op zichzelf, waarmee dat argument wegvalt in de discussie met 

diee persoon. Het argument dat het goede kan verschillen voor verschillende mensen 

zall  hij ook zonder meer verwerpen. Het argument dat goed leven zonder innerlijke 

convictiee waardeloos is zou zo iemand wellicht meer aanspreken. Immers, als deze 

fundamentalistt zijn eigen ideaal serieus neemt, dan kan hij niet "willen dat anderen 

zichh er onder dwang (of uit onwetendheid of uit stupiditeit, enzovoort) naar voegen"24, 

wantt dat zou een gotspe van zijn manier van leven maken. Maar dit valt te omzeilen, 

wantt hartgrondige innerlijke convictie kan worden bereikt door middel van 

indoctrinatie. . 

Blijf tt over het argument dat echt inzicht in de waarheid alleen mogelijk is in een 

klimaatt waarin die waarheid regelmatig ter discussie wordt gesteld door 

concurrerendee 'waarheden'. Mil l stelde dat de christenen van zijn tijd de 

leerstellingenn die alle christelijke sekten gemeenschappelijk hebben slechts op een 

233 Heeft de hardliner hier niet een sterk punt? Is erkenning van eigen feilbaarheid eigenlijk wel 
compatibell  met een cognitivistisch geloof dat de eigen opvatting de juiste is? Kun je tegelijkertijd 
gelovenn datje gelijk hebt en datje misschien ongelijk hebt? Ja, want cognitivismc over waarden 
brengtt niet met zich mee dat iedereen dezelfde waarden behoort te delen, zie noot 19 hierboven. 
Voorts:: het hebben van een overtuiging is niet hetzelfde als jezelf afsluiten voor tegenbewijs. Vgl. J. 
Bennett,, 'The Conscience of Huckleberry Finn', in: P. Singer, Ethics, Oxford: Oxford University 
Presss 1994, p. 304: "i t is obviously incoherent for someone to declare the system of moral principles 
thatt he accepts to be bad, just as one cannot coherently say of anything that one believes it but it is 
false.. Still, although I can't point to any of my beliefs and say: 'That is false', I don't doubt that 
somee of my beliefs are false; and so 1 should try to remain open to correction." 



20 0 MulticulturalismeMulticulturalisme & Neutraliteit 

slaafse,, oppervlakkige manier geloofden: "Ze hebben een habitueel respect voor hun 

klank.";; en: "Al s het op gedrag aankomt, kijken ze naar meneer A en B om hen te 

sturenn in hoe Christus te gehoorzamen."25 Bij de eerste christenen, die van alle kanten 

aann kritiek (en vervolging) blootstonden was dat wel anders, aldus Mill . Hetzelfde 

geldtt voor de overtuigingen die onder de verschillende christelijke groepen 

controversieell  zijn. Die moeten namelijk vaak en goed verdedigd worden tegenover 

kritiek. . 

Zall  onze hyperfundamentalist gevoelig zijn voor deze redenering? Waarschijnlijk 

niet.. Wellicht alleen al niet omdat hij vrijelijk e en openbare ketterij domweg 

onacceptabell  en bovendien een verderfelijke invloed op de jeugd zal vinden, welk 

argumentt daar ook tegenover wordt gesteld. Wanneer zo iemand en zijn medestanders 

zelfss niet uit prudentiële overwegingen een min of meer liberale modus vivendi met 

andersdenkendenn wensen aan te gaan, dan kom het er uiteindelijk op neer dat de 

discussiee ophoudt. In deze zin moet eenvoudigweg worden erkend dat een 

rechtvaardigingg van (een vorm van) liberalisme in een context van onderhandeling in 

laatstee instantie een preken voor eigen parochie is. 

44 Autonomie ? 

Voorr wie wel gevoelig is voor de (combinatie van) bovenstaande argumenten bieden 

zee goede redenen om te stellen dat mensen hun idee van een waardevol en fatsoenlijk 

bestaann autonoom, dat wil zeggen, ongehinderd, behoren te vormen en na te streven. 

Echter,, zoals het bekende adagium in de ethiek luidt, 'ought implies can'. Naast het 

rechtt en de vrijheid om levensidealen te vormen en na te streven moeten mensen ook 

dee capaciteit daartoe hebben. Feinberg onderscheidt in dit licht autonomie als recht en 

autonomiee als capaciteit.27 Een persoon die vanaf zijn geboorte door zijn directe 

omgevingg bepaalde denkbeelden krijgt ingeprent en die verder geen onderwijs geniet 

off  in contact komt met andere opvattingen, die kan formeel gezien alle denkbare 

vrijhedenn bezitten, maar zal daar niets zinnigs mee kunnen aanvangen. Wil autonomie 

alss recht enige betekenis hebben, dan moeten individuen weten dat er meerdere 

mogelijkee levensbeschouwingen en levenswijzen bestaan, ze moeten minimale 

reflectievee vaardigheden bezitten om die opvattingen met elkaar te kunnen 

vergelijken,, ze moeten weten dat ze het recht hebben om dat te doen, kortom, ze 

moetenn tot op zekere hoogte in het bezit zijn van autonomie als capaciteit. 

244 F.C.L.M. Jacobs, 'Inhoud en rechtvaardiging van de liberale moraal', in: A.W. Musschcnga & 
F.C.L.M.. Jacobs (red.), De Liberale Moraal en Haar Grenzen, Kampen: J.H. Kok 1992, p. 28. 
255 J.S. Mil l 2003, p. 109: "They have an habitual respect for the sound of them [...] Whenever 
conductt is concerned, they look around for Mr. A and B to direct them how far to go in obeying 
Christ." " 
266 Vgl. in deze zin S. Macedo, 'Toleration and Fundamentalism', in: R.E. Goodin & P. Pcttit (red.), A 
CompanionCompanion lo Contemporary Political Philosophy, Blackwcll Publishing 2004, p. 625 c.v. 
22 J. Feinberg, Harm to Self, New York: Oxford University Press 1986, p. 27 e.v. 
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Overr die capaciteit hebben liberalen en communitaristen in de jaren tachtig en 

negentigg vaak en indringend de degens gekruist. Krom gezegd: communitaristen 

stellenn ter discussie of mensen wel de capaciteit bezitten tot het hebben van 

autonomiee als capaciteit. Iets minder krom gezegd: is het liberale mensbeeld, waarin 

hett vermogen tot autonomie centraal staat, wel correct? Wordt de menselijke natuur 

gekenmerktt door een fundamenteel vermogen om, in Rawls' woorden, een conceptie 

vann het goede te vormen, te herzien en na te streven? Dit is een uitermate belangrijk 

punt,, want het 'endorsement-argument', het 'feilbaarheidsargument' en het 'kritisch 

klimaat-argument'' veronderstellen een zekere standaard van menselijke competentie 

enn een zeker individualisme. Ze impliceren dat mensen een zekere capaciteit hebben 

omm vanuit zichzelf, qua individu, over het goede te redeneren. Het verwijt uit 

communitaristischee hoek is dat zo'n mensbeeld te individualistisch is en geen 

passendee plaats inruimt voor de ten diepste sociale natuur van mensen. Liberalen 

zoudenn een koud en abstract atomisme aanhangen. Zo'n mensbeeld stelt het individu 

voorr als een in een sociaal vacuüm zwevende 'geest' zonder sociale bindingen, die 

geheell  onafhankelijk zijn leven inricht. 

Dee liberale nadruk op individuele autonomie, hebben talloze liberalen als 

antwoordd op de communitaristische aanvallen betoogd, betekent op geen enkele 

manierr dat het liberalisme zich - zoals het verwijt luidt - committeert aan een 

atomistischh mensbeeld.29 Er is in feite geen liberale auteur te vinden die zo'n 

armoedigee visie aanhangt. Of omgekeerd: elke liberaal onderschrijft dat culturele en 

socialee 'inbedding' essentiële kenmerken zijn van een deugdelijke conceptie van de 

persoonn en van individuele autonomie, zodat het atomisme bezwaar voornamelijk als 

strawstraw man moet worden gezien. In de woorden van Feinberg: "Het individu mag dan 

eigenn doeleinden vormen, maar zelfs die doelen die nonconformistisch of rebels zijn 

kunnenn slechts worden begrepen tegen de achtergrond van gemeenschapspraktijken en 

-tradities."300 Bovendien worden de meeste levensprojecten niet alleen, als een atoom 

geleefd,, maar in vereniging met anderen: "Liberalen verdedigen politieke vrijheid om 

288 Zie o.a. M. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge: Cambridge University Press 
1982;; C. Taylor, 'Atomism', in: S. Avincri & A. dc-Shalit (red.), Communitarianism and 
Individualism,Individualism, Oxford: Oxford University Press 1992, p. 29-50; D. Bell, Communitarianism and its 
Critics,Critics, Oxford: Clarendon Press 1993. 
299 De minder genuanceerde communitaristische analyses grijpen Rawls' 'original position' aan om 
hunn atomisme-bcschuldiging te staven. Die strategie miskent het karakter van de 'original position' 
vann gedachte-experiment dat is ontworpen om intuïties over fairness vorm te geven. Vgl, R.K. 
Fullinwidcr,, 'Citizenship, Individualism, and Democratie Politics', Ethics 1995-105/3, p. 498: "[T]hc 
Originall  Position doesn't succeed as Exhibit A in the critics' indictment of liberalism. The 
"choosers""  in the Original Position are theoretical fictions, not real persons [...] The fictional parties 
inn the Original Position choose principles of justice to govern a society of real persons - persons 
deeplyy immersed in webs of commitments". 
3C**  J. Feinberg 1988, p. 83: "[The individual] may form purposes of his own, but even those that are 
nonconformistt or rebellious can only be understood against the background of community practice 
andd tradition." 
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levensexperimentenn te bevorderen, maar die experimenten zijn normaliter joint 

ventures" ventures" 

Dezee nadruk op de sociale natuur van de persoon betekent ook weer niet dat, 

zoalss bijvoorbeeld de communitarist Sandel beweert, personen hun levensdoelen of 

hunn sociale rol slechts kunnen 'ontdekken', waarbij er maar één juiste uitkomst 

mogelijkk is, maar veeleer dat ze putten uit beschikbare opties die wortelen in sociale 

verbanden,, tradities, praktijken, etc. Net zoals een lichaam zich in het luchtledige niet 

kann afzetten om in beweging te komen, kan een mens zonder context geen 

betekenisvollee vorm geven aan het eigen leven, leder mens put bij het bepalen van 

zijnn levenswandel uit een sociaal reservoir, maar niet op een rigide manier, want 

praktijkenn en tradities kunnen worden geëvalueerd, gecombineerd, herzien en 

omgevormdd tot een manier van leven die als 'eigen' kan worden bestempeld. Zo kan 

individuelee autonomie op een plausibele wijze worden geïnterpreteerd. 

Inn deze conceptie van autonomie ontdoen liberale burgers zich dus niet constant 

enn categorisch van al de sociale en natuurlijke inclinaties, ideeën en doeleinden die ze 

'aantreffen',, zoals we ons misschien bij etherische Kantiaanse heiligen voorstellen. 

Dee voorgestelde conceptie is veel bescheidener. Je zou van een meta-ideaal kunnen 

sprekenn , een interpretatie van autonomie als mogelijkheidsvoorwaarde (in concreto: 

minimalee reflectieve vaardigheden, een voldoende rijk geschakeerd palet aan opties, 

afwezigheidd van dwang, manipulatie en gebrek34) voor het betekenisvol uitoefenen 

vann individuele vrijheid, een conceptie van personen waarmee antiperfectionisme op 

zinnigee wijze vorm kan krijgen. 

Liberalee burgers stappen bij hun geboorte als het ware in een rijdende trein van 

(eenn combinatie van) in hun sociale omgeving aangetroffen levensexperimenten. De 

cruxx is dat deze culturele en sociale inbedding door communitaristen wordt gezien als 

hett hele verhaal en het einde van het verhaal, terwijl autonomie als meta-ideaal met 

zichh meebrengt dat personen in beginsel afstand kunnen nemen van een gegeven 

norm,, praktijk of waarde, om zich af te vragen wat eigenlijk de merites ervan zijn, en 

off  hij eigenlijk wel de moeite waard is om te blijven koesteren. Het is met name dit 

laatstee aspect waar Sandel over valt. 

311 L. Green, 'Internal Minorities and their Rights', in: W. Kymlicka (red.), The Rights of Minority 
Cultures,Cultures, New York: Oxford University Press 1995, p. 258: "Liberals [...] defend political freedom 
inn order to promote experiments in living, but those experiments are normally joint ventures." 
322 Vgl. A. Maclntyre, After Virtue, Londen: Duckworth 1981, p. 220: "I am someone's son or 
daughter,, someone else's cousin or uncle; I am a citizen of this or that city, a member of this or that 
guildd or profession; I belong to this clan, that tribe, this nation [...] As such, I inherit from the past of 
myy family, my city, my tribe, my nation, a variety of debts, inheritances, rightful expectations and 
obligations.. These constitute the given of my life, my moral starting point." 
133 Ik leen deze term van Gerald Doppclt, zie zijn 'Is Rawls's Kantian Liberalism Coherent and 
Defensible',, Ethics 1989-99/4. Ik denk dat deze meta-conccptic goed aansluit bij mijn opvatting van 
rechtvaardigheidd als een theorie over wat goed is voor mensen in abstracto, dus los van concrete 
individuelee kenmerken en eigenschappen. 
344 Dit is het beroemde rijtj e uit Raz' The Morality of Freedom. 
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Eenn consequentie van deze afstand is dat het zelf buiten de greep van 

ervaringg wordt geplaatst, dat het onkwetsbaar wordt gemaakt, dat zijn 

identiteitt voor eens en altijd wordt vastgelegd. Geen toewijding kan me zo 

diepgaandd grijpen dat ik mezelf niet zonder kan begrijpen. Geen 

transformatiee van levensdoeleinden en plannen kan zo ontwrichtend zijn dat 

hett de contouren van mijn identiteit zou kunnen verstoren. Geen project zo 

wezenlijkk dat me ervan af wenden de persoon die ik ben in twijfel zou 

kunnenn trekken. 5 

Maarr in deze voorstelling van zaken wordt autonome reflectie een veel te dramatische 

aangelegenheid.. Sandel schuift liberalen in de schoenen dat zelfs de meest radicale en 

volstrektee transformatie van iemands constellatie van overtuigingen, normen, 

oriëntaties,, doeleinden en affiniteiten geen noemenswaardig effect zou hebben op de 

geestelijkee stabiliteit, het gevoel van identiteit en continuïteit van een persoon. Er is 

slechtss een abstract achterliggend 'zelf dat onaangedaan en ongenaakbaar wikt en 

beschikt. . 

Ditt beeld lijk t me een karikatuur. Dat geen enkel element uit de constellatie in 

beginsell  immuun is voor reflectie en verwerping is niet hetzelfde als zeggen dat de 

helee constellatie met een enkel wilsbesluit de deur uit kan worden gegooid.36 Wanneer 

iemandd kritische reflectie pleegt en dienovereenkomstig verandert in 

levensbeschouwelijkk en sociaal opzicht, gaat dat via de weg van de geleidelijkheid. 

Zijnn overtuigingen worden niet en bloc in twijfel getrokken, maar stukje bij beetje.37 

Kernohann maakt de vergelijking met een Neuraths metafoor van een boot die 

geleidelijkk wordt herbouwd, plank voor plank, en tijdens het hele proces dezelfde 

boott blijft . Een andere mogelijkheid is dat sommige overtuigingen en waarden niet 

wordenn verworpen, maar dat er andere relatieve gewichten aan worden toegekend dan 

voorheen.. Hoe dan ook, Sandels idee dat we vastzitten aan de identiteiten die we 

aantreffenn lijk t me onhoudbaar.39 In Jeremy Waldrons eloquente woorden: "Zelfs 

wanneerr ze volledig zijn ingebed in de praktijken van hun gemeenschap, en 

doortrokkenn zijn van zijn ethiek, zien mannen en vrouwen hoe het de wereld vergaat 

enn voelen ze zijn pijn en geneugten. Ze zijn wezens van ervaring, geheugen, 

M.. Sandel 1982, p. 62: "One consequence of this distance is to put the self beyond the reach of 
experience,, to make it invulnerable, to fix its identity once and for all. No commitment could grip me 
soo deeply that I could not understand myself without it. No transformation of lif e purposes and plans 
couldd be so unsettling as to disrupt the contours of my identity. No project could be so essential that 
turningg away from it would call into question the person I am." 

Hett is in dit verband grappig om te zien dat John Stuart Mil l en Michael Sandel met het woord 
'character'' precies het tegenovergestelde bedoelen. Voor Sandel is een "a person incapable of 
constitutivee attachments" een persoon "wholly without character" (M. Sandel 1982, p. 179), terwijl 
Mil ll  stelt dat een "person whose desires and impulses arc his own - are the expression of his own 
nature,, as it has been developed and modified by his own culture - is said to have character." (J.S. 
Mil ll  2003, p. 125; Mil l bedoelt hier met "culture" zelf-cultivering, TW.) 
377 Vgl. R. Dworkin, 'Liberal Community', California Law Review 1989-77/3, p. 489. 
3(11 A. Kernohan 1998, p. 113. 
399 Kymlicka (2002, pp. 226-7) bepleit dat Sandel dit zelf ook niet consequent volhoudt. 
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gedachten,, en bovenal verbeelding, en ze zijn, in woede of in hoop, in staat tot het 

overwegenn en met elkaar delen van de mogelijkheid dat de dingen anders en beter 

zoudenn kunnen gaan dan ze nu gaan in de omstandigheden waar ze mee te maken 

hebben." " 

Ikk ben ervan overtuigd dat de geschetste opvatting van autonomie een 

realistischee beschrijving van het leven in de moderniteit biedt. In die zin is het meta-

ideaall  er één dat een feitelijke equivalent heeft. Bij dit laatste - en tot slot van dit 

hoofdstukk - twee opmerkingen. Ten eerste is het misschien waar dat, zoals sommige 

auteurss beweren, autonomie geen universele strekking heeft; dat wil zeggen, geen 

noodzakelijkk element is van een goed leven in alle bestaande en denkbare 

samenlevingenn ter wereld, maar alleen in samenlevingen die in een zekere mate 

wordenn gekenmerkt door geografische en sociale mobiliteit, technologische en 

economischee innovatie, en pluraliteit. Deze omstandigheden, die Raz "social forms" 

noemtt , nopen burgers in zulke samenlevingen tot aanpassingsvermogen, tot de 

vaardigheidd om te reflecteren op een veelheid aan opties en nieuwe ontwikkelingen 

(inn een pluriforme maatschappij worden de 'van huis uit meegekregen' opvattingen 

terr discussie gesteld op de manier die Mil l bedoelt), en tot het vermogen om over te 

stappenn naar andere subculturen (welk beroep, welke subcultuur, welke passie, welke 

levensstijll  past het best bij mijn overtuigingen en persoonlijkheid?). 

Off  autonomie nu inderdaad relatief is aan de genoemde 'sociale vormen' of 

tevenss een globalere strekking heeft, is een vraag die ik niet uitvoerig zal proberen te 

beantwoorden.. Het project van dit boek, een analyse en evaluatie van de theorieën van 

dee belangrijkste multiculturalistische auteurs, verschaft mij wat dit betreft een 

comfortabelee positie. Geen van die auteurs pleit namelijk tegen die sociale vormen, 

allenn situeren hun benadering in de context van samenlevingen die worden 

gekenmerktt door pluraliteit, mobiliteit en technologische en economische 

ontwikkeling.. Althans, voor zover het gaat over immigrantenmulticulturaliteit. Maar 

datt is ook het type multiculturaliteit dat in mijn betoog centraal staat. De 

problematiekk van nationale minderheden en geïsoleerde stammen komt dan ook niet 

anderss dan zijdelings aan de orde in dit boek. Als deelnemer aan een aldus 

afgebakendd multiculturalisme-debat hoef ik die ingewikkelde vraag dus ook niet te 

beantwoorden. . 

400 J. Waldron, 'Particular Values and Critical Morality', California Law Review 1989-77/3, p. 586: 
"Evenn when they arc fully immersed in the practices of their community and intoxicated with its 
ethics,, men and women sec how the world goes and feel its pains and pleasures. They are creatures of 
experience,, memory, thought, and above all imagination, and they are capable of entertaining and 
sharingg with one another, in outrage or in hope, the possibility that things might go differently and 
indeedd better than they arc currently going in the circumstances they face." 
411 J. Raz 1986, pp. 390-5. 
422 Steven Wall (1998, pp. 173-4) merkt het volgende op over deze kwestie. Aangenomen dat 
autonomiee niet inherent verwerpelijk is, hebben wc in ieder geval voorshands geen redenen om de 
geschetstee sociale vormen (die nopen tot autonomie) te veranderen. Een radicale en grootscheepse 
omwentelingg zou enorm ontwrichtend zijn en die zin buitengewoon hoge kosten met zich 
meebrengen.. Zo beschouwd is er niets op tegen om deze sociale vormen als startpunt te nemen voor 
hett denken over politieke moraliteit in de betreffende samenlevingen. Dit zou alleen anders zijn 
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Dee tweede opmerking, tot slot. Deze naar aanleiding van de communitaristische 

ideee dat individuele autonomie een illusie is, dat mensen überhaupt niet zo in elkaar 

zitten.. Het is waar dat mensen het meta-ideaal van autonomie niet altijd en overal 

noodzakelijkerwijss zullen actualiseren. De 'sociale vormen' van moderne 

samenlevingenn nopen dan wel tot zo'n actualisering, maar dat betekent niet dat er 

geenn mensen buiten de boot kunnen vallen, bijvoorbeeld doordat ze in een 

disfunctioneell  gezin opgroeien, of zonder gezin opgroeien, of door andere 

traumatischee jeugdervaringen geen normale ontwikkeling doormaken, of 

eenvoudigwegg de cognitieve vermogens ontberen. Autonomie als capaciteit is dan ook 

dee verwerkelijking van een potentieel, een potentieel dat de meeste, maar niet alle 

mensenn bezitten. Autonomie is bovendien geen onontkoombaar element van de 

menselijkee conditie, zoals bijvoorbeeld seksuele behoeften of overlevingsdrang dat 

zijn.. Dat neemt niet weg dat het een nastrevenswaardig ideaal is, dat onmisbaar is in 

dee zoektocht naar het goede. Onderwijs, het stimuleren van verbeelding, vrijheid, 

tolerantie,, een levendig publiek debat en andere factoren kunnen en behoren dit 

strevenn te bevorderen. Dit is dan ook de normatieve achtergrond waartegen ik de 

diversee multiculturalistische theorieën in de hiernavolgende hoofdstukken zal 

proberenn te analyseren. 

indienn het aannemelijk is dat een of meerdere nict-autonomc manieren van leven veruit superieur zijn 
inn een mate die tegen die hoge kosten van een omwenteling kan opwegen, zoals Alisdair Maclntyrc 
lijk tt te beweren in After Virtue. 
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CULTUURR EN ETNICITEIT 

11 Inleiding 

Bijj  de korte schets van het meningsverschil tussen communitaristen en liberalen 

zagenn we dat de ideeën over sociale inkapseling van veel communitaristische auteurs 

eenn brug te ver zijn voor liberalen, maar dat de sociale gesitueerdheid van het 

individuu wel degelijk prominent figureert in de liberale ontologie. Als de rook is 

opgetrokkenn blijk t dus dat communitaristen en liberalen het over tenminste één ding 

mett elkaar eens zijn: het menselijk bestaan wordt ten diepste gekenmerkt door sociale 

verbanden.. Eigenlijk hebben prominente vertegenwoordigers van het liberalisme, 

zoalss Rawls, Dworkin en Barry, nooit het tegendeel beweerd. Maar een vraag die in 

beidee kampen onderbelicht is gebleven luidt: hoe moeten we die sociale inbedding 

vann de persoon nu concreet zien? Waarin is een mens ingebed? In de geschriften van 

bijvoorbeeldd Michael Sandel is het 'community' voor en 'community' na, maar naar 

dee aard van dat begrip, de vraag om wat voor omvang van 'community' of 

'communities'' het gaat, en de precieze connectie met het individu, blijf t het altijd 

enigszinss gissen. Jeremy Waldron vermoedt zelfs dat "de populariteit van modern 

communitarismee afhankelijk is geweest van het niet ondubbelzinnig beantwoorden 

vann die vragen."1 En voor liberalen geldt iets dergelijks. Wat bedoelt Rawls precies, 

off  wat zou hij moeten bedoelen, wanneer hij het heeft over "gemeenschappen van 

belangenn waarin personen en groepen de doeleinden en deugden die hen aanspreken 

proberenn te verwezenlijken, in met gelijke vrijheid consistente sociale eenheid." ? 

Dee meeste varianten van het multiculturalisme geven op de vraag naar het 

karakterr van sociale inbedding een antwoord met ongeveer de volgende strekking: een 

menss is ingebed in de cultuur van zijn gemeenschap. Zo geformuleerd lijk t het op het 

eerstee gezicht net zo onbepaald als de vrijblijvende praat over 'community', want wat 

iss dan de cultuur van iemands gemeenschap, en over wat voor gemeenschap hebben 

wee het? Het volgende valt alvast te zeggen: kennelijk bestaan er culturele 

gemeenschappenn en is elk mens lid van zo'n gemeenschap, en wel zijn gemeenschap. 

11 J. Waldron, "Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative', in: W. Kymlicka & 1. Shapiro 
(red.),, The Rights of Minority Cultures, Oxford: Oxford University Press 1995, p. 96: "the popularity 
off  modern communitarianism has depended on not giving unequivocal answers to these questions." 
22 J. Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Mass: Harvard University Press 1971, p. 543: 
"communitiess of interests in which persons and groups seek to achieve, in modes of social union 
consistentt with equal liberty, the ends and excellences to which they arc drawn." 
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Eenn andere onduidelijkheid is: wat wordt er precies bedoeld met het woordje 

'ingebed'?? Wat voor soort verhouding is er tussen het individu en zijn 'culturele 

gemeenschap'?? Wat bedoelen multiculturalisten als ze zeggen dat cultureel 

lidmaatschapp een universeel en essentieel menselijk belang is? 

Verschillendee multiculturalisten denken daar verschillend over. Kymlicka en Raz 

menenn dat de cultuur van iemands gemeenschap hem in staat stelt betekenisvolle 

keuzess te maken. Parekh stelt dat culturele krachten op zo'n fundamenteel niveau 

werkenn in individuen, dat die krachten zoveel mogelijk vrij baan moeten krijgen, ook 

waarr dat extra rechten en bevoegdheden vereist. Taylor verdedigt dat het zelf-respect 

vann individuen nauw samenhangt met een onbelemmerd bloeien van hun cultuur en -

inn het geval van minderheidsculturen - erkenning en respect voor hun cultuur van de 

zijdee van de overkoepelende samenleving. Al deze claims bespreek ik afzonderlijk en 

inn enig detail in de hoofdstukken 3 tot en met 5. Op dit moment ben ik in een meer 

algemenee zin geïnteresseerd in de cultuur-claim. Alledrie de genoemde benaderingen 

willenn 'culturen' op de een of andere manier beschermen, intact houden. Om dat 

verlangenn te kunnen begrijpen en waarderen moeten we dus een beeld hebben van wat 

err door multiculturalisten wordt bedoeld met 'cultuur' of 'culturele gemeenschap'. 

Hett zal blijken dat dat beeld van 'cultuur' wordt gekenmerkt door een aantal aspecten, 

zoalss een zeker holisme, een zekere mate van coherentie, een zekere mate van 

determinismee en een sterke nadruk op etniciteit. Hoewel elk van de genoemde auteurs 

verschillendee gewichten toekent aan die aspecten, en in sommige gevallen zelfs geen 

gewichtt toekent aan één ervan, denk ik dat een analyse van deze punten onmisbaar is 

inn een betoog over multiculturalisme. Als het goed is vormt dit hoofdstuk daarmee 

eenn soort 'algemeen deel', waarnaar steeds kan worden terugverwezen in de meer 

gedetailleerdee besprekingen van de onderscheidenlijke theorieën van de genoemde 

auteurss in deel II . 

22 Holism e versu s gelaagdhei d 

Omm het eerste aspect, holisme - vooralsnog een wat onbestemd woord -, te 

verhelderenn lijk t het me zinnig om eerst eens in z'n algemeenheid enkele gedachten 

aann het begrip 'cultuur' te wijden. Wat is cultuur? Een goed startpunt is om cultuur op 

tee vatten als complement van 'natuur'. Cultureel zijn dan alle fenomenen die niet 

natuurlijkk zijn. Ik stel me er iets bij voor als het volgende: een regenbui op 'in het 

wild '' groeiende gewassen is natuurlijk, maar irrigatie is cultureel. Nu is regen 

onpersoonlijk,, maar onder natuur valt ook de menselijke natuur die door elk mens 

wordtt gedeeld: een boer laten bijvoorbeeld, of althans de neiging daartoe, is naar men 

magg aannemen natuurlijk, terwijl je ervoor schamen, er lolli g mee proberen te zijn, of 

33 Dit voorbeeld is zelfs 'cultureel' in meer dan één betekenis. De oorsprong van het woord 'cultuur' 
ligtt in de sfeer van landbouw en de term wordt thans nog steeds gebruikt in de zin van het bewerken 
vann grond (vgl. ook 'agriculture'). 



28 8 MulticulturalismeMulticulturalisme & Neutraliteit 

hett opvatten als een blijk van goedkeuring ten aanzien van het diner, hoort bij cultuur. 

Kwetsbaarheidd tegenover de elementen hoort bij (menselijke) natuur, terwijl een 

bontjass maken of een woonboot bouwen valt onder cultuur. 

Inn Nederland bouwt men woonboten, maar in Koeweit niet. Hierin verschillen 

mensenn van de meeste andere diersoorten. Hoe spreeuwen nestjes bouwen is gegeven 

mett hun biologische make-up, daar zit geen variatie in die relatief is naar 

verschillendee groepen spreeuwen (van dezelfde biologische soort). De meeste dieren 

bevindenn zich in hun 'species worlds' en daar blijf t het bij , of hun territoria zich nu 

honderdenn kilometers uit elkaar bevinden of niet. Een complicatie is dat het vermogen 

enn de drang om cultuur voort te brengen lijken te vallen onder de biologische make-

upp van de mens, dat wil zeggen, onder de menselijke natuur, de vermogens en 

behoeftenn die de mens 'van nature' bezit. In die zin is het culturele ook natuurlijk. 

Tochh valt wel in te zien wat er wordt bedoeld. Cultuur als complement van natuur is 

zoietss als het geheel van geestelijke en materiële menselijke voortbrengselen, 

waarvoorr geldt dat ze niet vallen onder puur biologische behoeften, vermogens en 

productenn van homo sapiens (bijvoorbeeld ontlasting; hoe men met de ontlasting 

omgaatt is weer wel cultureel). In de genoemde voorbeelden zijn de voortbrengselen 

dann respectievelijk het een of andere systeem van irrigatie, een aantal normen en/of 

waardenn over boeren laten, en de bontjas en de woonboot. 

Ditt lijk t op de definitie van 'cultuur' die de Van Dale geeft: "geheel van 

voortbrengselenn van een gemeenschap." Toch is er een fundamenteel verschil. Zoals 

ikk het begrip cultuur in de vorige alinea's heb gebruikt, is het het soort woord dat, net 

alss natuur, geen meervoud heeft en waar geen onbepaald lidwoord voor past. Het is 

eenn containerbegrip dat alle dingen van een bepaalde soort omvat (geestelijke en 

materiëlee menselijke voortbrengselen die niet vallen onder puur biologische 

behoeften,, vermogens en producten van homo sapiens). Bij zo'n opvatting snijdt het 

nett zo weinig hout om van 'een cultuur' te spreken als om het over 'een natuur' te 

hebben.. Het bestanddeel "een gemeenschap" in de Van Dale definitie daarentegen, 

duidtt op een betekenis van cultuur die wél een onbepaald lidwoord en meervoud 

toelaat.. Een gemeenschap heeft een cultuur, gemeenschappen hebben culturen. 

Ditt beeld lijk t aan te sluiten bij de term 'multiculturalisme', die immers letterlijk 

verwijstt naar meerdere culturen. De notie van een veelvoud van gemeenschappen met 

corresponderendee culturen kan echter op minstens twee verschillende manieren 

wordenn ingevuld. Er is de holistische manier, in verschillende varianten verdedigd 

doorr multiculturalisten als Kymlicka, Raz, Parekh en Taylor, en er is de gelaagde 

manier,, waarvan varianten zijn te vinden in onder andere het werk van Nederlandse 

socialee wetenschappers als Geert Hofstede en Wim van Binsbergen. Vanwege haar 

eenvoudd en duidelijkheid is vooral de versie van Hofstede aantrekkelijk. In deze 

benaderingg is een 'cultuur' een "collectieve mentale programmering die de leden van 

44 Alsook in het werk van diverse angelsaksischc auteurs. Zie bijvoorbeeld E.R. Wolf, Europe and the 
PeoplePeople Without History, Berkeley: University of California Press 1982, p. 387. 



CultuurCultuur en Etniciteit 29 9 

éénn groep of categorie mensen onderscheidt van die van andere." Mentale 
programmeringenn zijn patronen van denken, voelen en handelen die in de loop van 
eenn leven worden aangeleerd.6 Die patronen worden aangeleerd in het gezin, op straat, 
opp school, in jeugdgroepen, op het werk, maar ook via televisie en internet. Binnen 
éénn samenleving (in de zin van politieke statelijke eenheid) verwerven individuen in 
dee loop van hun leven verschillende mentale programma's. Dit komt doordat mensen 
tegelijkertijdd behoren tot verschillende groepen en categorieën - etnische groep, 
religieuzee groep, lifestylegroep, subcultuur, beroepsgroep, bedrijfsorganisatie, sekse, 
socialee klasse, generatie en daarmee corresponderend verschillende sociale rollen 
innemen. . 

Dezee programmeringen zijn soms deels strijdig met elkaar, en dat kan leiden tot 
dilemma's,, innerlijke conflicten of juist een bewust persoonlijk pluralisme. Verder 
zijnn de diverse patronen van denken en handelen uiteraard geen pendanten van 
geïsoleerdee wereldjes. Ze interacteren met elkaar, beïnvloeden elkaar, zowel op het 
niveauu van het individu (programmeringen van dezelfde bron hebben per individu dus 
ookk nooit exact dezelfde strekking, gegeven de vervormende invloed die uitgaat van 
dee unieke combinatie aan andere programmeringen per individu) als op het niveau van 
dee samenleving.8 Zo beschouwd zijn er in een samenleving als, bijvoorbeeld, 
Nederlandd dus verscheidene culturen te vinden; verscheidene collectieve patronen die 
dee leden van groepen en categorieën onderscheiden van die van andere. Een land als 
Nederlandd is dus, zo bezien, inderdaad 'multicultureel'. 

Hett politiek-filosofisch multiculturalisme beaamt dat er in de wereld sprake is 
vann verscheidene culturen, maar bedoelt hier iets heel anders mee. Het holistische 
modell  van het multiculturalisme gaat uit van een veelvoud van totale levenswerelden, 
allesomvattendee en niet-overlappende sociale domeinen waarvan de diverse 
elementenn - waarden, symbolen, praktijken intern een min of meer betekenisvol 
systeemm vormen. Kymlicka heeft het bijvoorbeeld over van elkaar afgescheiden 
culturen,, voor elke complete gemeenschap één9, en ook het werk van Parekh is op 
elkee pagina doordrongen van deze idee.10 Deze 'culturen' hebben harde buitengrenzen 
enn elk individu wordt geboren als lid van één zo'n totaalcultuur. De hele wereld is in 

55 G. Hofstede, Allemaal Andersdenkenden, Contact 1991, p. 16. 
66 Ibid, p. 14. 
77 Ibid, p. 22. 
**  De socioloog Thijl Sunier benadrukt bijvoorbeeld onderzoek dat erop wijst dat de zogenaamde 
'civill  culture' van Nederland (attitudes die belichaamd worden in manieren van doen in 
buurtcontexten,, onderwijs, sportverenigingen) invloed heeft op de wijze waarop veel allochtonen 
waardenn en praktijken uit hun familiale context verdedigen en articuleren. T. Sunier, 'Individualisme 
alss Opdracht', in: J.W. Duyvcndak & M. Hurenkamp (red.), Kiezen voor de Kudde, Amsterdam: 
Uitgeverijj  Van Gennep 2004, pp. 185-202. 
99 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford: Oxford University Press 1995, p. 104. Zie 
bijvoorbeeldd ook W. Kymlicka, Liberalism, Community, and Culture, Oxford: Oxford University 
Presss 1989, p. 162: "[...] the individuals who arc an unquestionable part of the liberal moral ontology 
aree viewed as individual members of a particular cultural community". 
100 Zie bijvoorbeeld B. Parekh, Rethinking Multiculturalism, Cambridge, Mass: Harvard University 
Presss 2000, p. 126: "[...] every culture is the culture of a particular group of people, its creator and 
historicall  bearer". 
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feitee opgedeeld in zulke cultuureilanden, en bij multiculturaliteit bevinden zich enkele 

vann zulke eilanden binnen de landsgrenzen van één staat. 

33 Moeilijkhede n met de noti e 'distinct ' 

Uitgaandee van de twee modellen als polen op een spectrum denk ik niet dat de 

waarheidd in het midden ligt, maar dichter bij het gelaagde model dan bij het 

holistischee model. Dit laatste model kampt namelijk, naar ik meen, met problemen 

waarvoorr het gelaagde model juist een goede verklaring biedt. 

Hett belangrijkste probleem: wie wil volhouden dat de wereld bestaat uit distincte 

totaalculturenn moet deugdelijke criteria hebben om de ene van de andere totaalcultuur 

tee onderscheiden. Het vaststellen van zulke criteria is minder makkelijk dan het lijkt . 

Jee kunt het gebruikelijke startpunt van nationaliteit nemen en proberen aannemelijk te 

makenn dat de aldus afgebakende groepen distincte totaalculturen vormen. 

Bijvoorbeeldd 'de Nederlandse cultuur' is één zo'n aparte totaalcultuur en 'de Griekse 

cultuur'' een andere. Toch stuit je na even nadenken op bedenkingen. Een bezwaar is 

bijvoorbeeldd dat een flink deel van watje in Griekenland aan cultuur aantreft, ook in 

Nederlandd is te vinden. In de sfeer van waarden bijvoorbeeld eenvoudige zaken als 

hett afkeuren van diefstal, ik noem maar iets, en de norm van monogamie. Verder 

houdenn veel Grieken van voetbal en zie je in Griekenland universiteiten waar men 

veell  zaken bestudeert die ook in Nederland, waar soortgelijke onderzoeksinstellingen 

voorkomen,, worden onderzocht. 

Wanneerr multiculturalisten praten over 'culturen' is er vaak onevenredig veel 

aandachtt voor verschillen terwijl er dus vaak veel overeenkomsten zijn tussen twee 

vergelekenn groepen. Zelfs bij op het oog enorm verschillende 'naties' speelt dit. Terry 

Eagletonn wijst er bijvoorbeeld op dat de Britten net zulke regenpijpen produceren als 

dee Japanners, op ongeveer dezelfde wijze, en dat ze daarbij doorgaans geen nationale 

klederdrachtt dragen, noch uitbarsten in gezang van traditionele volksliedjes , zodat je 

dee vervaardiging van regenpijpen moeilijk kunt betitelen als distinct cultuurelement. 

Al ss Amerikaanse kinderen op school 'Guatemala Day' hebben, schrijft Waldron, dan 

lerenn ze niet dat de kindjes in Guatemala spijkerbroeken dragen en Coca Cola 

drinken,, maar wordt juist de nadruk gelegd op de klederdracht en folklore van dat 

land. . 

Verderr vormt het volgende een probleem voor het holistische beeld. Binnen 

Nederlandd en binnen Griekenland, om die voorbeelden maar aan te houden, vind je 

vaakk grote verschillen tussen allerlei groepen en individuen. Voor een holist zijn 

zulkee verschillen lastig. Hij plaatst immers een Staphorster boer en een Amsterdamse 

1!! T. Eagleton, The Idea of Culture, Oxford: Blackwcll 2000, p. 33: "the British manufacture 
drainpipess in much the same way as the Japanese do, dressed in no fetching national costume and 
chantingg no rousing traditional ballads in the process". 
122 J. Waldron, 'What Is Cosmopolitan?', The Journal of Political Philosophy, 2000-8/2, p. 232. 
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beurshandelaarr in dezelfde totaalcultuur, dezelfde afgeronde leefwereld van gedeelde 

betekenissenn en praktijken die niet met mensen uit andere totaalculturen worden 

gedeeld.. Maar het is allerminst evident dat de boer en de beurshandelaar meer met 

elkaarr gemeen hebben dan, bijvoorbeeld, de beurshandelaar met een Atheense collega 

gemeenn heeft. 

Eenn gelaagd cultuurmodel kan de genoemde bezwaren beter incorporeren. Ter 

herinnering:: in zo'n model is een cultuur een patroon van denken, voelen en handelen 

datt de leden van één groep of categorie onderscheidt van dat van andere (groepen of 

categorieën).. De groep of categorie wordt niet, zoals bij het holistische model, één op 

éénn geïdentificeerd met een nationale of etnische groep, maar kan verwijzen naar 

allerleii  collectiviteiten: religieuze stroming, gezin, subcultuur, streek, beroepsgroep, 

generatie,, sekse en zo meer. Culturen zijn hier geen totale, collectieve leefwerelden, 

maarr stukjes en beetjes van de totale leefwerelden van individuen. Sommige van de 

culturelee oriëntaties van Amsterdamse en Atheense beurshandelaren lijken wellicht op 

elkaar.. Stadse mentaliteit, beroepsethiek, voorkeuren op het gebied van populaire 

cultuur,, en zo voort. Met de Staphorster boer deelt de Amsterdammer wellicht weer 

anderee culturele patronen. Nationale helden en symbolen bijvoorbeeld, zoals Johan 

Cruyfff  en het koningshuis, misschien een 'calvinistische' instelling op bepaalde 

gebieden.. Hoe dan ook, het gelaagde model is veel flexibeler, vloeibaarder en kan 

zichh daardoor rekenschap geven van het grillige karakter van de sociale werkelijkheid 

mett al haar subcategorieën, overlappingen, transnationale patronen en cross-cutting 

onderscheidingen. . 

44 Waaro m holisme ? 

Dee conclusie lijk t gewettigd dat het enigszins romantische beeld van 'cultuur' als in 

zichzelff  besloten, idiosyncratisch universum geen adequaat beeld geeft van het 

culturelee landschap in moderne, geïndustrialiseerde of postindustriële landen, en 

waarschijnlijkk ook niet voor grote delen van de rest van de wereld.1 Als een 

vaandeldragerr van de politics of difference vanachter zijn computer met 

internetverbindingg aan een universiteit in een wereldstad enige introspectie pleegt, 

dann kan hij, lijk t me, in alle eerlijkheid het romantische plaatje niet volhouden. Het 

curieuzee is dat dit holisme in het gemiddelde multiculturalistische boek meestal in 

dee inleidende paragrafen - inderdaad met enige klem van de hand wordt gewezen. 

Parekhh waarschuwt bijvoorbeeld in Rethinking Multicultural ism voor valkuilen als de 

neigingg cultuur te zien een geïntegreerd en organisch geheel met veronachtzaming van 

internee diversiteit, de neiging culturen als afzonderlijke eenheden met harde 

133 Antropologische auteurs die de tegengestelde mening zijn toegedaan baseren hun cultuurbegrip 
vaakk op extreem geïsoleerde kleinschalige stammen die geen schrift kennen. Het is maar de vraag of 
zulkee volken relevante tegenvoorbeelden zijn. 
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buitengrenzenn te zien, cultuur als statisch te zien en het toeschrijven van homogeniteit 

aann cultuur. 

Maarr "zeggen dat je een idee niet onderschrijft laat op zichzelf niet zien dat je 

niett aan die idee bent gecommitteerd door wat je elders in meer concrete zin zegt," 

merktt Barry hierover terecht op. De conceptie van 'cultuur' die Parekh in het vervolg 

vann zijn boek ontvouwt is uitermate holistisch en Kymlicka's culturele 

beschermingsrechtenn bijvoorbeeld, snijden weinig hout zonder de aanname dat er 

dingenn zijn als distincte totaalculturen die het object zijn van die bescherming. "Elk 

beeldd van culturen als duidelijk afgrensbare gehelen is een beeld van buitenaf dat 

samenhangg genereert voor doeleinden van begrip en controle,"16 schrijft Seyla 

Benhabib.. En inderdaad, zoals we nog zullen zien in hoofdstuk 3 deelt Kymlicka's 

benaderingg de wereld netjes op in een mozaïek van culturen om zijn 

multiculturalistischee beleidsvoorstellen te legitimeren, hoe vaak hij ook zegt dat hij 

eenn pluralistische conceptie van 'cultuur' verdedigt. Ook in Taylors The Politics of 

RecognitionRecognition figureert de holistische conceptie van 'cultuur'. Dit is het duidelijkst bij 

zijnn pleidooi voor bescherming van de cultuur van Quebec, waarbij hij met name een 

Herderiaansee idee van 'authenticiteit' of 'eigenheid' van "de cultuur van onze 

voorvaderen""  benadrukt. 

Dee populariteit van de holistische opvatting van cultuur, de neiging om de 

mensheidd in in zichzelf opgesloten volken in te delen, in de politieke filosofie en 

daarbuiten,, kan volgens de antropoloog Van Binsbergen mede worden gezien als een 

reactiee op een ervaren gebrek aan integratie en coherentie in het leven van de moderne 

mens.. Een cultuurbegrip 'uit één stuk' kan dan dienst doen als middel om de illusie 

vann eenheid in stand te houden. Je zou kunnen vermoeden dat eenheid en coherentie 

inn premoderne samenlevingen ook een op zijn minst enigszins illusoir karakter 

hadd en heeft. Worden traditionele samenlevingen niet evengoed gekenmerkt door 

contradictiess en ambivalentie? Woeden er bij inheemse volkeren helemaal geen 

controversess en richtingenstrijd? Van Binsbergen verdedigt zelf dat ook en zelfs ten 

zuidenn van de Sahara "culturen niet bestaan." 

144 B. Parekh 2000, p. 77-79. 
155 B. Barry, 'Esscntialism and Multiculturalism, a response', Ethnicities 2002-2/2, p. 285: "[S]aying 
thatt you do not hold some idea does nothing in itself to show you are not committed to it by what you 
sayy more concretely elsewhere." 
166 S. Benhabib, The Claims of Culture, Princeton: Princeton University Press 2002, p. 5: "Any view 
off  cultures as clearly dclineablc wholes is a view from the outside that generates coherence for the 
purposess of understanding and control." 
177 C. Taylor, 'The Politics of Recognition', in: C. Taylor c.a., Multiculturalism, Princeton: Princeton 
Universityy Press 1994, p. 58. 
188 Vgl. K.A. Appiah, 'Race, Culture, Identity: Misunderstood Connections', in: C. Taylor c.a., 
Multiculturalism,Multiculturalism, Princeton: Princeton University Press 1994, p. 85: "[...] anthropologists began to 
secc that the idea of the coherence of a civilization got in the way of understanding important facts 
aboutt other societies [...] For even in some of the "simplest" societies, there are different values and 
practicess and beliefs and interests associated with different social groups f...] To think of a 
civilizationn as coherent was to miss the fact that these different values and beliefs were not merely 
differentt but actually opposed." 
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Watt daar ook van zij, de meer nostalgisch ingestelde 'community'-denkers (die 

niett per se multiculturalisten hoeven te zijn) schijnen wel zo'n beeld van vroeger 

tijdenn te hebben, en betogen dat, voor zover de situatie in het hier en nu niet hetzelfde 

is,, het wel zo zou moeten zijn. Ze reageren soms agressief op de tegengestelde 

suggestiee en dan vooral op het soms als 'postmodern' betitelde mensbeeld dat daarbij 

hoort.. Sandel vindt iemand die niet flink is ingebed in zijn lokale totaalgemeenschap 

enn haar geschiedenis een "persoon geheel zonder karakter, zonder morele diepgang."19 

Rogerr Scruton merkt met karakteristieke eloquentie op dat "de kosmopoliet vaak 

wordtt gezien als een soort parasiet die zich verlaat op het alledaagse leven van 

anderenn om de diverse lokale smaken en identiteiten waarin hij rondhuppelt te 

creëren."200 Maar dit is nog niets vergeleken bij het vernietigende oordeel van Parekh, 

diee fulmineert tegen de "nomadische culturele reiziger, gedreven door een morbide 

angstt voor alles wat coherent en stabiel is, geschiedenis heeft en discipline behelst."21 

Al ss incoherentie en fragmentatie zo'n negatieve connotatie hebben, en als samenhang 

inn de zin van behorend tot een min of meer geordend geheel zo aantrekkelijk is, geen 

wonderr dat men dan een holistisch cultuurbegrip omhelst. 

Hiertegenoverr stelt Wim van Binsbergen in zijn enigszins provocerend getitelde 

oratiee 'Culturen Bestaan Niet' dat zo'n holistisch cultuurbegrip 

dee mogelijkheid [levert] een centrale identiteit te definiëren waarin iemands 

velee identiteiten als speler van vele maatschappelijke rollen in een 

hiërarchischh verband op elkaar betrokken kunnen worden - de meeste 

identiteitenn als secondair, oneigenlijk of onzichtbaar, maar de culturele 

identiteitt als diepste wezen. Deze identiteit wordt geacht niet slechts een 

deelaspectt van het individuele leven, een bepaalde rol, te definiëren maar een 

totalee levenswereld, waarvan de onderdelen zinvol samenhangen [...] 

'Cultuur'' als actorenterm in de Noordatlantische samenleving is een 

denkmachinee om de fragmentatie, desintegratie en performativiteit van de 

modernee levenservaring subjectief te doen verkeren in eenheid, samenhang, 

enn authenticiteit. 

199 M. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge: Cambridge University Press 1982, p. 
179:: "person wholly without character, without moral depth." 
200 R. Scruton, geciteerd in J. Waldron 2000, p. 227: "the cosmopolitan is often seen as a kind of 
parasite,, who depends upon the quotidian lives of others to create the various local flavors and 
identitiess in which he dabbles." 
211 B. Parckh 2000, p. 150: "nomadic cultural voyager, driven by a morbid fear of anything that is 
coherent,, stable, has history and involves discipline." Parckhs culturalisme weerhoudt hem er dus 
niett van de mogelijkheid te erkennen dat er mensen bestaan die niet kopje onder zijn gedompeld in 
hunn veronderstelde geboortecultuur. Hij beschouwt zo'n persoon echter als een anomalie, een 
vervreemdee (uit)zondcr(l)ing die de regel bevestigt. 
222 W. van Binsbergen, 'Culturen bestaan niet', Het onderzoek van interculturaliteit als een 
openbrekenopenbreken van vanzelfsprekendheden (oratie Rotterdam), Rotterdam: Erasmus Universiteit, Faculteit 
derr Wijsbegeerte 1999, p. 7. 
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Inn werkelijkheid lopen meerdere patronen van denken, voelen en handelen door elkaar 

bijj  een gegeven individu. In Van Binsbergens terminologie (vrij sterk gelijkend op die 

vann Hofstede) zijn zulke patronen "specifieke, intern-systematische en door meer dan 

éénn mens op grond van leerprocessen gedeelde, maar tot een relatief kleine 

deelverzamelingg van de mensheid beperkte, programmeringen van menselijke 

voorstellingenn en gedrag."23 Zulke programmeringen kruisen elkaar binnen één 

persoonn en ordenen niet per se op sterk geïntegreerde wijze het totale leven. 

55 Cultuu r is gee n noodlo t 

Ditt betekent dat het gedrag van individuen niet is te voorspellen door te verwijzen 

naarr een vermeende coherente totaalcultuur. Verschillende culturele vectoren wijzen 

alss het ware verschillende kanten op. Dit staat op gespannen voet met bepaalde 

multiculturalistischee theorieën, bijvoorbeeld die van Parekh. Hij suggereert dat het 

handelenn van individuen is gedetermineerd door 'cultuur'. Aan culturele krachten die 

inn mensen werken moet daarom vrij baan worden gelaten, ook wanneer dat extra 

rechtenn en aanspraken eist. Die gespannen voet wordt strakker gespannen wanneer we 

eenn volgende reden bij de discussie betrekken waarom gedrag niet is te voorspellen. 

Err is namelijk ook nog zoiets als individuele persoonlijkheid en autonomie. Culturele 

programmeringenn bepalen gedrag niet volledig, zelfs niet in de zin van een netto-

effectt van de totale set van te onderscheiden programmeringen. In lij n met de eerder 

geschetstee bescheiden conceptie van autonomie, kun je zeggen dat ieder mens het 

vermogenn heeft om van 'zijn' cultureel geprogrammeerde patronen af te wijken op 

creatieve,, nieuwe, onverwachte manieren (bovendien zorgen puur genetische 

individuelee eigenschappen ervoor dat iedereen zelfs aan strak gestructureerde 

manierenn van doen in een sociale praktijk nog een unieke draai geeft; zelfs bidden of 

stijldansenn doet niet iedereen exact hetzelfde, ieder heeft z'n eigen stijl). 

Autonomiee is echter - inderdaad - een bescheiden capaciteit die in het juiste 

perspectieff  moet worden gezien. Een mens is niet constant bezig met het uitoefenen 

vann zijn individuele autonomie. In het dagelijks leven denken, voelen en handelen 

mensenn voor een aanzienlijk deel van de tijd irreflectief. Dat moet ook wel, het leven 

iss simpelweg te complex en het aantal fysieke opties astronomisch groot: er valt niet 

tee leven als je over elke volgende stap moet reflecteren. Menselijk gedrag is daarom 

sterkk gehabitualiseerd. Je kunt dit illustreren aan de hand van een activiteit als fietsen. 

Wiee fietst is zich niet bewust van de complexe handelingen en coördinatie die met die 

activiteitt gemoeid zijn. Die zijn geprogrammeerd, je hoeft er niet over na te denken. 

Sterker,, fietsen wordt moeilijker als je daar wel bewust over gaat nadenken. 

Vergelijkbaree opmerkingen kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt bij processen als 

pianospelenn en blind typen. Voor gedachten, gevoelens en handelingen met dimensies 

233 ïbid, p. 12. 
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alss goed/verwerpelijk, beleefd/onbeleefd, normaal/abnormaal geldt dit tot op zekere 

hoogtee ook. Je vervult je rollen in de sociale groepen waarvan je lid bent meestal 

irreflectief.. Je bent via socialisering geconditioneerd om de juiste rituelen in acht te 

nemen,, de juiste mate van respect te betonen aan de juiste mensen, de juiste gebaren 

tee maken, bepaalde taboe-onderwerpen of-handelingen te mijden, de juiste kleding te 

dragen,, etc. 

Denkenn en handelen in overeenstemming met - vaak ongeschreven en impliciete 

-- normen en overtuigingen is dus voor een groot deel irreflectief. Maar dat wil niet 

zeggenn dat je niet op die normen en overtuigingen kunt reflecteren. Zulke reflectie 

kann bijvoorbeeld worden getriggerd doordat opvattingen van twee collectiviteiten 

waarvann een persoon deel uitmaakt conflicteren op de manier die hierboven werd 

aangestipt.. Het klassieke voorbeeld van zo'n botsing is de rebellie tegen de ouders 

waartoee sommige mensen overgaan vanaf de puberteit. Men maakt kennis met 

opvattingenn en normen die concurreren met die binnen het gezin golden, bijvoorbeeld 

dee opvattingen van een jeugdsubcultuur of een concurrerende ideologie (zoon van 

rechtsee hockey-ouders wordt linkse kraker, dochter van streng islamitische ouders 

wordtt ongelovig en gaat naar de toneelschool). Zo reflecteren mensen op kruispunten 

inn hun leven over de vraag wat een goede manier is om hun leven invulling te geven. 

Deelss is dat een soort conditionele reflectie, bijvoorbeeld: wat is een goed beroep 

voorr mij, gegeven mijn karakter en mijn talenten? Deels is het ook een onconditionele 

reflectie,, bijvoorbeeld: kan ik het eten van vlees, zoals ik dat gewend ben vanuit mijn 

opvoeding,, rijmen met mijn morele overtuigingen over dierenrechten? 

Nogmaalss en wellicht ten overvloede: deze vorm van autonomie moet bescheiden 

enn niet atomistisch worden geduid. Mensen scheppen hun eigen bestaan niet uit het 

niets.. Verre van. Een ander sociaal netwerk betekent ook een andere conditionering, 

eenn andere programmering volgens reeds bestaande normen. De zoon van de hockey-

ouderss zal zich voegen naar de mores van de kraakbeweging, de dochter van streng 

islamitischee ouders zal zich de ongeschreven (en goddeloze) regels van het 

toneelwereldjee eigen maken. Ze verzinnen die mores en regels niet zelf. Sterker nog, 

volgenss recente analyses door Nederlandse sociologen van decennia aan empirische 

gegevenss van het Sociaal Cultureel Planbureau, is de populaire kreet 

'voortschrijdendee individualisering' een typisch voorbeeld van een mythe. 

Achtergrondkenmerkenn van het individu, zoals geslacht, leeftijd, gezinssituatie, 

opleidingsniveauu en geloof blijken tamelijk accurate voorspellers te zijn van 

opvattingen,, gedrag en maatschappelijke omstandigheden, zelfs accurater dan dertig 

jaarr geleden. De bindende kracht van traditionele instituties als kerk en zuil is dan 

well  afgenomen, maar hun plaatsen zijn volgens de onderzoekers ingenomen door 

244 G. Hofstede 1991, p. 15. 
255 Zie voor een uitgebreide analyse van dit punt S. Hampshire, 'Public and Private Morality', in: S. 
Hampshire,, Public and Private Morality, Cambridge: Cambridge University Press 1978. 
266 J.W. Duyvendak & M. Hurenkamp (red.), Kiezen voor de Kudde, Amsterdam: Uitgeverij Van 
Gennepp 2004, met name pp. 30-1. 
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nieuwe,, niet minder sterk dwingende instituties zoals reclame, televisie en andere 

massamedia.. Geen de-institutionalisering, maar her-institutionalisering. Bovendien 

geldtt zelfs voor nieuwe sociale bewegingen, kunststromingen, religies (denk aan 

Scientology),, subculturen en dergelijke dat ze nooit volstrekt oorspronkelijk zijn, 

maarr altijd variaties op wat al bestaat. 

Maarr toch. Nieuwe subculturen en verandering in bestaande collectiviteiten 

komenn wel tot stand dankzij individuen. Het zijn individuen, allochtoon en 

autochtoon,, die redenen zien om bepaalde dingen anders te doen, om bestaande 

waardenn in het licht van nieuwe omstandigheden anders te interpreteren, om 

gerecipieerdee opvattingen te herzien, en zo voort. Het zijn ook individuen die redenen 

zienn om zich wel te (blijven) begeven in bepaalde milieus of niet, en om de waarden 

vann het ene milieu in hun persoonlijke leven zwaarder te laten wegen dan die van een 

ander.. Voorts: dat achtergrondkenmerken goede voorspellers zijn van opvattingen en 

gedragg is een statistisch gegeven; het geldt dus niet voor iedereen. Verder kan een 

gegevenn individu voldoen aan vier voorspelde opvattingen of vormen van gedrag, 

maarr wellicht niet een vijfde. Bovendien, ook al kies je voor levensopties die 

statistischh gesproken voorspeld worden door je achtergrondkenmerken, dat wil niet 

zeggenn dat je niet hebt gereflecteerd op die opties. Vinden wat je ouders vinden, of 

watt veel van je generatiegenoten vinden, of wat veel van je seksegenoten vinden, is 

niett hetzelfde als gehersenspoeld zijn. 

Mett andere woorden, ik meen dat een bescheiden conceptie van autonomie te 

rijmenn is met wat wel eens de 'sociale geworpenheid' van individuen wordt genoemd, 

mett name als 'cultuur' wordt begrepen als in het gelaagde model. Personen zijn geen 

absolutee zelfbeschikkers maar culturele verbanden en patronen zijn ook geen 

gevangenissen.. Voor het vervolg van mijn betoog zal ik daarom de volgende 

terminologiee hanteren. Bij het spreken over patronen van denken, voelen en handelen 

zall  ik spreken van culturele 'oriëntaties' en niet van culturele 'programmeringen'. 

Meerr dan het woord 'programmering' met zijn deterministische connotatie, laat 

'oriëntatie'' in het midden of er sprake is van een volledig irreflectief geconditioneerd 

patroonn van denken, voelen en handelen, of dat er ook een element in zit van 

autonomee reflectie en onderschrijving, zoals dat begrip hierboven is geclausuleerd. 

66 Central e tendentie s 

Dee lezer zou op dit punt als volgt kunnen protesteren: als het allemaal door en langs 

elkaarr heen lopende culturele oriëntaties zijn die de klok slaan, van welke oriëntaties 

individuenn ook nog in beperkte mate kunnen afwijken en waarop ze kunnen variëren, 

enn als voorts het multiculturalistische concept van totaalculturen een verkeerde 

manierr van denken over cultuur weerspiegelt, hoe zit het dan met uitspraken als 

277 M. Elchardus, 'Autonome Volgzaamheid', in: J.W. Duyvcndak & M. Hurenkamp 2004, pp. 206-7. 
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'nuchterheidd maakt deel uit van de Nederlandse cultuur'? of: 'de 

kruideniersmentaliteitt zit in onze cultuur gebakken'? Dit soort observaties over 'de 

Nederlandsee cultuur' als geheel kunnen toch worden gedaan? Het is bovendien geen 

wartaall  om te zeggen dat je vergeleken met Nederland een cultuurverschil merkt 

wanneerr je een reis maakt in Griekenland. Of ze nou waar zijn of niet, het is niet op 

voorhandd nonsens om dit soort uitspraken te doen. 

Datt klopt, zou ik zeggen, en deze tegenwerping verklaart deels de intuïtieve 

plausibiliteitt van het holistische model. Maar wat ik tot nu toe heb beweerd, en een 

gelaagdd cultuurbegrip in z'n algemeenheid, is compatibel met deze tegenwerping. Het 

woordd 'cultuur' wordt in zulke uitspraken namelijk niet in de holistische zin van het 

multiculturalismee gebruikt. De observaties over nuchterheid en kruideniersmentaliteit 

zijnn beschrijvingen van wat Kwame Appiah "large-scale tendencies" en wat 

Hofstedee "centrale tendenties"29 noemt. Dat wil zeggen, op relatief grote schaal 

voorkomendee gedrags- of attitude-patronen die niet van toepassing zijn op alle 

Nederlanders,, maar die binnen de Nederlandse staatsgrenzen relatief wijdverbreid 

zijn.. Maar zoals de discussie van de vorige paragraaf suggereerde, cultuur is pas 

cultuurr in de holistische zin wanneer zulke patronen, en een groot deel van de andere 

aann de totaalcultuur toegeschreven patronen, breed worden gedeeld binnen de 

betreffendee groep, en wanneer die patronen bovendien niet ook op enige schaal in 

anderee groepen zijn te vinden. 

Uitt het feit dat bepaalde culturele patronen veel voorkomen volgt niet dat er 

sprakee is van een begrensde totaalcultuur. In de Nederlandse samenleving kan de 

wijdverbreidheidd van de een of andere centrale tendentie - die begrijpelijkerwijs 

uitnodigtt tot uitspraken over 'de Nederlandse cultuur' - samengaan met een overigens 

ongelijkmatigg over individuen verdeelde pluraliteit van milieus, contexten, 

opvattingen,, gedragspatronen en dergelijke. Bovendien kunnen dezelfde centrale 

tendentiess in een ander land eveneens voorkomen. In deze geest schrijft bijvoorbeeld 

Eagletonn niet voor niets dat "de meeste moderne samenlevingen in feite een cluster 

vann elkaar kruisende subculturen zijn" , waarbij moeilijk is aan te geven van welke 

culturelee wereld een specifieke subcultuur afwijkt. 

Hett bestaan van centrale tendenties, statistische trends, binnen groepen die 

gedefinieerdd zijn langs het criterium van nationaliteit suggereert dat landen een 

aanzienlijkk deel van de collectieve mentale programmering van burgers 'voor hun 

Z*K.A .. Appiah 1994, p. 87. 
M G.. Hofstede 1991, p. 313. 
3(11 K.A. Appiah 1994: "[American culture] is, for example, held to be individualist, litigious, racially 
obsessed.. I think each of these claims is actually true, because what [ mean when I say there is no 
commonn culture of the United States is not what is denied by someone who says that there is an 
Americann culture. Such a person is describing large-scale tendencies within American lif e that arc 
nott necessarily participated in by all Americans. I do not mean to deny that these exist. But for such a 
tendencyy to be part of what I am calling the common culture they would have to derive from beliefs 
andd values and practices (almost) universally shared and known to be so. And that they are not." 
311 T. Eagleton 2000, p. 75: "most modern societies arc in fact a cluster of intersecting sub-cultures". 
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rekeningg nemen'.32 In die zin kun je inderdaad spreken van 'de Nederlandse cultuur' 

off  van 'de Griekse cultuur'. Het gelaagde cultuurbegrip ontkent dus ook niet dat er 

well  degelijk zoiets bestaat als cultuurschok wanneer iemand in een ander land 

belandt.. Centrale tendenties kunnen per land of regio sterk verschillen. Hoe dichter 

landenn bij elkaar liggen, hoe meer de paletten aan centrale tendenties in die landen 

overeenn zullen komen, in de regel. Deze vuistregel is onnauwkeurig door de gevolgen 

vann kolonialisme en door globalisering. Australië ligt aan de andere kant van de 

wereldd maar heeft veel centrale tendenties gemeenschappelijk met Engeland. Maar 

Thailandd en Engeland hebben er waarschijnlijk een stuk minder gemeenschappelijk. 

Hoee minder twee landen op elkaar lijken in termen van centrale tendenties, des te 

meerr schijnen ze twee volledig distincte, op zichzelf staande levenswerelden te zijn. 

Maarr dat is alleen zo wanneer je die twee landen geïsoleerd bekijkt. Als je de landen 

uitt hun respectievelijke regio's erbij betrekt, dan zie je dat het niet gaat om op 

zichzelff  staande universa. Zo bezien is de culturele wereldkaart geen mozaïek, maar 

eenn oppervlak met in elkaar overvloeiende kleuren en stromen. Maar steeds blijf t 

gelden:: het zijn centrale tendenties en daarmee statistische verschillen. Hofstede wijst 

eropp dat van (het platteland van) Turkije en Marokko naar West-Europa migrerende 

mensenn algemeen gesproken van een meer naar een minder collectivistisch ingestelde 

omgevingg gaan. Maar dat neemt niet weg dat sommige oorspronkelijke Nederlanders 

collectivistischerr zijn ingesteld dan 'de' gemiddelde Marokkaan. Sommige 

Marokkanenn zijn individualistischer ingesteld dan 'de' gemiddelde oorspronkelijke 

Nederlander.. Waar multiculturalisten op conceptueel niveau, en uiteindelijk in de 

vormm van beleid, centrale tendenties toeschrijven aan individuen maken zij zich 

schuldigg aan stereotypering. Dit is niet alleen onjuist, maar levert waar theorie in 

beleidd wordt omgezet ook allerlei problemen en onbedoelde neveneffecten op, zoals 

hiernaa nog aan de orde zal komen. 

77 Immigrantengroepe n als distinct e culturen ? 

Tott nu toe heb ik vooral gesproken over verzamelingen mensen die geografisch 

afgebakendd zijn, zoals de bevolkingen van landen. Je zou denken dat als het ten 

aanzienn van zulke verzamelingen lastig is om aannemelijk te maken dat ze distincte 

totaalculturenn vormen, dat het dan voor groepen die verspreid binnen een land wonen 

nogg lastiger is. Multiculturalisten als Parekh en Raz34 verlenen desalniettemin 

3232 C. Hofstede 1991, p. 24. 
""  De idee van individuen die worden voortgedreven door de krachten van hun respectievelijke 
totaalculturen,, doet zijn invloed niet alleen in het politick-filosofischc debat gelden, maar ook elders. 
Toenn op 13 januari 2004 de Turks-Ncderlandsc scholier Murat D. zijn leraar doodschoot, was de door 
cenn contingent deskundigen aangemoedigde consensus in kranten en actualiteitenrubrieken al snel dat 
'dee Turkse cultuur' van eer en schande de daad van cen uitputtende en definitieve verklaring 
voorzag.. Dit tot terechte verbijstering van veel Turkse Nederlanders. 
344 Maar niet Kymlicka en Taylor, waarover meer in de hoofdstukken 3 tot en met 5. 
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bepaaldee typen van zulke groepen de status van te beschermen distincte cultuur. Om 

hiervoorr als groep in aanmerking te komen volstaat het niet om een groot aantal 

culturelee eigenschappen gemeenschappelijk te hebben, zoals misschien 

woonwagenkampbewonerss dat hebben, of wellicht leden van de kraakbeweging. Een 

bepaaldd type groepen heeft een streepje voor, namelijk etnische groepen, die in de 

praktijkk overeenkomen met immigrantengroepen, inclusief nakomelingen. Etnische 

groepenn zijn in deze visie de historische scheppers en actuele dragers van distincte 

totaalculturen,, ook wanneer zij zich in de diaspora bevinden.35 

Iss deze status van distincte totaalcultuur voor immigrantengroepen plausibel? 

Voorr een ontkennend antwoord op die vraag pleiten alvast de punten die hierboven bij 

geografischh afgebakende groepen werden genoemd. Dus, ten eerste: een flink deel van 

watt je bij een gegeven etnische groep aan cultuur aantreft, zul je ook vinden in de 

gelederenn van de autochtone bevolking en andere etnische minderheden. Neem de 

groepp 'Nederlandse Turken'. In de sfeer van waarden bijvoorbeeld het positief 

waarderenn van studie en scholing. Net als veel Grieken houden veel Turken van 

voetball  een schier universele passie lijk t het wel - en wordt door veel Turken 

ondernemingszinn gewaardeerd. Allemaal zaken die je ook wel bij niet-Turken in 

Nederlandd aantreft, al zal dat in andere proporties zijn. Ten tweede is er binnen de 

verzamelingg Nederlandse Turken sprake van verschillen tussen allerlei categorieën en 

individuen.. In de ideologie van het multiculturalisme wordt de gepromoveerde 

homoseksuelee Turk in één distincte levenswereld gezet met de jonggetrouwde 

VMBO-er,, de stadse Turk wordt in één cultureel mozaïekpartje geplaatst met de 

provinciaal.. Een ander punt zijn mensen van gemengde afkomst, dus die één Turkse 

ouderr hebben en één ouder met een andere nationale achtergrond. Als elk individu via 

geboortee lid is van één totaalcultuur, hoe past zo'n persoon dan in het model? 

Voorts,, het is vreemd om te doen alsof wonen in een nieuw land niets teweeg 

brengtt in cultureel opzicht. Een etnische groep in een immigratieland vormt geen 

nietsvermoedendd eilandje. Behalve de culturele patronen die ze in hun vaderland 

hebbenn opgedaan , waaronder in veel gevallen dus centrale tendenties van dat land, 

off  van een bepaalde regio, staan immigranten in het nieuwe land bloot aan nieuwe 

socialisering,, nieuwe ideeën en nieuwe vormen, via diverse contexten en media. Voor 

hunn nakomelingen geldt dat a fortiori. Die worden gesocialiseerd in het gezin en de 

etnischee groep, maar ook van jongs af aan op scholen met kinderen en leerkrachten 

mett andere achtergronden, en ook door de Nederlandse televisie, de jeugdcultuur van 

internett en zo meer. Hans Vermeulen van het Instituut voor Migratie- en Etnische 

Studiess stelt dat uit sociologisch onderzoek niet het beeld naar voren komt van "een 

homogenee Turkse cultuur die langzaam opgaat in een homogene Nederlandse cultuur. 

Integendeel,, de culturele diversiteit binnen de Turkse gemeenschap wordt in veel 

onderzoekk benadrukt. Het is eerder zo dat de diversiteit binnen de Turkse 

355 Zie bijvoorbeeld B. Parekh 2000, p. 154. 
'66 Die dus niet bij elk individu hetzelfde zijn. 
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gemeenschapp steeds meer gaat lijken op die binnen de Nederlandse samenleving. 

Voorall  hierdoor nemen etnisch-culturele verschillen in betekenis af."37 

Vermeulenn betoogt terecht dat het verhelderend is om dit soort ontwikkelingen 

niett alleen te zien als beïnvloeding of erosie, maar ook als adaptatie, aanpassing, aan 

gewijzigdee omstandigheden. Culturele patronen zijn mede te zien als oplossingen 

voorr vragen die een bepaalde politiek-economische context opwerpt. Wanneer 

mensenn zich bijvoorbeeld door migratie - gesteld zien voor een gewijzigde of 

wijzigendee politiek-economische context, dan zullen de oplossingen ook gaan 

schuiven.. Vermeulen noemt het voorbeeld van veel Turkse ouders die zijn gaan inzien 

datt hoger onderwijs in een samenleving als de Nederlandse wel belangrijk is voor het 

welzijnn van hun kinderen, ook al was het dat op het platteland van Turkije misschien 

niet.. In functie van zo'n doel - het volgen van hoger onderwijs - veranderen van 

lieverleee ook normatieve patronen over vroeg trouwen en de zelfstandigheid van 

meisjes.. Voor Turkse en Marokkaanse jongeren in Nederland zijn gearrangeerde 

huwelijkenn bijvoorbeeld geen vanzelfsprekendheid, waar dat op het platteland van de 

eerstee generatie misschien wel vaak zo was. Zo bezien is de multiculturalistische 

wenss om 'culturen' te willen beschermen, intact te willen houden, eigenlijk een gek 

streven.. "Pleiten voor het behoud van de cultuur van immigranten die afkomstig zijn 

uitt een geïsoleerd plattelandsgebied en die zich vestigen in een moderne 

postindustrièlee stedelijke omgeving is alleen begrijpelijk als cultuur als losstaand van 

dee maatschappelijke context wordt beschouwd."4 

88 Etnisch e cultuu r versu s etnisch e identificati e 

Err is een groot 'maar' bij bovenstaand verhaal. Ik zei dat kinderen van gemengde 

ouderss moeilijk vallen in te passen in het mozaïekmodel, maar onder Turken in 

Nederlandd komen gemengde huwelijken maar sporadisch voor. Het percentage 

gemengdee huwelijken onder tweede generatie Turken was in 1999 5%. Voor 

Marokkanenn was het 11%, voor Surinamers 53% en voor Antillianen 84%. Verder 

zijnn er bij de eerste generatie ook niet zoveel van oorsprong stadse Turken, een grote 

meerderheidd van Turkse immigranten komt van het platteland, terwijl wordt verwacht 

datt in 2015 als gevolg van doorgaande migratie nog steeds bijna de helft van de 

377 H. Vermeulen, Etnisch-culturele Diversiteit als 'Feit' en Norm (oratie Amsterdam UvA), 
Amsterdam:: Vossiuspers UvA 2001, p. 17. 
388 H. Vermeulen, Culture and Inequality: Immigrant cultures and social mobility in long-term 
perspective,perspective, Amsterdam: IMES 2001, pp. 42-3. 
399 Een aanzienlijk deel van deze groep heeft zelfs een voorkeur voor (een periode van) ongehuwd 
samenwonen.. Overigens volgt men die voorkeur in de praktijk niet altijd. Zie H. de Valk & A.C. 
Liefbroer,, 'Invloed van ouders op relatievormingsvoorkcurcn van Turkse, Marokkaanse en 
autochtonee jongeren in Nederland', Migrantenstudies 2004-20/3, pp. 120 c.v. 
400 H. Vermeulen & B. Slijper, Multiculturalisme in Canada, Australië en de Verenigde Staten, 
Amsterdam:: Aksant 2003, p. 131. 
411 H. Vermeulen 2001, p. 25. 



CultuurCultuur en Etniciteit 41 1 

Turkenn tot de eerste generatie zal behoren. Verder kent iedereen het fenomeen van 

etnischh gesegregeerde wijken met eigen winkeltjes, moskeeën, tv-zenders en 

theehuizen.. In het amateurvoetbal is sprake van een witte vlucht, waardoor ook 

voetbalclubss steeds meer mono-etnisch zijn. Vaak zegt men zich bovendien in de 

eerstee plaats Turk (of Marokkaan, of Surinamer) en in de tweede plaats Nederlander 

tee voelen. Er is onderlinge sociale controle en er wordt veel onderling gefeest en 

gerouwdd en dat alles veelal in de eigen taal. 

Nederlandd en (het platteland van) Turkije hebben in termen van centrale 

tendentiess niet zo heel veel gemeenschappelijk. De culturele matrix van Turkse 

immigrantenn is in de context van haar oorsprongsregio misschien niet als uniek en 

distinctt te karakteriseren, maar in de context van grootstedelijk Nederland (waar de 

meestee Turken zijn geconcentreerd) is het wellicht door de sterke contrastwerking een 

anderr verhaal. Het beeld van holistische etnè binnen een staatkundige eenheid wint 

doorr deze overwegingen wellicht aan overtuigingskracht. 

Hetgeenn de volgende vraag oproept. Hoe moeten bovenstaande punten worden 

geduid,, als het echt waar is dat, zoals ik in de vorige paragraaf betoogde, de interne 

culturelee diversiteit binnen etnische groepen aanzienlijk is en groter wordt42 en het 

contrastt met autochtonen cultureel-inhoudelijk beschouwd minder het karakter heeft 

vann twee aparte homogene werelden dan multiculturalisten suggereren? Bij de 

beantwoordingg van die vraag speelt een belangrijk onderscheid een centrale rol, 

namelijkk het onderscheid tussen 'etnische cultuur' en 'etnische identificatie'. Om dit 

onderscheidd te kunnen begrijpen is het nodig om eerst enkele overwegingen te wijden 

aann het begrip 'etniciteit'. 

Dee meeste mensen hebben wel een intuïtieve voorstelling van wat etniciteit is, 

maarr intuïties kunnen misleiden. De genetische en raciale connotaties die het begrip 

oproeptt bijvoorbeeld, zijn bedrieglijk. Die connotaties lijken niet zozeer samen te 

hangenn met operationaliseerbare biologische criteria, als wel met subjectieve 

aspecten.. Dat wil zeggen, met hoe leden van zogenaamde etnische groepen zichzelf en 

hunn onderlinge relatie zien. Meer algemeen gesproken: etniciteit is sociaal 

geconstrueerd,, je kunt het niet horen, zien, ruiken, proeven of aanraken.43 In hun 

anthologiee Ethnicity hebben de sociale wetenschappers John Hutchinson en Anthony 

D.. Smith uit een indrukwekkende hoeveelheid antropologische en sociologische 

literatuurr de volgende definitie van 'etnische groep' gedestilleerd: "een menselijke 

populatiee met een naam, met mythen van gemeenschappelijk voorouderschap, met 

gedeeldee historische herinneringen, één of meer elementen van gemeenschappelijke 

422 Ik generaliseer het voorbeeld van Turken in Nederland naar andere etnische groepen. Volgens mij 
iss dit geoorloofd, omdat van de grotere groepen minderheden - Turken, Marokkanen, Surinamers, 
Antilliancnn - de Turken juist het minst 'flexibel' zijn in cultureel opzicht. De overwegingen in de 
tekstt ten aanzien van Turken gelden dus a fortiori  voor die andere groepen. 
433 M. Banton, 'The Actor's Model of Ethnic Relations', in J. Hutchinson & A.D. Smith (red.), 
Ethnicity,Ethnicity, Oxford: Oxford University Press 1996, p. 103. 
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cultuur,, een band met een moederland en een gevoel van solidariteit onder tenminste 

sommigee van zijn leden." 

'Mythen',, 'band', 'gevoel', het zijn verwijzingen naar mentale toestanden, naar 

subjectievee overtuigingen. Ook al valt in een voorkomend geval van een 

zelfverklaardee etnische groep een werkelijke biologische 'stamboom' te traceren, dat 

iss niet wat het een etnische groep maakt. Wat telt is de perceptie van leden en niet-

leden.. Meestal is zo'n biologische stamboom er overigens niet, althans niet zo dat de 

genetischee overeenkomsten binnen een groep groter zijn dan tussen groepen. 

Etniciteitt is kunstmatig, volgens Weber kan het zich zelfs ontwikkelen uit volstrekt 

arbitrairee indelingen in groepen. Artificiël e politieke eenheden zonder enige 

genetischee verwantschap ontwikkelen bijvoorbeeld van lieverlee een gevoel van -

letterlijkk bloedbroederschap.45 In deze context moet ook Benedict Andersons 

beroemdee uitdrukking 'verbeelde gemeenschappen' worden geplaatst. 

Wee zien hier de link met het 'je Marokkaan' (of Turk of Hindustaan) 'voelen'. 

Datt verschijnsel duidt niet per se op een pluriformiteit van etnische culturen, maar 

waarschijnlijkerr op een pluriformiteit van etnische identificaties of identiteiten. Het 

verzuimm om dit belangrijke onderscheid te maken is volgens mij de aanleiding voor 

tall  van problemen met multiculturalistische theorieën. De fout die wordt gemaakt is 

datt min of meer sterke etnische identificaties onder immigranten worden gezien als 

indicatorenn van strikt separate totaal culturen. Maar zoals de antropoloog Fredrick 

Barthh in zijn klassieke tekst 'Ethnic Groups and Boundaries' benadrukt, gaat het om 

"dee etnische grens die de groep definieert, niet de culturele materie die ze omheint."46 

Hett is etnisch-multiculturalisten naar eigen zeggen te doen om die culturele materie: 

dee waarden, normen en praktijken. Maar die is juist niet eenduidig, distinct en 

monolitischh genoeg om de premissen van het etnisch-multiculturalisme te 

rechtvaardigen.. 7 Zelfs twee naburige of door elkaar wonende groepen die cultureel-

inhoudelijkk beschouwd praktisch niet te onderscheiden zijn, kunnen er sterke etnische 

grenzenn op nahouden. Michael Ignatieff wijst op het zogenaamde 'narcisme van het 

kleinee verschil' dat een rol speelde bij de gruwelijke strijd in de Balkan tussen zich 

alss etnisch verschillend presenterende groepen, die wat culturele inhouden betreft nog 

niett in de buurt kwamen van distincte biljartbalculturen. 

444 J. Hutchinson & A.D. Smith 1996, p.6: "a named human population with myths of common 
ancestry,, shared historical memories, one or more elements of common culture, a link with a 
homelandd and a sense of solidarity among at least some of its members." 
455 M, Weber, 'The Origins of Ethnic Groups', in; J. Hutchinson & A.D. Smith 1996, pp. 35-40. 
Weberr schrijft dit fenomeen bijvoorbeeld toe aan de twaalf stammen van Israël. 
466 F. Barth, 'Ethnic Groups and Boundaries', in: J. Hutchinson & A.D. Smith 1996, p. 79: "the ethnic 
boundaryy that defines the group, not the cultural stuff that it encloses." 
477 Mariene de Vries kwam tot de grappige constatering dat van een groep door haar geïnterviewde 
jongee Turkse vrouwen in Nederland er niet één kon aangeven wat nu precies het verschil was tussen 
eenn 'Nederlandse' en een 'modern-Turkse' manier van je gedragen, terwijl bijna alle respondenten 
tegelijkertijdd stelden niet te willen 'vernederlandsen'. (M. de Vries, 'The Changing Role of Gossip: 
towardss a New Identity?', in: G. Baumann & Th. Sunicr (red.), Post-Migration Ethnicity, 
Amsterdam:: Het Spinhuis 1995, p. 46.) 
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Barthh stelt dus dat niet zozeer de culturele inhouden van zogenaamde etnische 

groepenn het object van analyse zouden moeten zijn, maar veeleer de vraag waarom en 

hoee de grenzen tussen die groepen worden gegenereerd, ingevuld en gehandhaafd.48 

Eenn etnische groep ontstaat en wordt in leven gehouden doordat er een grens wordt 

getrokkenn tussen 'insiders' en 'outsiders'. De insiders schrijven aan zichzelf 

kenmerken,, waarden en andere culturele inhouden toe, die hen onderscheiden van 

outsiders.. Om het in een juridisch jargon uit te drukken: etnische identificatie is niet 

declaratoir,, maar constitutief voor etniciteit. Naarmate bepaalde omstandigheden daar 

meerr of minder aanleiding toe geven, worden de grenslijnen met een dikkere of 

dunneree kwast getrokken, eventueel ook via uiterlijke markeringen, en worden de 

betreffendee culturele inhouden als meer of minder authentiek en uniek voorgesteld. 

Dee vraag is dan welke typen omstandigheden in dit proces een rol spelen.49 

99 Factore n die bijdrage n to t 'reactiev e etnisering ' 

Eénn zo'n mogelijke omstandigheid is al genoemd: de ervaring van fragmentatie waar 

Vann Binsbergen over sprak. Etnische mobilisatie als reactie op ervaringen van 

desintegratie,, oftewel: etnische totaalcultuur als een constructie om het gevoel van 

versnipperingg dat sommige mensen ervaren in de moderniteit, subjectief te doen 

verkerenn in eenheid, samenhang, en authenticiteit. Alberto Meluci zoekt het in 

dezelfdee richting als Van Binsbergen. Hij stelt dat mensen hun toevlucht zoeken bij 

etniciteitt om de verwarring over de vele maatschappelijke rollen en het gebrek aan 

eenheidd van dit tijdsgewricht het hoofd te bieden. "Geen van die rollen is in staat om 

hett individu op adequate wijze een stabiele identiteit te bieden."5 Etniciteit, zo is de 

suggestie,, is daartoe wel in staat met haar verwijzing naar een gemeenschappelijke 

afstamming,, met haar mystiek van eeuwenoude verankering en met haar gevoel van 

onvoorwaardelijkee solidariteit. Het verzwakken van voorheen sterke affectieve 

bandenn als nationaliteit en klasse, en de onzekerheid die mensen in haar greep kan 

krijgenn in een tijdperk van grote migratiestromen spelen deze zogenaamde etnisering 

488 F. Barth 1996, p. 15. 
499 Behalve als voortvloeiend uit reactieve factoren zou je sterke etnische identificatie ook deels 
kunnenn begrijpen als een gevolg van sterke nationalistische tendensen in de landen van herkomst. Die 
kunnenn persisteren als centrale tendenties onder immigrantcnpopulaties en krijgen dan in het 
immigratielandd het karakter van sterke etnische identificatie (dit zou ook verklaren waarom Turkse 
Nederlanderss een sterkere etnische identificatie hebben dan Marokkaanse Nederlanders). 
500 A. Meluci, The Post-Modern Revival of Ethnicity', in: J. Hutchinson & A.D. Smith 1996, p. 368: 
"Yett none of these roles is able adequately to offer the individual a stable identity". Terry Eaglcton 
(2000,, p. 75) geeft een kleurrijke verwoording van hetzelfde punt: "But since transnational capitalism 
alsoo breeds isolation and anxiety, uprooting men and women from their traditional attachments and 
pitchingg their identity into chronic crisis, it fosters, by way of reaction, cultures of defensive 
solidarityy at the very time that it is busy proliferating this brave new cosmopolitanism. As hybridity 
spreads,, so do the cries of heresy. For every waft of Parisian perfume in Tokyo, one can find a young 
Nazii  thug or a middle-aged communitarian philosopher." 
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verderr in de kaart. Wat dat betreft is het opvallend dat het hele concept van etniciteit 

pass in de jaren zestig in zwang is gekomen. 

Eenn tweede, verwante en paradoxale omstandigheid die in de literatuur wel wordt 

geopperd,, is precies het minder scherp worden van het culturele contrast tussen 

etnischee minderheden en autochtonen, zojuist al eens genoemd. Het benadrukken van 

verschill  en culturele authenticiteit kan een soort verzet zijn tegen het verwateren van 

dee 'dikke' etnische cultuur van weleer, of die nu werkelijk heeft bestaan of niet. 

Kwamee Appiah duidt bijvoorbeeld etnische oplevingen in de Verenigde Staten in deze 

zin.. Hij merkt op dat nakomelingen van immigranten kunnen worden overvallen door 

hett onaangename gevoel dat hun culturele identiteit oppervlakkig is vergeleken bij 

hunn ouders en grootouders "en sommigen van hen vrezen dat, tenzij de rest van ons 

hett belang van hun verschil erkennen, er spoedig niets over zal zijn dat het waard is 

omm erkend te worden."5 Wellicht kunnen de verrichtingen van Arabische Europese 

Ligaa (AEL) in dit licht worden begrepen. Deze vooral bij jongeren populaire 

bewegingg is in de eerste plaats een emancipatiebeweging, maar een minstens zo 

belangrijkk doel is het sterk houden van de eigen islamitische en etnische identiteit. Uit 

hunn manifesten en essays spreekt de angst dat die erodeert, ten prooi valt aan 

consumentismee en libertijnse tendensen. 

Overigenss is een ironie bij dat soort claims dat je, wanneer je ze maakt, al 

noodzakelijkerwijss afstand hebt genomen. Wie werkelijk in een 'etnische cultuur' is 

ondergedompeld,, die denkt er niet over na dat er iets bewaard of gekoesterd moet 

worden,, die doorleeft gewoon de manieren van handelen, denken en voelen van die 

cultuur.544 Zodra men reflecteert over hervinden of versterken, dan weet je eigenlijk 

datt wat hervonden of versterkt moet worden niet bestaat. Herbert J. Gans betoogt 

daaromm dat er bij etniseringsprocessen vaak sprake is van symbolische etniciteit. 

Zoalss de term aangeeft, gaat het om de suggestie dat er vaak sprake is van een 

etniciteitt met een sterk symbolisch karakter. Dit sluit aan bij Barths inzicht dat 

minstenss evenveel draait om grenzen en grensmarkeringen als om daadwerkelijke 

inhoudelijkee culturele verschillen. Het gaat volgens Gans om een "nostalgische 

loyaliteitt aan de cultuur van de immigrantengeneratie", die min of meer symbolisch is 

omdatt liefde en trots voor een traditie gevoeld worden "zonder hem in alledaags 

511 D. Bell, 'Ethnicity and Social Change', in: J. Hutchinson & A.D. Smith 1996, p. 144. 
522 T.H. Eriksen, 'Ethnicity, Race, Class and Nation', in: J, Hutchinson & A.D. Smith 1996, p. 28. 
533 K.A. Appiah, 'The Multiculturalist Misunderstanding', The New York Review of Books 1996-44/15: 
"andd some of them fear that unless the rest of us acknowledge the importance of their difference, 
theree soon won't be anything worth acknowledging." 
544 Vgl. Van Binsbcrgcn 1999, p. 7: "Het besef van zo'n centrale en holistische culturele identiteit is 
niett vanzelfsprekend maar wordt uitdrukkelijk geconstrueerd in sociale communicatie, vaak gepaard 
gaandee met het koesteren van een collectieve historische ervaring en selectieve culturele 
onderscheidendee kenmerken, vaak ook met etnische en culturele mobilisatie door een elite." 
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gedragg te hoeven incorporeren," Meisjes gaan bijvoorbeeld (meer) hoofddoeken 

dragenn maar zijn tegelijkertijd alleszins ontvankelijk voor Nederlandse centrale 

tendentiess als de positieve waardering van een carrière voor vrouwen en de TMF-

jeugdcultuur.. Ze grijpen terug naar de etnische symbolen van hun ouders, zonder 

daadwerkelijkk alle culturele praktijken die al dan niet terecht worden geassocieerd 

mett het moederland in ere te herstellen.56 

Eenn derde factor die kan bijdragen aan reactieve etnisering is de ideologie van het 

holistischee etnisch-multiculturalisme zelf. Het denkschema van een mozaïek van 

etnischee culturen binnen een samenleving zoals dat lange tijd door bijvoorbeeld 

Engelandd en Nederland is gehanteerd (en in Engeland door Parekh en Raz filosofisch 

wordtt gelegitimeerd), heeft zelf een uitwerking op de maatschappelijke realiteit die 

hett zegt te beschrijven en accommoderen. In 1999, op zo'n beetje het hoogtepunt van 

dee populariteit van multiculturalisme, verzuchtte de theoreticus Baumann dat etnische 

grenzenn in het Westen minder flexibel zijn geworden dan in bijvoorbeeld grote delen 

vann Afrik a en Azië, vanwege wat hij een "Apartheid-logica van etniciteit"57 noemt, 

waarbijj  ieder individu volgens de consensus niet anders kan dan zich wentelen in zijn 

eigenn etniciteit en de bijbehorende culturele kenmerken. Je zou kunnen spreken van 

eenn institutionalisering van etnische verschillen, in Nederland bijvoorbeeld lange tijd 

getypeerdd door de kreet 'integratie met behoud van culturele identiteit'.58 

Wanneerr dit wordt gecombineerd met culturele rechten zoals multiculturalisten 

diee bepleiten, dan kunnen etnische elites en multiculturele entrepeneurs hun voordeel 

doenn met deze situatie. Volgens zogenaamde instrumentalisten als Brass en Cohen 

wordtt etniciteit door belangengroepen gebruikt als sociale en politieke hulpbron in 

situatiess waar de etnisch-multiculturalistische ideologie dominant is. Waar subsidies, 

ontheffingenn en andere politieke voordelen op het spel staan, daar is een prikkel om te 

voldoenn aan de criteria die bepalen wat voor soort groepen aanspraak kunnen maken 

opp die voordelen. De etnische 'cultuur' wordt gereïficeerd, tot een ding gemaakt, de 

bijbehorendee culturele waarden en normen worden als het ware in een pure vorm 

gecodificeerdd en insiders worden geacht zich aan die pure identiteit te houden en die 

niett te 'verloochenen'. Daarbij hoeft niet per se sprake te zijn van kwade trouw of 

eigenbelangg bij die elites, alhoewel dat niet mag worden uitgesloten. 

Dee politieke voordelen die op het spel staan vloeien voort uit multiculturalistisch 

beleidd dat uitgaat van de vooronderstelling dat etniciteit op natuurlijke wijze groepen 

H.J.. Gans, 'Symbolic Ethnicity', in: J. Hutchinson & A.D. Smith 1996, p. 146: "a nostalgic 
allegiancee to the culture of the immigrant generation"; "a love for and a pride in a tradition that can 
bee felt without having to be incorporated in everyday behavior." 
566 Vgl. J. Eller & R. Coughlan, 'The Poverty of Primordialism', in: J. Hutchinson & A.D. Smith 
1996,, p 47: "the activation of cultural resources which are real enough but which were relatively 
'dormant'' and not previously the subject of strong 'primordial sentiment'." 
577 G. Baumann, The Multicultural Riddle, Londen: Routlcdge 1999, p. 60: "an Apartheid logic of 
ethnicity". . 
588 Zoals bekend hing die idee samen met de - achteraf onjuist gebleken overtuiging, van alle 
partijen,, dat de arbeidsmigratie een tijdelijk arrangement was. 



46 6 MulticulturalismeMulticulturalisme & Neutraliteit 

constitueert.. Multiculturalisten als Raz en Parekh, die willen zorgen dat etnische 

immigrantenculturenn intact blijven, treffen etnische groepen als het ware aan, en 

willenn daar vervolgens politiek beleid op toepassen. Kukathas merkt terecht op dat je 

ookk in omgekeerde richting moet kijken: "Groepen of culturele gemeenschappen 

bestaann niet voorafgaand aan of onafhankelijk van juridische en politieke instituties, 

maarr krijgen zelf vorm door die instituties."59 Het verlenen van de rechten die Raz in 

gedachtenn heeft zou er toe kunnen bijdragen dat etnisch-culturele verschillen 

"institutioneell  versteend"60 raken, bevroren in een vermeend natuurlijke orde, die op 

denn duur, en onder invloed van de kunstmatige classificering van buitenaf, ook door 

dee groepsleden zelf (nog meer) wordt onderschreven en bekrachtigd. In de sociale 

psychologiee is het verschijnsel opgemerkt dat hoe sterker individuen zich 

identificerenn met hun groep, des te meer ze de neiging hebben om verschillen tussen 

hunn groep en andere groepen te overdrijven. Zo bezien zou multiculturalistisch 

beleidd een voorheen niet of niet in zo sterke mate bestaande situatie in het leven 

kunnenn roepen die nu juist de (dwalende) premisse van dat beleid was. 

Sindss de cesuur van 11 september 2001 lopen sommige Westeuropese landen niet 

meerr warm voor een sterk multiculturalisme van erkenning en culturele rechten. 

Sterkerr nog, er lijk t vooral in Nederland sprake te zijn van een radicale breuk met een 

verledenn waarin etnische groepen op allerlei manieren tegemoet werd gekomen vanuit 

dee overheid, en van een nieuwe tendens van uitgesproken assimilatiedruk. Uiteraard 

doell  ik op de opkomst van Pim Fortuyn en de LPF, de heftige verrechtsing van de 

traditionelee politieke partijen, populaire figuren als Geert Wilders en Ayaan Hirsi Al i 

diee zich manifesteren met ronduit vijandige woorden tegen het allochtone volksdeel, 

enn de onophoudelijke stroom aan publicaties en nieuwsitems over 'mislukte 

integratie'.. Die politieke ontwikkelingen staan natuurlijk niet op zichzelf. Ze hebben 

eenn pendant in de maatschappij in de vorm van afnemende tolerantie en toenemende 

uitsluiting.. De gestaag repeterende boodschap die vooral Turken en Marokkanen 

krijgen,, ook de vrijzinnig- of niet-islamitische, is dat hun bestaan en hun manieren 

vann leven eigenlijk vooral en voornamelijk worden gezien als probleem. 

Bovendien,, en dit is voor de kwestie van etnisering van belang, worden ze 

constantt op deze negatieve wijze geadresseerd qua etnische of religieuze groep. Het is 

5959 C. Kukathas, 'Arc There Any Cultural Rights?', in: W. Kymlicka (red.), The Rights of Minority 
Cultures,Cultures, New York: Oxford University Press, 1995: "Groups or cultural communities do not exist 
priorr to or independently of legal and political institutions but arc themselves given shape by those 
institutions.""  Kukathas geeft op pp. 232-233 een aantal treffende voorbeelden van dit aan de 
sclfulfillin gg prophecy verwante verschijnsel. 
A""  M. Galcnkamp, 'Do Wc Need Special Collective Rights for Immigrants and Refugees in Western 
Huropc?',, Citizenship Studies, 1998-2/3, p. 512: "institutionally fossilized". 
611 D.R. Forsyth, Group Dynamics, Belmont: Thomson Wadsworth 2006, p. 92. 
A:: Zic in deze zin ook B Barry, Culture and Equality, Cambridge: Polity Press 2001, p. 315. 
ftft '' lien bizarre trend in dit verband is dat jonge, hoogopgeleide, seculiere Turken van de tweede of 
derdee generatie Nederland willen verruilen voor Turkije omdat de vijandige sfeer in Nederland hen 
tegenstaatt ('Modern Turkije lokt remigranten. Hoogopgeleide Turken keren intolerant Nederland de 
rugg toe', NRC/Handelsblad 7 januari 2005). 
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eenn bekend verschijnsel dat men dan ook qua etnische groep in de verdediging 

schiet.. Vermeulen refereert in dit verband aan Sartres beroemde uitspraak dat 'de 

jood'' het produkt is van antisemitisme.65 Hobsbawn stelt zelfs dat een feitelijke of 

gepercipieerdee vijand een conditio sine qua non is voor sterke etnische verbanden.66 

Bijj  (gepercipieerde) conflicten tussen groepen bestaat de neiging om verschillen te 

benadrukkenn en culturele 'markeringen' (taal, kleding) als grensposten op te richten.67 

Dee toename van djellaba's en baarden in het straatbeeld van de laatste jaren is wat dit 

betreftt een teken aan de wand, evenals de (verdere) afname van mobiliteit tussen 

etnischee groepen (bezwaar tegen 'gemengde' huwelijken, negatieve waardering van 

'vernederlandsing').. Andere symptomen zijn de tamelijk alarmerende berichten dat op 

scholenn groepsvorming en -tegenstellingen steeds meer langs etnische breuklijnen 

lopenn en het zich afzetten tegen en zelfs bestrijden van de Nederlandse maatschappij 

doorr sommige jongere allochtonen. 

Niett alleen versterken ervaren conflicten tussen groepen de neiging om 

verschillenn te overdrijven, volgens de sociale psychologie bevorderen ze ook het 

fenomeenn van 'zelf-stereotypering'. Dit proces behelst (1) het als accuraat accepteren 

vann generalisaties over de kenmerken van leden van de eigen groep en (2) het 

toepassenn van die stereotyperingen op zichzelf. Dit effect is des te sterker wanneer 

eenn groep in het conflict een minderheid is ten opzichte van de andere groep of 

groepen.. Het gevoel 'van nature' anders te zijn, 'een totaal andere cultuur' te 

hebben,, 'typisch Turks te zijn' of 'typisch Marokkaans te zijn' wordt door processen 

vann groepsdynamiek en etnisering sterker dan een nuchtere inventarisatie van 

daadwerkelijkee inhoudelijke cultuurverschillen (en de mate van homogene spreiding 

vann gesignaleerde verschillen) zou rechtvaardigen. 

Eenn verwant aspect van door bepaalde groepen allochtonen ervaren uitsluiting en 

'islam-bashing',, en überhaupt het versterken van 'ingroup versus outgroup' 

gevoelens,, kan zijn dat het beeld dat zij hebben van oorspronkelijke Nederlanders 

sterkk in negatieve zin wordt aangetast (en andersom). Dit maakt vervolgens etnische 

identiteitenn weer aantrekkelijker, ook al omdat maatschappelijke discussies sterker 

eenn hullie-zullie karakter krijgen, waardoor men zich ook als zullie gaat voelen. 

Nathann Glazer wijst op een vergelijkbare ontwikkeling in de Verenigde Staten ten 

tijdee van de raciale spanningen en de Vietnam-oorlog. In deze periode leek het voor 

hett eerst in de Amerikaanse geschiedenis voor veel individuen aantrekkelijker om 

644 J. Ellcr & R. Coughlan 1996, p 48: "Simply put, when a group (an 'ethnic') experiences opposition 
too incorporation into a wider society or comes under explicit threat or attack, ethnic feeling is 
generated." " 
6565 H. Vermeulen 2001, p. 12. 

E.. Hobsbawn, 'Ethnic Nationalism in the Late Twentieth Century', in: J. Hutchinson & A.D. Smith 
1996,, p. 356. 
677 D.R. Forsyth 2006, p. 462: "differentiation is typical of intcrgroup conflict. Rather than noting 
sharedd similarities, the groups tend to emphasize their differences. When people from different 
culturess find themselves in conflict, they often adopt a dialect, accent, or language form that is 
uniquee to their ingroup and foreign to the outgroup." 
688 D.R. Forsyth 2006, p. 92. 
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zichh Pools, Iers of joods te voelen dan om zich gewoon Amerikaan te voelen. 

Wellichtt kan het verschijnsel dat veel Marokkaanse Nederlanders geen 

Koninginnedagg meer vieren en niet meer voor het Nederlands voetbalelftal juichen, 

waarr ze dat voorheen wel deden, in deze context worden begrepen. 

Voorr beide situaties, dus zowel de situatie waarin de overheid een min of meer actief 

multiculturalistischh beleid voert alsook de huidige Nederlandse situatie waarin men 

sterkee assimilatiedruk uitoefent, geldt dus dat die beleidskoersen niet alleen reacties 

zijnn op een spontane maatschappelijke situatie; ze zijn zelf belangrijke factoren in de 

(verdere)) versterking van etnische scheidslijnen. Assimilatiedruk werkt averechts, 

immigrantengroepenn verschansen zich uit verdediging en ressentiment in etnische 

loopgraven.™™ Multiculturalisme aan de andere kant, schrijft aan leden van 

immigrantengroepenn gevraagd en ongevraagd vermeende kenmerken toe van 

holistischee totaalculturen. Dat men uitgaat van het bestaan van zulke totaalculturen 

berustt mede op het feit dat men etnische identificatie aanziet voor de aanwezigheid 

vann min of meer homogene etnische (totaal)culturen. Waar daadwerkelijk 

multiculturalistischh beleid wordt gevoerd, is de kans groot dat die verwarring wordt 

versterkt.. Immers, multiculturalisme nodigt uit tot een gekunstelde cultivering van 

etnischee identiteit. 

Beidee beleidskoersen beïnvloeden dus het object van hun beleid op onvoorziene 

manieren.. Waarom zou een overheid dat willen?71 Onheuse assimilatiedruk en 

multiculturalismee zijn in mijn optiek beide sowieso niet verdedigbaar op liberale 

gronden,, zoals nog zal blijken. Maar de onwenselijkheid van deze effecten van 

tribaliseringg vormt een sterke bijkomende reden tegen zowel assimilatiedruk (waar die 

verderr gaat dan prudente eisen van integratie), als tegen activistisch 

multiculturalisme.. Anders gezegd: de onwenselijkheid van soms pernicieuze effecten 

vann etnisering is een sterke reden (maar niet per se een voldoende of noodzakelijke 

reden)) vóór een beleid van cultureel laissez-faire. Zo'n beleid probeert noch 

vermeendee totaalculturen te conserveren, noch culturele eigenschappen van 

immigrantengroepenn uit te wissen. Elke burger wordt benaderd als individu en heeft 

eenn identieke set rechten en vrijheden, ongeacht de culturele eigenschappen die al dan 

niett terecht aan hem worden toegeschreven. 

699 Nathan Glazcr, geciteerd in P. Glcason, 'Identifying Identity: A Semantic History', in: W. Sollors 
(red.),, Theories of Ethnicity, A Classical Reader, Londen: MacMillan Press Ltd. 1996, p. 479. 
700 Voor de stelling dat assimilatiedruk averechts werkt zie bijvoorbeeld ook H. Vermeulen & B. 
Slijperr 2003, p. 139. 
711 Volgens Mcindcrt I-'cnncma heeft het overheidsbeleid dat samenhangt met de bekende kreet 
"integratiee met behoud van eigen cultuur" de etnisering van Nederlandse allochtonen bevorderd. 
Fennemaa ziet positieve kanten aan het fenomeen, omdat volgens hem aannemelijk is dat sterke 
organisatiee langs etnische lijnen politieke participatie van allochtonen doet toenemen (M. Fennema, 
OverOver de Kwaliteit van Politieke Elites (oratie Amsterdam L'vA), Amsterdam: Vossius Pers 2003, pp. 
8-9).. De vraag is of het doel de middelen heiligt. 
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100 Hard etnisc h primordialism e 

Dee lezer zal opmerken dat ik met deze laatste opmerkingen vooruit loop op de analyse 

inn deel II van het betoog. De diverse theorieën die daar aanstonds worden besproken 

gevenn argumenten die juist wel in de richting wijzen van een actief 

multiculturalistischh beleid, en moeten op hun onderscheidenlijke merites worden 

beoordeeld.. Voor het zover is, moeten nog enkele - in mijn ogen - misverstanden 

overr het fenomeen etniciteit uit de weg worden geruimd. 

Stell  dat hetgeen ik heb betoogd over de onhoudbaarheid van het holistische 

modell  overtuigend is. Het staat etnisch-multiculturalisten dan niet meer vrij om te 

claimenn dat etnische groepen simpelweg samenvallen met etnische totaalculturen (een 

claimm die ze in feite wel maken ). De gelijkschakeling van 'cultuur', 'etniciteit' en 

'gemeenschap'' is van de baan, zogezegd, en moet plaatsmaken voor het gelaagde 

modell  van elkaar binnen één persoon kruisende culturele oriëntaties van verschillend 

allooi.. Mochten er onverhoopt multiculturalisten zijn die, na het horen van de 

argumenten,, het gelaagde mode! enige aannemelijkheid toeschrijven, dan zouden 

dezenn zich een linie kunnen terugtrekken. Het gelaagde model sluit een zwakkere 

claimm niet op voorhand uit, namelijk dat culturele oriëntaties met een etnische basis 

omm de één of andere reden (of set van redenen) een meer fundamentele status hebben 

inn de psychologische of metafysische make-up van een individu. Culturen 

beschouwenn als biljartballen mag dan incoherent zijn, daarmee is het grote gewicht 

vann etniciteit nog niet opzij geschoven. 

Etnisch-multiculturalistenn zouden bijvoorbeeld in de context van 

immigrantenpluralismee kunnen betogen dat culturele praktijken die samenhangen met 

lidmaatschapp van een etnische groep wel een ethische aanspraak op erkenning en 

accommodatiee hebben, en culturele praktijken die samenhangen met lidmaatschap van 

eenn ander soort milieu niet. Neem Kymlicka's zogenaamde polyethnische rechten, de 

rechtenn die hij aan immigranten verleent bij ontstentenis van de mogelijkheid om zich 

inn hun oorsprongscultuur te wentelen. Hij verleent geen vergelijkbare rechten aan 

Scientologen,, of aan nudisten. Zo bezien zijn culturele oriëntaties die niet zijn 

geworteldd in etniciteit oneigenlijke, bijna triviale, bestanddelen van iemands 

identiteit.. De multiculturalist Addis betoogt dat lidmaatschap van diverse 

collectiviteitenn weliswaar zijdelings de identiteit van een persoon bepaalt, maar dat 

lidmaatschapp van een etnische groep de primaire factor is. Ze noemt de eerste soort 

"factorenn van de eerste orde", en de laatste soort "factoren van de tweede orde". Het 

opp één lij n stellen van de twee komt in die visie neer op het opvoeren van een valse 

symmetriee die een pertinent onjuiste beschrijving van het karakter van de 

"'' Een stelling als de volgende van Addis is dan dus niet meer overtuigend: "one's affiliation to 
ethnicc and cultural groups wil l tend to affect one's entire set of choices and options." (A. Addis, 'On 
Humann Diversity and the Limits of Tolerance', in: I. Shapiro & W. Kymlicka (red.), Ethnicity and 
GroupGroup Rights, New York: New York University Press 1997, p. 124.) 
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multiculturelee problematiek geeft.73 Het zijn de etnische praktijken en overtuigingen 

diee ertoe doen. In Nederland zijn dat bijvoorbeeld culturele oriëntaties van 

Surinamerss die samenhangen met een mythe van bijvoorbeeld Creools 

voorouderschap,, met bijbehorende historische herinneringen en een band met 

Suriname.. Je kunt denken aan culturele oriëntaties van Marokkaanse Nederlanders 

vann Berberse afkomst, etc. Deze etnische oriëntaties vormen dan de kern van de 

menselijkee leefwereld. Overtuigingen en praktijken die niet ontspringen aan de 

etnischee groep zijn hoogstens persoonlijke franje; leuk, misschien zelfs belangrijk, 

maarr zonder de mythische kwaliteit die hele multiculturele theorieën voortdrijft. 

Iss zo'n geprivilegieerde positie van etniciteit juist? Dat hangt natuurlijk af van de 

eventuelee argumenten die voor die positie zijn te geven. Het probleem is dat etnisch-

multiculturalistenn hem in de regel stilzwijgend innemen. Bij Raz, Taylor en Parekh 

blijvenn de argumenten, mochten die er zijn, bijvoorbeeld impliciet. Dit zou erop 

kunnenn duiden dat men het vanzelfsprekend of evident acht, de natuurlijke loop der 

dingen,, dat etniciteit primair is in termen van individuele identiteit, geborgenheid, 

autonomie,, welzijn, en wat dies meer zij. Niet voor niets noemt Addis de niet-etnische 

groepenn die corresponderen met de ondergeschikte tweede orde factoren "nonorganic 

groups",, waarbij de implicatie uiteraard is dat etnische groepen wel organisch zijn, 

eenn woord dat duidt op natuurlijkheid, op vanzelfsprekendheid. 

Hoewell  we dus bij deze filosofen bot vangen, zijn aan de antropologische en 

sociologischee literatuur over etniciteit wel twee mogelijke argumenten te ontlenen. 

Hett eerste antropologische argument gaat als volgt: etnische identiteit en alles wat 

daarbijj  hoort (taal, religie, gebruiken) hebben een 'gegeven', a priori  karakter. De 

etniciteitt van een individu is 'primordiaal'. Dat betekent dat het gaat om een 

natuurlijkee of zelfs spirituele verbondenheid. Een lid van een etnische groep (en 

iedereenn is door geboorte lid van een etnische groep) voelt noodzakelijkerwijs een 

primordialee verbondenheid met die groep en zijn gebruiken en opvattingen. Er is dus 

sprakee van een soort oerbetrekking tussen het individu en 'zijn' etniciteit. Het 

opmerkelijkee van deze opvatting, noem hem 'hard primordialisme', is dat hij door 

geenn enkele auteur onderschreven lijk t te worden. Waar valt hij dan te lezen, zal de 

lezerr vragen. Hij wordt, voor zover ik bij mijn toegegeven - beperkte kennismaking 

mett die disciplines heb kunnen waarnemen, in verschillende antropologische en 

sociologischee teksten voornamelijk gebruikt voor zijn contrastwerking, door 

schrijverss die de een of andere 'etniciteit als sociale constructie' theorie duidelijker 

neerr willen zetten. Een expositiemiddel, als het ware. 

Datt sociale wetenschappers zich in feite niet beijveren voor hard primordialisme 

iss op zichzelf niet vreemd, aangezien het moeilijk is om spirituele oerbanden te 

verdedigenn binnen een wetenschappelijk wereldbeeld. Daar komt bij dat het a priori 

aspectt van primordialisme niet valt te rijmen met de vaststelling van veel 

711 A. Addis 1997, pp. 124-5. 
744 Wat dat betreft lijk t het schimmige begrip met zijn straw man karakter op het atomismc-spook 
waartegenn communitaristen graag te velde trekken. 
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onderzoekerss dat etniciteit een vloeiend, flexibel en diffuus karakter heeft. De inhoud 

vann etnische betekenissen en praktijken wordt over generaties, maar ook binnen 

afzonderlijkee generaties, vernieuwd, gewijzigd en herschapen.75 Verder kunnen er, 

pacepace Weber, nieuwe etnische groepen ontstaan, met mythes van verwantschap en al, 

hetgeenn een directe contradictie met de strekking van hard primordialisme vormt. Het 

geconstrueerdee karakter van etniciteit verstaat zich slecht met het primordiale 

vocabulairee van objectieve spirituele verbondenheid, oergevoel en bloedbanden. Het 

iss dan ook niet onredelijk om hard primordialisme als serieus fundament voor etnisch-

multiculturalismee zonder veel omhaal te verwerpen. 

111 Zach t etnisc h primordialism e 

Hoewell  hard primordialisme niet wordt onderschreven, wordt het wel regelmatig 

/omgeschrevenn aan een bepaalde auteur, namelijk aan Clifford Geertz. Maar dat is niet 

terecht.. Geertz schrijft weliswaar over het onderwerp, maar kent aan primordiale 

bandenn nadrukkelijk geen objectief of 'gegeven' karakter toe. Hij benadrukt dat 

individuenn die banden vaak als gegeven en natuurlijk ervaren, niet dat ze dat ook zijn. 

Diee bloedbanden worden soms gezien als dingen die uit de aard der zaak een niet in 

woordenn uit te drukken en overweldigende dwingende kracht bezitten76, maar bezitten 

datt daarom nog niet in absolute zin. 

Ookk al wordt Geertz' benadering niet gekenmerkt door verwijzingen naar 

onzegbaree spirituele krachten en oerbanden, zij bevat wel een element van 

onherroepelijkheid.. Bij veel antropologen krijgt etnische primordialiteit dan ook 

(toch)) een soort universele dimensie. Mensen ervaren primordiale banden, en zullen 

zee in beginsel ook altijd ervaren, omdat ze die gevoelens nodig hebben. Het 

toebehorenn aan een etnische groep valt onder de basale noden van het bestaan. Laten 

wee deze opvatting, die het tweede antropologische argument vormt, 'zacht 

primordialisme'' noemen. Je kun zacht primordialisme dan als volgt typeren: elk mens 

heeftt een inherente behoefte aan mythen van voorouderschap, aan gedeelde 

historischee herinneringen, aan al dan niet imaginaire wortels in een moederland en 

aann bijbehorende culturele gebruiken en solidariteit. Van alle feitelijke culturele 

bindingenn die je kunt bedenken - religie, subcultuur, lifestyle, muziekscene, ethische 

levensbeschouwing,, vriendenkring, etc. - beantwoordt alleen de etnische soort aan 

eenn essentiële menselijke behoefte. Etnische oriëntaties hebben dus onherroepelijk 

eenn fundamentele status in de psychologische make-up van individuen. 

Ditt motief vind je terug bij diverse auteurs. Enkele citaten: 

755 J. Ellcr & R. Coughlan 1996, p. 46. 
766 C. Geertz, 'Primordial Ties', in: J. Hutchinson & A.D. Smith 1996, p. 42: "These congruitics of 
blood,, speech, custom, and so on, are seen to have an ineffable, and at times overpowering, 
coercivcncsss in and of themselves." (Mij n cursivering.) 
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Etnischh bewustzijn [...] is een respons op emotionele behoeften aan identiteit, 

zekerheidd en autoriteit. [H]et vervult deze behoeften deels door een 

ideologischee mythe van continuiteit en permanentie te leveren die aanpassing 

aann veranderende situaties van onzekerheid facilitecrt. 

Eenn intermediaire groep tussen de individuele familie en de staat is 

noodzakelijkk om het individu te voorzien van morele en emotionele steun en 

omm een situatie van anomie te voorkomen. 

Dee hooglijk gedifferentieerde relaties die complexe samenlevingen typeren 

zijnn niet in staat te zorgen voor vormen van lidmaatschap en identificatie om 

tegemoett te komen aan de behoeften aan zelfverwerkelijking, communicatieve 

interactiee en erkenning.79 

Mett het mixen van volken, met de uitbreiding van meer inclusieve, maar 

verdunde,, identiteiten, met de gelijktijdige ontwikkeling van een cultuur die 

syncretischerr is en een sociale structuur die bureaucratischer is, wordt het 

verlangenn naar een particuliere of primordiale verankering intenser. Mensen 

willenn bij 'kleinere' eenheden horen, en vinden in etniciteit een comfortabele 

binding. . 

Eenn van de elementaire menselijke behoeften even basaal als de behoefte aan 

voedsel,, beschutting, veiligheid, voortplanting, communicatie - is de behoefte 

omm tot een bepaalde groep te behoren, verenigd door gemeenschappelijke 

bandenn - in het bijzonder taal, collectieve herinneringen, een voortdurend 

bestaann op dezelfde grond, en wellicht ras, bloed, religie, een gevoel van 

gemeenschappelijkee bestemming, en dergelijke. 

777 D. Brown, 'Ethnicity, Nationalism and Democracy in South-Hast Asia', in: J. Hutchinson & A.D. 
Smithh 1996, p. 311: "Ethnic consciousness [...] is a response to emotional needs for identity, 
securityy and authority. fl] t fulfil s these needs in part by providing an ideological myth of continuity 
andd permanence which facilitates the adaptation of individuals to changing situations of insecurity." 
788 J. Rex, 'Multiculturalism in Europe', in: J. Hutchinson & A.D. Smith 1996, p. 244: "some kind of 
intermediatee group between the individual family and the state is necessary to provide the individual 
withh moral and emotional support and to prevent a situation of anomy". 
iqiq A. Meluci 1996, p. 368: "the highly differentiated relations typical of complex societies arc unable 
too provide forms of membership and identification to meet individuals' needs for self-realization, 
communicativee interaction and recognition." 
mm D. Bell 1996, p. 144: ' in the greater mingling of peoples, with the expansion of more inclusive, yet 
attenuated,, identities, in the simultaneous development of a culture that is more syncrctistic and a 
sociall  structure that is more bureaucratic, the desire for some particular or primordial anchorage 
becomess intensified. People want to belong to 'smaller' units, and find in ethnicity an easy 
attachment." " 
K'' J.G. Von Herder, geciteerd in J. Waldron 1995: "'among elementary human needs - as basic as 
thosee for food, shelter, security, procreation, communication is the need to belong to a particular 
group,, united by some common links especially language, collective memories, continuous life 
uponn the same soil.' and perhaps "race, blood, religion, a sense of common mission, and the like.'" 
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Zoo beschouwd zou je etniciteit in politiek-filosofische termen kunnen scharen onder 

dee categorie van wat Rawls primaire goederen noemt: goederen die elk mens geacht 

wordtt nodig te hebben, wat zijn verdere eigenschappen ook zijn. Etnisch toebehoren 

maaktt deel uit van elke denkbare conceptie van het goede, omdat je als mens nu 

eenmaall  niet zonder kan. Voor zover het toebehoren in gevaar kan komen, hetgeen 

vooralsnogg een open vraag is, bestaat er een plicht om dat tegen te gaan. Hiermee 

krijgtt etnische identificatie politiek-morele relevantie, en is het bovendien net zo zeer 

eenn issue voor zogenaamde etnische meerderheden of autochtonen in een gegeven 

samenlevingg (alhoewel er doorgaans weinig vrees is over het reilen en zeilen van hun 

etnisch-culturelee praktijken). 

Ikk noem dit laatste, omdat een curieus aspect van veel westerse ideeën over 

etniciteitt lijk t te zijn dat etniciteit een mooi en plechtig iets is, maar dan wel vooral 

voorr 'de ander'. In algemene zin keert deze paradox in veel multiculturalistisch 

denkenn terug. Men hamert op behoeften aan toebehoren, en aan onafschudbare 

inbeddingg in organische etnische culturen, maar weet zich zelf wonderwel te 

abstraherenn van de eigen etnisch-culturele inbedding, teneinde vanuit een soort 'view 

fromm nowhere' voor het tegemoet komen van lokale behoeften van anderen te pleiten. 

Ookk lijk t men zich minder zorgen te maken om de radicale cultuurveranderingen die 

'westerlingen'' in soms minder dan een generatie ondergaan dan om veel geleidelijker 

verschuivingenn in, zeg, Indianengemeenschappen - een contradictie waarin volgens 

sommigenn de notie van 'de nobele wilde' doorklinkt.83 

Maarr dat terzijde. Conceptueel beschouwd is de stelling dat alle groepen burgers 

vann een samenleving, meerderheid of minderheid, in de greep zijn van de behoefte 

aann sterke etnische identificatie niet incoherent. Het gereviseerde etnisch-

multiculturalismee kan zich op deze idee beroepen en daaraan zijn stelling verbinden 

datt culturele oriëntaties met een etnisch karakter dus meer gewicht toekomt. Het 

volgendee nuchtere feit is misschien problematischer: voor veel mensen in de echte 

wereldd neemt etniciteit helemaal niet zo'n centrale, allesdoordringende plaats in. Er 

zijnn ook mensen voor wie andersoortige identiteiten een minstens even sterke rol 

spelenn als de etnische, of sterker. Denk aan situaties waarin mensen zich compleet aan 

eenn religie wijden die niet figureert in de aan hen toegeschreven etnische achtergrond. 

Bijvoorbeeldd een autochtone Nederlander die een vrome moslim wordt waarbij zijn 

islamitischee identiteit (bidden, bedevaart, moskeebezoek) veel sterker is dan zijn 

etnischee Nederlandse (koningshuis, protestantisme, strijd tegen het water, dat soort 

dingen).. Een meer werelds voorbeeld: een Marokkaan in Nederland die weinig heeft 

mett zijn Marokkaanse roots, of een Nederlandse emigrant in Australië die niet meer 

822 Vgl. hierover P.B. Cliteur, 'Multiculturalisme: een Theoretisch Perspectief, in: N.F. van Manen 
(red),, De Multiculturele Samenleving en het Recht, Nijmegen: Ars Acqui Libri 2002, p. 66; T. 
Kaglctonn 2000, pp 14, 24,26. 
*""  T. Eaglcton 2000, p. 24: "The idea of culture as an organic way of lif e belongs to 'high' culture 
quitee as much as Berlioz docs. As a concept, it is the product of cultivated intellectuals, and can 
representt the primordial other which might revitalize their own degenerate societies. Whenever one 
hearss admiring talk of the savage, one can be sure that one is in the presence of sophisticates." 
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voorr Oranje juicht bij het voetbal. De tegenvoorbeelden hoeven niet per se samen te 

hangenn met een bekering of een overstappen naar een andere context, er zijn ook 

grotee aantallen mensen die überhaupt weinig affiniteit hebben met mythen van 

oorsprong,, geboortegrond, etnische solidariteit, collectieve historische helden en 

dergelijke. . 

Eenn kleine kanttekening: wat mensen hierover beweren kan niet voetstoots 

wordenn aangenomen. Hutchinson wijst er bijvoorbeeld op dat oorsprongsmythen en 

collectieff  historisch bewustzijn soms wel degelijk een sterke rol spelen, in weerwil 

vann een zelfbeeld dat een hieraan contraire strekking heeft. Desalniettemin, het lijk t 

redelijkk om te veronderstellen dat etnische onthouding een reëel beschikbare en reëel 

voorkomendee manier is om in het leven te staan. Ik loop bijvoorbeeld zelf niet over 

vann identificatie met mijn (gemengde) 'etnische' roots. Een sterk bezwaar tegen zacht 

primordialismee is dus het volgende: dat veel mensen een sterk etnisch gevoel hebben 

levertt niet zonder meer een reden op om aan dat gevoel ontologische of normatieve 

consequentiess te verbinden. Een hoop andere mensen hebben niet zo'n gevoel, en 

rakenn daar bovendien niet van in een identiteitscrisis. 

Jee kunt dit op twee manieren uitleggen. Je kunt er uit opmaken dat mensen de in 

dee citaten genoemde zaken simpelweg niet nodig hebben. Misschien zitten mensen 

niett verlegen om "identiteit, zekerheid, autoriteit", om "morele steun" van een 

"intermedairee groep", om "lidmaatschap en identificatie" die voor 

"zelfverwerkelijking""  kunnen zorgen, en om "comfortabele binding" en "particuliere 

verankering".. De tweede, veel plausibeler, uitleg is dat mensen dat type behoeften wel 

degelijkk hebben, maar dat de vervulling ervan niet per se via etnische identiteiten 

hoeftt te verlopen. Men vindt de comfortabele binding en morele steun bij en in sociale 

verbandenn van diverse typen; bij de hervormde kerk, familie, bij de 

arbeidersbeweging,, bij de beau monde, bij het woonwagenkamp, bij de 'jeugdbende', 

enen vaak ook bij een etnische groep. Maar die laatste hoeft niet per se hiërarchisch 

bovenn de anderen geschikt te zijn. Zoals Van Leeuwen schrijft, "hoewel sociale 

identificatiee haast universeel menselijk is, gaat dat niet op voor bewuste identificatie 

mett een collectieve oorsprong." 

Dezee analyse van etniciteit is in zekere zin een 'onttovering' van iets wat voor 

veell  mensen toch doortrokken is van mystiek en een gevoel van alomvattendheid en 

ontzag.. Die onttovering wil niet zeggen dat gevoelens van permanentie, 

geboortegrond,, geborgenheid, etc. moeten worden ontkend of gering worden geschat. 

Evenminn komt het neer op een omhelzing van een normatief kosmopolitisme waarbij 

hett een morele imperatief is om een ontheemde en eclectische levenshouding aan te 

nemen.. Wel hoop ik dat aannemelijk is gemaakt dat etnische oriëntaties niet op 

voorhandd serieuzer genomen dienen te worden dan culturele oriëntaties met een ander 

MM J. Hutchinson 1996, 'Ethnicity and Multiculturalism in Immigrant Societies', in: J. Hutchinson & 
A.D.. Smith 1996, p. 374-5. 
855 B. Van Leeuwen, Erkenning, Identiteit en yerschi! (diss. Leuven), Katholieke Universiteit Leuven 
2001,, p. 234 
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karakter.. Wat dit inzicht voor consequenties heeft voor feitelijke multicutturalistische 

theorieënn zullen we in de volgende hoofdstukken in meer detail onderzoeken. 

122 Tot slo t 

Komenn we aan het slot van een lang hoofdstuk. Misschien bevordert het de 

overzichtelijkheidd om af te sluiten met de hoofdpunten op een rij . Om te beginnen: 

zowell  op het niveau van geografisch geconcentreerde 'naties' als op het niveau van 

etnischee immigrantengemeenschappen biedt het holistische cultuurmodel van het 

multiculturalismee geen soelaas.86 In ieder geval in postindustrièle delen van de wereld 

iss cultuur te flexibel, transnationaal, overlappend, gedifferentieerd, vloeiend en 

meerduidig.. Dat etnische totaalculturen toch zouden bestaan wordt niet aannemelijk 

gemaaktt door te wijzen op sterke en bewuste etnische gevoelens. Etnische 

identificatiee en etnische cultuur moeten niet met elkaar worden verward. Daarbij is 

hett belangrijk in te zien dat etnische mobilisatie vaak enerzijds bestaat uit defensieve 

reactiess (die veelal een symbolisch en performatief karakter hebben) op de 

moderniteitt en op assimilatiedruk en maatschappelijke uitsluiting, en anderzijds kan 

wordenn gevoed door de ideologie van het etnisch-multiculturalisme zelf. Dit is op 

zichzelff  een reden om die beleidswegen - assimilatiepolitiek of multiculturalisme 

niett te lichtzinnig te bewandelen. Tenslotte, bij aanvaarding van een gelaagd 

cultuurbegripp dient etniciteit evenmin een streepje voor te hebben op culturele 

oriëntatiess met een ander karakter. In weerwil van het zogenaamde etnisch 

primordialismee heb ik verdedigd dat etnische identificatie - met dimensies als mythen 

vann gemeenschappelijk voorouderschap, gedeelde historische herinneringen, een band 

mett een moederland - lang niet bij ieder mens het existentiële anker vormt dat veel 

multiculturalistenn ervan maken. 

866 Het merkwaardige is dat de genoemde conclusies, de afwijzing van essentialistische concepties van 
etniciteitt en cultuur, al bijna twee decennia sterk vertegenwoordigd zijn in de sociale wetenschappen. 
Waaromm filosofisch multiculturalisten zich daar weinig van aantrekken is intrigerend. Zie voor een 
lucidee samenvatting van dit punt G. Baumann & Th, Sunier (red.), Post-migration Ethnicity-, 
Amsterdam:: Het Spinhuis 1995, pp. 1-8. 
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KYMLICKAA EN RAZ - CULTUUR ALS 
KEUZECONTEXT T 

11 Inleidin g 

Wee hebben nu een globaal beeld van de multiculturalistische conceptie van cultuur, 

vann een alternatieve, meer gelaagde opvatting en van de rol die etniciteit speelt binnen 

hett multiculturalisme. Maar zoals bij veel -ismen, geldt dat er evenveel 

multiculturalismenn als multiculturalisten zijn. Hoewel het globale beeld klopt, zijn er 

bijj  de vooraanstaande theorieën die in de literatuur zijn te vinden belangrijke 

verschillenn in modaliteit, accent en consequenties voor beleid. In dit en de volgende 

paarr hoofdstukken wil ik de inzichten uit de vorige hoofdstukken in stelling brengen 

bijj  de analyse van die prominente theorieën. De liberaal Wil l Kymlicka heeft in 1989 

mett zijn boek Liberalism, Community, and Culture min of meer het startschot 

gegevenn voor de stroming van het multiculturalisme. Het is geen overdrijving om te 

stellenn dat Kymlicka's politieke theorie niet alleen de aanzet tot, maar ook de meest 

invloedrijkee bijdrage aan het multiculturalismedebat is gebleken. Het lijk t me daarom 

passendd om hier het onderzoek naar het multiculturalisme in z'n actuele 

verschijningsvormenn te beginnen. Aangezien het multiculturalisme van Joseph Raz 

uitgaatt van dezelfde premissen als dat van Kymlicka, zal zijn benadering tegelijkertijd 

dee revue passeren. Waar een verschil in modaliteit tussen de respectievelijke 

theorieënn dit nodig maakt, zal het betoog navenant worden uitgesplitst. 

Inn de algemene inleiding kondigde ik aan vooral geïnteresseerd te zijn in 

zogenaamdee immigrantenmulticulturaliteit. Dat blijf t het geval. Desalniettemin is er 

inn de bespreking van Kymlicka's benadering in dit hoofdstuk aandacht voor zijn 

theoriee over zogenaamde nationale minderheden. Ik ontkom daar ten eerste niet aan 

omdatt dat nu eenmaal de crux van Kymlicka's theorie vormt, een theorie die in een 

betoogg als het mijne niet onbesproken kan blijven. In de tweede plaats vormt dit 

hoofdstuk,, waarin eerst Kymlicka en dan Raz wordt bekeken, zo een aardige parallel 

mett het vorige. Daar passeerde het holistische cultuurbegrip namelijk de revue in twee 

modaliteiten,, namelijk ten eerste in verband met geografisch geconcentreerde 

groepen,, en ten tweede met betrekking tot geografisch versnipperde 

immigrantengroepen.. Het 'natie-multiculturalisme' van Kymlicka en het 

'immigrantenmulticulturalisme'' van Raz spiegelen precies dat koppel. De 
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hiernavolgendee uiteenzettingen kunnen dan ook mede worden gezien als analyses van 

'holisme-in-action'. . 

22 De kern van de theorieë n van Kymlick a en Raz 

Ikk onderscheidde eerder autonomie als recht en autonomie als capaciteit. Om de eerste 

enigszinss betekenisvol invulling te geven, is het nodig de tweede te ontwikkelen. De 

opvoedingg van mensen tot competente burgers gebeurt - als het goed is - in het gezin, 

opp school, en wordt bevorderd door een vrije pers en in algemene zin door een 

tolerantt leefklimaat. Maar vrijheid en scholing hebben beperkte waarde als men 

benedenn het bestaansminimum leeft. Bovendien zijn de uitkomsten van de vrije markt 

niett zonder meer rechtvaardig. Herverdelende rechtvaardigheid wordt door liberalen 

dann ook algemeen gezien als een belangrijke tweede mogelijkheidsvoorwaarde voor 

dee zinvolle uitoefening van individuele vrijheid. Een en ander kan in de praktijk 

gestaltee krijgen in de vorm van zogenaamde sociale grondrechten. 

Kymlickaa en Raz, beiden overtuigd liberaal, hebben een laag toegevoegd aan dit 

argument.. Ze onderschrijven beiden de normatieve dimensie van autonomie1, maar 

betogenn dat het verhaal daarmee nog niet af is. Volgens hen kan autonomie alleen 

bloeienn in een bepaalde context. Op zichzelf is dit geen nieuw idee. Autonomie is 

geenn abstracte capaciteit die los kan worden gezien van de sociale omgeving van een 

persoon.. Het gaat weliswaar om ze//beschikking, maar dat wil niet zeggen dat een 

persoonn zijn manier van leven volledig zelf verzint, uit het niets. In deel I is geschetst 

hoee de dynamiek tussen autonomie en cultuur ongeveer in elkaar steekt. 

Watt is er dan bijzonder aan de benaderingen van Raz en Kymlicka? In de eerste 

plaatss het feit dat ze sociale contextualiteit beschouwen als iets wat gevaar kan lopen, 

datt gecompromitteerd kan worden, in plaats van iets wat als niet meer dan een 

gegevenn over de menselijke natuur moet worden beschouwd. Daarom beweren ze dat 

dee zorg voor een solide sociale context onderwerp van politieke deliberatie dient te 

zijn.. In de tweede plaats geven Raz en Kymlicka een nadere specificering van het 

karakterr van die sociale context. Ze pleiten vanuit een liberale invalshoek, dat wil 

zeggen,, een invalshoek die individuele autonomie centraal stelt, voor de bescherming 

vann distincte totaalculturen. In hun respectievelijke ontologieën vereenzelvigen Raz 

enn Kymlicka die solide sociale context, dat sociale reservoir van tradities, praktijken 

enn narratieven zonder welke individuele autonomie niet goed denkbaar is, met het 

specifiekee medium van de eigen 'cultuur' van een persoon. Volgens Raz en Kymlicka 

moett van elk individu worden verondersteld dat hij vanaf zijn geboorte inbedding in 

'' Hierbij dient te worden opgemerkt dat Kymlicka een bescheiden vorm van autonomie onderschrijft 
diee ongeveer overeenkomt met de conceptie die ik verdedig, terwijl Raz een veel robuuster, 
perfectionistischh ideaal van autonomie voorstaat. Dit verschil uit zich niet of nauwelijks in een 
verschill  in opvatting over het belang van cultuur voor autonomie in hun onderscheidenlijke versies 
vann multiculturalisme, en ik denk daarom dat er in mijn kritiek op die opvatting geen rekening mee 
hoeftt te worden gehouden. 
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'een'' cultuur nodig heeft om zijn leven op een betekenisvolle manier vorm te geven. 

Onbelemmerdee deelname aan een cultuur is - met andere woorden - een universele 

behoeftee voor goed leven, oftewel een primair goed in Rawlsiaanse zin: "Slechts door 

gesocialiseerdd te worden in een cultuur kan iemand gebruik maken van de opties die 

hett leven betekenis geven. Iemands cultureel lidmaatschap bepaalt gevoeglijk de 

horizonn van zijn mogelijkheden." 

Uitt deze claim wordt vervolgens de volgende normatieve consequentie 

getrokken:: "Liberalen zouden zich om het lot van culturele structuren moeten 

bekommeren,, niet omdat die op zichzelf een morele status hebben, maar omdat 

mensenn zich alleen via het hebben van een rijke en zekere culturele structuur 

levendigg bewust kunnen worden van de opties die hen ter beschikking staan, en hun 

waardee op een intelligente wijze kunnen onderzoeken." Cultuur heeft bij Kymlicka 

enn Raz dus een instrumenteel karakter, namelijk als het medium via welke individuele 

autonomiee tot bloei kan komen. Om dit te bereiken moet de staat beleid voeren dat 

'culturen'' beschermt en helpt handhaven. Dat is de kern van hun multiculturalisme. 

Welkee culturen lopen gevaar, zodat de politieke beschermparaplu van het 

multiculturalismee moet worden uitgeklapt? Dat zijn culturen van etnische 

minderheidsgroepen.. Kymlicka is het daarbij te doen om zogenaamde nationale 

culturenn of natie-culturen die zich bevinden in een overkoepelend statelijk verband 

zoalss bijvoorbeeld Quebec in Canada of Indianenvolken in Noord-Amerika. Een natie 

moett worden begrepen als een historische gemeenschap die behept is met 

(semi)gouvernementelee instituties, die een territorium bewoont en een distincte taal en 

cultuurr deelt.4 Hij wil voorkomen dat zulke culturen worden opgeslokt door de 

dominantee cultuur en verleent de minderheidscultuur daarom bijvoorbeeld taalrechten 

(beschermingg en bevoordeling van het Frans in Quebec) en landrechten (land van 

Inuitt in Canada mag alleen worden verkocht aan Inuit, niet aan Europese Canadezen). 

Dezee "externe protecties" reiken niet zo ver dat ze "interne restricties" beschermen; 

internee praktijken die de zelfbeschikking van individuen schenden, zoals gedwongen 

uithuwelijking,, blijven voor Kymlicka, als rechtgeaard liberaal, gewoon verboden. 

Bijj  Raz blijf t individuele autonomie ook voorop staan, dus bij hem zijn illiberale 

culturelee praktijken eveneens taboe. Maar hij laat zich niet uit over de problematiek 

vann de nationale minderheden. Raz richt zich op de bescherming van een ander type 

etnischee minderheden, namelijk immigrantengemeenschappen. Om in aanmerking te 

komenn moet een immigrantengemeenschap groot genoeg zijn, stabiel zijn, en de wens 

22 J. Raz, 'Multiculturalism: a liberal perspective', in: N.J.H. Huls & H.D. Stout (red.), Recht in een 
MulticultureleMulticulturele Samenleving, Zwolle: Tjccnk Willin k 1993, p. 135: "Only through being socialised in 
aa culture can one tap the options which give lif e a meaning. By and large one's cultural membership 
determiness the horizon of one's opportunities". 
11 W. Kymlicka 1989, Liberalism, Community, and Culture, Oxford: Oxford University Press 1989, p. 
165:: "Liberals should be concerned with the fate of cultural structures, not because they have some 
morall  status of their own, but because it's only through having a rich and secure cultural structure 
thatt people can become aware, in a vivid way, of the options available to them, and intelligently 
examinee their value." 
44 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford: Oxford University Press 1995, p. 1 1. 
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enn mogelijkheid hebben om als distincte cultuur voort te blijven bestaan.5 De 

zekerstellingg van deze distincte culturen betekent in de praktijk het subsidiëren van 

immigrantenorganisaties,, -gebedshuizen, - musea, -bibliotheken, -scholen, het 

verschaffenn van radio- en televisie-zendtijd aan etnische minderheden en het inrichten 

vann bepaalde openbare ruimten volgens de voorkeuren van culturele groepen. Een 

soortt gesubsidieerde, radicale verzuiling waarbij ieder binnen zijn eigen etnische 

kringg z'n leven invulling geeft volgens opties die voor hem, als lid van de betreffende 

etnos,etnos, betekenis hebben. 

33 Het holism e van Kymlick a 

Naa deze schets van de autonomy-based multiculturalismen van Kymlicka en Raz 

kunnenn we als volgende stap kijken of de analyse van cultuur van het vorige 

hoofdstukk inzicht kan verschaffen in de merites van die theorieën. Schematisch kun je 

zee in de vorm van drie hoofdstellingen opschrijven: 

1.. De stelling dat een mens zijn autonomie uitoefent, zijn levenspad bepaalt, 

doorr zich te bewegen binnen en zich te begeven in sociale contexten en 

rollen.7 7 

2.. De stelling dat iemands eigen cultuur al deze opties levert, en ze betekenis 

verleent,, en dat elk individu samen met zijn cultuurgenoten lid is van één 

zo'nn totaalcultuur (of daar althans recht op heeft) met uitsluiting van andere 

culturen. . 

3.. De stelling dat wanneer de eigen totaalcultuur met aantasting wordt 

bedreigd,, ze daartegen moet worden beschermd via multiculturalistisch 

beleid. . 

Zoalss valt te verwachten ben ik het eens met (1). Dat is een stelling die strookt met de 

sociaall  gesitueerde conceptie van autonomie die ik eerder formuleerde. Mensen zijn 

geenn atomen, ze zijn sociale wezens en oefenen hun capaciteit tot autonomie uit 

geworteldd in sociale verbanden. In beginsel zijn weinig culturele oriëntaties of 

maatschappelijkee rollen immuun voor heroverweging, voor omvorming, voor 

herziening,, maar dat neemt niet weg dat die oriëntaties en rollen worden 

geconstitueerdd door gedeelde betekenissen, opvattingen en praktijken. Stelling (2) is 

problematischer.. Het is een voorbeeld van gebruik van het holistische model dat ik 

hiervoorr kritiseerde, in Kymlicka's geval toegepast op nationale minderheden, in Raz' 

gevall  op immigrantengemeenschappen. We hebben gezien dat zo'n holisme in beide 

typenn van gevallen dubieus is, en dat een gelaagd cultuurbegrip een betere 

55 J. Raz 1993, p. 131. 
66 J. Raz 1993, pp. 147-8. 
77 Zie bijvoorbeeld W. Kymlicka 1989, p. 165. 
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beschrijvingg geeft van de culturele landschappen die in het geding zijn. Hoe vertaalt 

zichh dat naar het autonomie-argument? 

Latenn we beginnen met Kymlicka's variant daarvan. Hij beweert dat 'de' eigen 

cultuurr het exclusieve reservoir is van betekenisvolle opties die nodig zijn om 

autonomiee uit te oefenen. Welnu, als je uitgaat van het gelaagde model is het niet 

zozeerr 'de' eigen cultuur, in de zin van een distinct, begrensd systeem van betekenis, 

diee levensopties levert en ze zinvol maakt; het zijn veeleer de verschillende culturele 

contextenn waarin die opties figureren die dat doen. Het lidmaatschap van een 

subcultuur,, of van een politieke beweging, beroepsgroep, streekcultuur of lifestyle 

groep,, met alle impliciete en expliciete normen en waarden, manieren van doen en 

dergelijkee die daarbij horen, wordt niet van betekenis voorzien door 'de' totaalcultuur 

vann een persoon, maar door de interne dynamiek en gewoonten van die verscheidene 

contextenn zelf. Denk terug aan de Amsterdamse en de Griekse beurshandelaar die wel 

eenss het nodige gemeen zouden kunnen hebben. Zoals al opgemerkt gaat het niet om 

geïsoleerdee wereldjes. Verschillende subcontexten interacteren met elkaar, 

beïnvloedenn elkaar, zowel op het niveau van het individu als op het niveau van de 

samenleving.. De twee beurshandelaren zingen op een aantal gebieden hetzelfde 

culturelee melodietje, maar misschien begeleid door andere harmonieën en in een iets 

anderee klankkleur. 

Datt laat onverlet dat een persoon niet bevangen is door een allesomvattende 

cultuur,, een zelfvoorzienend eiland en dat wat daarbuiten valt betekenisloos is; de 

diversee culturele oriëntaties van één persoon zijn niet coherent geordend in een 

overkoepelendd kader van een nationale totaalcultuur.x Een Marokkaan die van 

Casablancaa naar een boerengehucht in het Rifgebergte verhuist ervaart misschien een 

groteree cultuurschok dan een Marokkaan die van Casablanca naar Utrecht migreert. 

Natuurlijkk worden landen gekenmerkt door centrale tendenties op de manier die 

eerderr is beschreven, en dat vergroot de optische illusie van totaalculturen, maar een 

illusiee is het. Bovendien, centrale tendenties zijn vaak grensoverschrijdend. De 

massacommunicatiee en -media van deze tijd, en met name de alomaanwezigheid van 

dee vermaakindustrie in de vorm van muziek, tv-series en films, watje daar verder ook 

vann mag vinden, zijn krachtige instituties die mensen socialiseren in bepaalde 

patronenn van denken en handelen. Deze en andere 'culturele' inhouden zijn geen 

exclusievee elementen van nationale totaalculturen, ze bestaan bij de gratie van de 

mensenn die zich ermee bezig houden, waar en op welk niveau die zich ook bevinden. 

"Waarr een groep mensen een stukje leven gemeenschappelijk hebben, daar groeit 

**  Kymlicka specificeert die vermeende ordening op enkele plekken door te stellen dat de cultuur van 
eenn persoon relatieve waarden toekent aan de in die cultuur beschikbare opties (W. Kymlicka 1989, 
p.. 135). Maar dat lijk t me helemaal vreemd. Als de correcte interpretatie van deze opmerking is dat 
eenn overkoepelende cultuur een instantie is die relatieve gewichten toekent aan levensopties zo, dat 
dee waarde ten opzichte van andere opties wordt uitgedrukt, dan levert dat absurde implicaties op. 
Alsof,, bijvoorbeeld, 'de' Nederlandse cultuur voor een gereformeerd persoon de relatieve waarde 
aangeeftt van lidmaatschap van de gereformeerde kerk. De relatieve waarde van die optie is voor een 
gereformeerdee toch niet hetzelfde als voor een katholiek? 
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cultuur.""  In zijn studie naar de relatie tussen 'late moderniteit' en het zelf betoogt 

Anthonyy Giddens dat mensen weliswaar fysiek gesproken een naar ruimte en tijd 

lokaall  leven leiden, maar dat 'de wereld' voor mensen in ons tijdsgewricht meer is 

dann die beperkte fysieke ruimte. "Lokaliteiten zijn grondig gepenetreerd door ver 

verwijderdee invloeden, of dit nu wordt beschouwd als reden tot zorg of simpelweg 

geaccepteerdd als een normaal onderdeel van het sociale leven."10 

Bewustt of onbewust, individuen incorporeren soms elementen van indirecte 

ervaringg in hun dagelijkse bestaan. Allochtone jongeren in Amsterdam-West 

modellerenn hun levensaspiraties deels naar hiphop-iconen uit de Verenigde Staten, 

maarr ook naar de mores van islamitische internetgemeenschappen. De zogenaamde 

Gothicc levensstijl in Nederland, met de bijbehorende kleding en de aandacht voor 

mystiekee zaken als het fenomeen 'Wicca', wordt bepaald door de interne gebruiken en 

denkbeeldenn van een internationale Gothic subcultuur.11 Die is niet verbonden aan een 

afgerondee totaalcultuur, maar bestaat simpelweg, in Giddens' woorden, "in de 

wereld.""  Hoe diep patronen van denken, voelen en handelen zijn verschilt. Een 

subcultuurr als die van Goths wordt veelal gepercipieerd als slechts een smaak in 

muziekk en mode. Een culturele kracht die vrij oppervlakkig is. Misschien is dat ook 

vaakk zo. Maar veel Goths beschrijven hun oriëntatie als meer dan zomaar een smaak 

inn muziek en mode, als een 'way of life'. Omgekeerd wordt een religie als islam vaak 

gepercipieerdd als iets dat onuitwisbaar is geëtst in de ziel van moslims. In veel 

gevallenn zal dat zo zijn, in veel andere gevallen heeft het geloof, opgevat als 

allesdoordringendee leidraad voor het leven, een veel oppervlakkiger karakter, moet 

hett althans concurreren met andere sociale krachtvelden, zoals de losse seksuele 

moraall  van de 'straatcultuur' van grootstedelijk Nederland.12 Oppassen met 

generalisatiess dus. 

Datt je in Nederland wordt geconfronteerd met, en kennis kunt nemen van, 

verschillendee van buiten en binnen komende invloeden, praktijken, ideeën, e tc, dat 

maaktt van de Nederlandse samenleving geen 'cultuur' in de zin van Kymlicka, geen 

inn zichzelf opgesloten 'systeem van betekenis'. Zie in deze geest ook Waldron: "Ui t 

hett feit dat elke optie een culturele betekenis moet hebben, volgt niet dat er één 

cultureell  raamwerk dient te zijn waarin elke beschikbare optie een betekenis wordt 

99 Hughes, geciteerd in B. van Leeuwen, Erkenning, Identiteit en Verschil (diss. Leuven), Katholieke 
Universiteitt Leuven 2001, p. 227: "Wherever some group of people have a bit of common lif e [...], 
theree culture grows." 
100 A. Giddens, Modernity and Self-Identity, Cambridge: Polity Press 1991, pp. 187-8: "Localities arc 
thoroughlyy penetrated by distanciatcd influences, whether this be regarded as a cause for concern or 
simplyy accepted as a routine part of social life. All individuals actively, although by no means always 
inn a conscious way, selectively incorporate many elements of mediated experience into their day-to-
dayy conduct." 
111 Zic http://gothic.pagina.nl/ voor honderden websites. 
""  Dat veel Turkse en Marokkaanse jongeren traditioneel islamitische denkbeelden hebben wil niet 

zonderr meer zeggen dat ze daartoe volledig zijn geconditioneerd, althans niet meer dan autochtone 
jongerenn in hun denkbeelden zijn geconditioneerd. Datje ergens min of meer hetzelfde over denkt als 
jee ouders wil niet zeggen dat dat op volledig irreflecticvc wijze het geval is. 

http://gothic.pagina.nl/
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toegeschreven."133 De communicatie tussen Nederlandse Goths en hun internationale 

geestverwantenn verloopt via een internetconnectie die door de Nederlandse 

infrastructuurr mogelijk wordt gemaakt. De relevante boeken, tijdschriften en 

electronischee media worden verkregen via distributiekanalen die voor een deel 

Nederlandss zijn. Maar dat rechtvaardigt niet de uitspraak dat het de diverse 

'Nederlandsee cultuur' is die deze opties levert, althans niet in de relevante, 

sociologische,, zin. Er is uiteraard wel zoiets als 'de Nederlandse samenleving', maar 

datt is geen hermetisch universum van intern gedeelde betekenissen. "Het 

gemeenschappelijkee speelveld is niet een cultuur, maar een publieke ruimte," zoals 

Koeniss stelt. 

Hett is veelzeggend dat Kymlicka in Multicultural Citizenship het begrip societal 

culture,culture, 'maatschappelijke cultuur', introduceert als object van zijn beschermings-

beleid.. Het bijvoeglijk naamwoord maatschappelijk moet duidelijk maken dat 

Kymlickaa niet beweert dat het bij het beschermen van 'naties' als Quebec, Baskenland 

off  Vlaanderen gaat om een homogene, rigide cultuur, maar dat er integendeel sprake 

iss van diversiteit en dynamiek. 

Ikk noem het een maatschappelijke cultuur om te benadrukken dat het een 

gedeeldee taal en instituties behelst, en niet gedeelde religieuze overtuigingen, 

familiegebruikenn of persoonlijke levensstijlen. Maatschappelijke culturen in 

modernee liberale democratieën zijn onontkoombaar pluralistisch en worden 

bevolktt door christenen, moslims, joden en atheisten; heteroseksuelen en 

homoseksuelen;; stadse professionals en provinciale agragriërs; conserva-tieven 

enn socialisten. 

Dee multipliciteit van contexten en rollen die critici aan Kymlicka's holisme 

tegenwerpen,, duidt volgens hem op niets anders dan een zich bewegen binnen een 

totaalcultuurr die nu eenmaal divers van aard is, zoals dat gaat bij moderne culturen. Ik 

zouu uit de geciteerde opsomming eerder de conclusie trekken dat het geen steek meer 

houdtt om nog van aparte, holistische keuzecontexten te spreken. Kymlicka uiteraard 

niet:: "Het proces van modernisering verandert niet dat naties nog steeds aparte 

maatschappelijkee culturen vormen."15 Dat klopt, zou ik indachtig het gelaagde 

cultuurmodell  zeggen, maar voornamelijk in de triviale zin dat individuen met diverse 

socialee contexten in aanraking komen terwijl ze zich op een bepaald grondgebied 

bevindenn en terwijl ze de infrastructuur van dat gebied benutten. Als 'cultuur' zo 

111 J. Waldron, 'Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative', in: W. Kymlicka & I. Shapiro 
(red.),, The Rights of Minority Cultures, Oxford: Oxford University Press 1995, p. 106. 
144 W. Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, Oxford: Oxford University Press 2002, p. 346: 
"11 call it a societal culture to emphasize that it involves a common language and social institutions, 
ratherr than common religious beliefs, family customs, or personal lifestyles. Societal cultures within 
aa modem liberal democracy arc inevitably pluralistic, containing Christians as well as Muslims, 
Jews,, and atheists; heterosexuals as well as gays; urban professionals as well as rural farmers; 
conservativess as well as socialists." 
l 'W.. Kymlicka 1995, p. 209. 
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vergaandd wordt uitgekleed, dan valt het inderdaad simpelweg samen met 'politieke 

statelijkee eenheid' of 'maatschappij'. In die zin is de term 'maatschappelijke cultuur' 

toepasselijk.. Maar zo'n concept kan niet het argumentatieve werk doen waarmee 

Kymlickaa het opzadelt. 

Kymlicka'ss verweer tegen critici bevat daarnaast het volgende min of meer 

implicietee - argument. Gelaagde cultuuropvattingen overtuigen niet, want "die 

ontkennenn dat mensen een diepe band hebben met hun eigen taal en culturele 

gemeenschap."166 De implicatie is dat reële fenomenen als vaderlandsliefde en 

nationalee trots het gefragmenteerde vocabulaire van holisme-sceptici logenstraffen. 

Immers,, wat is het object van die liefde en die trots, als het niet een nationale cultuur 

uitt één stuk is? Maar hier werkt een subtiele drogredenering. Een gelaagd 

cultuurbegripp ontkent ten eerste pertinent niet dat mensen zo'n gevoel van verbintenis 

(kunnen)) hebben. Ten tweede, dat mensen een "diepe band" voelen is niet wat ter 

discussiee staat. We zien hier een analogie met het door elkaar halen van etnische 

cultuurr en etnische identiteit uit hoofdstuk 2. Kymlicka leidt uit het verschijnsel van 

nationalee identificatie af dat er zoiets moet zijn als een monolithische nationale 

cultuur.. Maar dat is een non sequitur. Zo'n nationale identificatie zegt niets over wat 

terr discussie staat: de vraag of een societal culture, nuchter bekeken, een 

zelfvoorzienendee betekenisverlenende instantie is. 

44 Wat wi l Kymlick a precie s beschermen ? 

Jee kunt Kymlicka's probleem ook bekijken vanuit stap 3 van het schematische 

argument,, de stelling dat wanneer de eigen cultuur met aantasting wordt bedreigd, ze 

daartegenn moet worden beschermd via multiculturalistisch beleid. Wat wordt er 

bedoeldd met aantasting? Hoe kan een 'maatschappelijke cultuur' worden aangetast, 

diee wordt gekenmerkt door een pluraliteit aan religieuze overtuigingen en 

persoonlijkee levensstijlen en die wordt bevolkt door christenen, moslims, joden en 

atheisten;; heteroseksuelen en homoseksuelen; stadse professionals en provinciale 

agragriërs;; conservatieven en socialisten? Wanneer zeg je dat zo'n potpourri-achtige 

maatschappelijkee cultuur gevaar loopt? Een mogelijke interpretatie haakt aan bij de 

nadrukk die Kymlicka vaak legt op termen als "zekere culturele context" en "de 

stabiliteitstabiliteit van een culturele gemeenschap". Misschien gaat het erom dat een cultuur 

niett aan ingrijpende veranderingen onderhevig mag zijn. De keuzecontext die 

autonomiee mogelijk maakt, moet stabiel blijven. 

Dezee interpretatie heeft z'n eigen haken en ogen. Een liberaal als Kymlicka kan 

moeilijkk pleiten voor het conserveren van normen, waarden, praktijken en sociale 

166 W. Kymlicka, Politics in the Vernacular: Nationalism, Multicuituralism and Citizenship, Oxford: 
Oxfordd University Press 2001, p. 212. 
177 W. Kymlicka 1989, pp. 167 cv.: "secure cultural context"; "the stability of a cultural community" 
(mijnn cursivering). 
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instituties.. Het zou gevaarlijk dicht komen bij het gedachtegoed van de illustere Lord 

Devlin,, die in het beroemde debat met H.L.A. Hart in de vorige eeuw pleitte voor 

wettelijkee instandhouding van heersende normen en waarden (volgens hem in 

Engelandd te identificeren via de mening van de gewone man in de "Clapham 

Omnibus")) opdat "the fabric of society" niet uiteen zou rafelen. Kymlicka probeert 

wijselijkk afstand te bewaren van dergelijke opvattingen en doet veel moeite om te 

latenn zien dat er geen bezwaar is tegen razendsnelle en radicale veranderingen in een 

samenleving.. Hij wijst op de zogenaamde Quiet Revolution in Quebec, tijdens welke 

hett karakter van de Frans-Canadese gemeenschap een radicale transformatie 

onderging.. "Maar heel weinig instituties die het Frans-Canadese leven traditioneel 

kenmerktenn (bijvoorbeeld de Rooms-katholieke kerk, parochie-scholen, de politieke 

partijj  Union Nationale) konden nog rekenen op de voortdurende toewijding van de 

meerderheidd van de leden van de cultuur," schrijft Kymlicka hierover. En verder: "De 

naamm 'Quiet Revolution' was toepasselijk, want Frans-Canadezen begonnen heel 

anderee keuzes te maken dan ze traditioneel hadden gedaan. [...] Mensen beschermen 

tegenn veranderingen in het karakter van de cultuur kan niet worden gezien als het 

beschermenn van hun mogelijkheid om te kiezen. Integendeel, het zou een beperking 

zijnn van hun mogelijkheid om te kiezen." 

Omm deze reden zegt Kymlicka soms dat hij slechts het bestaan van een culturele 

gemeenschapp wil beschermen, niet het substantieve karakter. In deze versie van zijn 

argumentt ligt minder nadruk op stabiliteit. Nu is het relevante primaire goed het 

enkelee bestaan van de cultuur, en niet de inhoudelijke componenten als opvattingen 

overr het goede, levensbeschouwingen, etc. Individuele leden mogen beslissingen 

nemenn die de goedkeuring van de gemiddelde "Clapham omnibus"-passagier niet 

kunnenn wegdragen, zolang de culturele structuur, opgevat als het bestaan van de 

cultuur,, maar intact blijft . De verstarrende conservering van Devlin is dan niet aan de 

orde.. Kymlicka's onderscheid tussen karakter en bestaan van een cultuur zit als volgt 

inn elkaar: 

Eenn gangbare betekenis van cultuur verwijst naar het karakter van een 

historischee gemeenschap. Verandering van de normen, waarden en 

bijbehorendee instituties (bijvoorbeeld lidmaatschap van een kerkgenootschap, 

politiekee partijen, etc.) levert in deze visie verlies van cultuur op. Ik gebruik 

cultuurr echter in een heel andere zin, namelijk als verwijzend naar de culturele 

gemeenschap,, of culturele structuur, zelf. In deze visie blijf t de culturele 

gemeenschapp ook bestaan wanneer de leden vrij zijn het karakter van de 

188 Ibid: "Very few of the institutions which traditionally characterized French-Canadian lif e (e.g. the 
Romann Catholic Church, parochial schools, the Union Nationale political party) could be secure in 
thee knowledge that they had the continuing allegiance of the broad majority of the members of the 
culture.. It was aptly called the 'Quiet Revolution' in French Canada, since French-Canadians began 
too make very different choices than they traditionally had done. [...] Protecting people from changes 
inn the character of the culture can't be viewed as protecting their ability to choose. On the contrary, it 
wouldd be a limitation on their ability to choose." 
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cultuurr te wijzigen, wanneer ze traditionele levenswijzen niet langer meer de 

moeitee waard vinden.19 

Devlinss beschermen van "the fabric of society" is een voorbeeld van het beschermen 

vann het karakter van een cultuur. Van Kymlicka mag dat karakter best veranderen; 

watt behoed moet worden is de culturele structuur zelf, opgevat als keuzecontext. 

Weliswaarr fundamentele verschuivingen in "normen, waarden en bijbehorende 

instituties",, laten het bestaan van de culturele structuur onverlet. 

Dee volgende vraag dient zich dan aan: als zulk soort radicale verschuivingen in 

ordee zijn, waartegen is de bescherming van Kymlicka's multiculturalisme dan wel 

nodig?? Als zaken als normen, waarden, bijbehorende instituties, seksuele praktijken, 

religieuzee praktijken, etc. onbeperkt aan wijziging en differentiatie onderhevig mogen 

zijn,, wat voor soort verandering kan dan überhaupt een gevaar opleveren voor het 

voortbestaann van de culturele structuur? Het enige wat het enkele bestaan, los van 

inhoudelijkee criteria, van een culturele gemeenschap kan ondermijnen, is iets dat 

daadwerkelijkk het fysieke bestaan van een gemeenschap bedreigt, bijvoorbeeld 

genocidee of collectieve zelfmoord. Kymlicka noemt in deze trant de Indonesische 

stamm waarvan een groot aantal leden van een kli f sprong nadat ze voor het eerst met 

televisiee waren geconfronteerd en daarop mensen zagen vliegen.21 Maar de 

beschermingsrechtenn die hij zelf bepleit voor Quebec en de Canadese aboriginals 

hoedenn die gemeenschappen niet tegen zulk direct fysiek gevaar. 

Iss het enkele bestaan van een culturele gemeenschap ooit echt bedreigd? Zoals 

Johnn Tomasi over dit aspect van Kymlicka's theorie opmerkt, een culturele 

gemeenschapp waarbinnen je opgroeit is een culturele gemeenschap waarbinnen je 

opgroeit.. Hoe instabiel ook, die context is er.22 Het wordt moelijk voorstelbaar tegen 

watt voor soort invloeden behoudens directe fysieke bedreigingen - culturen 

beschermdd moeten worden. Cultuur aldus opgevat kan niet niet bestaan. "Opgevat in 

existentiëlee zin is cultureel lidmaatschap alleen een primair goed in dezelfde 

oninteressantee zin als, bijvoorbeeld, zuurstof: aangezien (praktisch) niemand ten 

aanzienn van dat goed meer of minder bevoordeeld is, kan het geen speciale rechten 

genereren.""  3 

199 W. Kymlicka 1989, pp. 166-7: "In one common usage, culture refers to the character of a 
historicall  community. On this view, changes in the norms, values, and their attendant institutions 
(e.g.. membership in churches, political parties, etc.) would amount to loss of one's culture. However, 
II  use culture in a very different sense, to refer to the cultural community, or cultural structure, itself. 
Onn this view, the cultural community continues to exist even when its members arc free to modify 
thee character of the culture, should they find its traditional ways of lif e no longer worth while." 
200 Ik volg hier John Tomasi's argument in 'Kymlicka, Liberalism, and Respect for Cultural 
Minorities',, Ethics 1995-105/3, pp. 588-94. 
211 W. Kymlicka 1989, p. 170. 
222 J. Tomasi 1995, p. 588. 

Ibid,, p. 589: "Taken existentially, cultural membership is a primary good only in the same 
uninterestingg sense as is, say, oxygen: since (practically) no one is differentially advantaged with 
respectt to that good, it generates no special rights." 



68 8 MulticulturalismeMulticulturalisme & Neutraliteit 

All  dit soort spanningen in Kymlicka's theorie, inclusief die van de vorige 

paragraaf,, zijn uiteindelijk te herleiden tot het fundamentele probleem: de 

onhoudbaarheidd van het holistische cultuurmodel. Maar onhoudbaar of niet, zonder de 

vooronderstellingg van een wereld die is opgedeeld in afgebakende holistische culturen 

snijdtt de bescherming van Quebec (en van Canadese traditionele volken) op de manier 

waaropp Kymlicka die verdedigt, geen hout. Hij heeft dat beeld nodig om zijn concrete 

multiculturalistischee beleidsvoorstellen te legitimeren. Het is uiteindelijk niet altijd 

evenn duidelijk of hij die beleidskoersen bepleit omdat de ethische argumenten dat 

voorschrijven,, of dat hij die ethische argumenten heeft bedacht als apologie voor de 

gewenstee politiek: bescherming van Quebec. "Elk beeld van culturen als duidelijk 

afgrensbaree gehelen is een beeld van buitenaf dat samenhang genereert voor 

doeleindenn van begrip en controle,"24 om Benhabibs opmerking nog eens aan te halen. 

Sommigee critici van Kymlicka vermoeden openlijk kwade trouw. Adrian Favell 

schrijftt bijvoorbeeld: 

Dee verdenking is dat de nationaal-culturele conceptie van het individu in feite 

eenn ideologische is. In de transnationale wereld van vandaag kan de natiestaat 

off  afzonderlijke coherente 'nationale' culturen niet langer verondersteld 

wordenn de fundamentele bron van identiteit of morele vorming te zijn. 

Enn Tomasi vraagt zich af: 

Iss Kymlicka's zorg voor het beschermen van culturele groepen altijd werkelijk 

eenn afgeleide van de zorg om individuele leden van zulke groepen te voorzien 

vann de condities van liberaal zelfrespect? Het antwoord is niet evident 'ja'. 

Kwadee trouw of niet, zeker is dat Kymlicka het beeld van afgebakende 

cuttuurreservoirss nodig heeft. Dat betekent dat hij criteria nodig heeft om de ene van 

dee andere cultuur te onderscheiden. Aan de hand van inhoudelijke maatstaven als 

waarden,, praktijken en andere culturele oriëntaties lukt dat vastpinnen niet, zeker niet 

alss je bijvoorbeeld de 'cultuur' van Quebec wil afgrenzen van de 'cultuur' van 

Engelstaligg Canada, of die van Baskenland van die van Spanje. De leden van de 

beoogdee totaalcultuur zullen enerzijds in vele en belangrijke opzichten van elkaar 

244 S. Bcnhabib, The Claims of Culture, Princeton: Princeton University Press 2002, p. 5: "Any view 
off  cultures as clearly delincable wholes is a view from the outside that generates coherence for the 
purposess of understanding and control". 
255 A. Favcll, 'Applied Political Philosophy at the Rubicon: Will Kymlicka's Multicultural 
Citizenship',Citizenship', Ethical Theory and Moral Practice 1998-1, p. 271: "The suspicion is that the national-
culturall  conception of the individual is in fact an ideological one. In today's transnational world, the 
nation-statee or single coherent 'national' cultures can no longer be assumed to be the fundamental 
sourcee of identity or moral upbringing." 
266 J. Tomasi 1995, n. 30: "Is Kymlicka's concern to protect cultural groups always really derivative 
fromm a concern to provide individual members of such groups with the conditions of liberal self-
respect?? The answer is not obviously "yes"." 
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verschillen,, en anderzijds in vele en belangrijke opzichten lijken op mensen die in 

anderee totaalculturen worden ingedeeld.27 De oplossing is simpel: je concentreren op 

elementenn die wel op een alles-of-niets manier groepen definiëren: taal en officiële 

instituties.. Kij k maar naar het citaat over maatschappelijke cultuur: "Ik noem het een 

maatschappelijkee cultuur om te benadrukken dat het een gedeelde taal en instituties 

behelst,, en niet gedeelde religieuze overtuigingen, familiegebruiken [etc.]." Of neem 

dee definitie in Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe uit 

2001:: "een territoriaal geconcentreerde cultuur, gericht op een gedeelde taal die wordt 

gebruiktt in een keur aan maatschappelijke instituties." Taal en maatschappelijke 

institutiess (en territorium) zijn de constituerende elementen van een distincte cultuur, 

ergo,, waar ergens sprake is van die elementen, daar is, per definitie in Kymlicka's 

raamwerk,, een distincte cultuur. 

55 Het holisme van Raz 

Zowell  Kymlicka als Raz benadrukken dat het draait om lidmaatschap van de eigen 

cultuur.. Voor Kymlicka betekent het de eigen 'maatschappelijke cultuur'. Maar voor, 

bijvoorbeeld,, immigranten in Nederland is de Nederlandse maatschappelijke cultuur 

niett de eigen cultuur. Dit is een probleem. Een primair goed is immers uit de aard der 

zaakk universeel. Het is een goed dat elk mens wordt geacht nodig te hebben. Al s 

immigrantenn het primaire goed van lidmaatschap van de eigen cultuur ontberen, dan is 

datt nogal wat. Toch kunnen immigranten dit goed in Kymlicka's visie verkrijgen, 

namelijkk door te integreren in de maatschappelijke cultuur van het gastland. Het 

bevorderenn van "het goed van cultureel lidmaatschap is in het geval van immigranten 

voornamelijkk een kwestie van het faciliteren van integratie, door taallessen te 

verschaffenn en discriminatie te bestrijden." 

Ditt staat op gespannen voet met de opmerking elders dat "we mensen niet 

zomaarr kunnen transplanteren van de ene cultuur naar de andere, zelfs niet als we de 

277 Naast staten als Nederland en substaten als Quebec rekent Kymlicka onder zijn categorie 
'maatschappelijkee culturen' ook Amerikaanse Indianenstammen en aboriginal volken in Canada. Je 
kuntt je afvragen of die laatste groepen ook zo divers zijn. In ieder geval beweert Kymlicka wel dat 
diee groepen liberaal en kosmopolitisch zijn en culturele uitwisseling verwelkomen (Kymlicka 2001, 
p.. 212). Mocht je anderzijds aannemen dat die groepen juist wel vrij homogeen, uniek en 
onveranderlijkk zijn, dan wordt duidelijker wat er valt te beschermen. Maar zulke bescherming zou 
weerr knellen met Kymlicka's liberale principes. Het zou neerkomen op een Devlin-achtig 
conserverenn van het 'karakter' van de cultuur. Hoe dan ook, ik laat de kwestie van inheemse volken 
hierr voor wat hij is en concentreer me op de versie van het begrip 'maatschappelijke cultuur' die 
betrekkingg heeft op staten als Nederland en substaten als Quebec. 
2**  W. Kymlicka 2001, p. 19: "a territorially concentrated culture, centred on a shared language which 
iss used in a wide range of societal institutions." 
299 W. Kymlicka 1995, p. 114: "Hence promoting the good of cultural membership for immigrants is 
primarilyy a matter of enabling integration, by providing language training and fighting patterns of 
discriminationn and prejudice." 
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gelegenheidd scheppen om de nieuwe taal en cultuur te leren." Maar dat is een 

spanningg die Kymlicka erkent. De "onuitdrukbare kennis van historische en culturele 

associatiess vervlochten met de taal" is iets wat immigranten zich wellicht nimmer ten 

vollee eigen kunnen maken. (Eerste generatie) immigranten, hoe goed geïntegreerd 

ook,, ontberen simpelweg het volledige genot van het primaire goed van cultureel 

lidmaatschap,, een goed waar mensen normaal gesproken recht op hebben. Kymlicka 

biedtt hen (en de volgende generaties) wel een culturele troostprijs, de zogenaamde 

polyetnischee rechten. Dit zijn tegemoetkomingen als aangepaste arrangementen voor 

feestdagenn en ontheffingen van kledingvoorschriften in verband met, bijvoorbeeld, 

keppels,, hoofddoeken of tulbanden.31 

Immigrantenn komen er dus in het licht van het argument van eigen-cultuur-als-

noodzakelijke-voorwaarde-voor-autonomiee bekaaid van af. Waarom moeten 

immigrantenn genoegen nemen met het second best goed van integratie in de nieuwe 

maatschappelijkee cultuur? Daar zijn volgens Kymlicka vier redenen voor. Hij wijst 

eropp dat immigranten verspreid over een immigratieland wonen en dat ze een 

institutionelee structuur missen. Verder hebben ze er zelf voor gekozen om te migreren 

enn koesteren ze bovendien niet de wens om zich tot zo'n graad te organiseren dat ze 

gekarakteriseerdd moeten worden als te beschermen cultuur. (De lezer herinnere zich 

Kymlicka'ss definitie van zoeven; geen territorium en officiële instituties, dan geen 

cultuur.) ) 

Anderee multiculturalisten beschouwen immigrantengemeenschappen wel 

degelijkk als distincte culturen. Volgens Raz en Choudhry bijvoorbeeld, willen 

bepaaldee immigrantengroepen volwaardige culturen vormen binnen het gastland en 

beschikkenn ze daartoe over een zekere - zij het private en niet gouvernementele -

institutionelee structuur in de vorm van stichtingen, vrijwilligersorganisaties, 

commerciëlee netwerken, gebedshuizen en belangengroepen. Die kan zo sterk zijn dat 

dee geografische spreiding geen beletsel vormt. Bovendien geldt Volenti non fit iniurict 

niett voor mensen die uit bittere economische noodzaak zijn geëmigreerd, en voor 

lateree generaties al helemaal niet. Immigrantengemeenschappen kunnen zo'n cohesie 

bezitten,, dat voor wie binnen een etnische zuil is gesocialiseerd geldt dat zijn 

autonomiee afhangt van een set opties die alleen betekenis hebben in die etnische 

context.. Die betekenissen zijn niet te articuleren. De opties "zijn alleen toegankelijk 

voorr degenen die er praktische kennis van hebben of kunnen verwerven. Dat wil 

zeggenn kennis belichaamd door sociale praktijken en doorgegeven via 

habitualisering,"344 zo schrijft Raz. 

300 W. Kymlicka 1989, p. 175: "Wc can't just transplant people from one culture to another, even if 
wcc provide the opportunity to learn the other language and culture." 
311 Deze culturele rechten volgen niet uit Kymlicka's cultuur-als-keuzccontext-voor-autonomic-
argument,, maar moeten worden gezien als compensatie in het kader van wat ik de bias-claim noem. 
Meerr hierover in deel III . 
322 J. Raz 1993, pp. 147-8. 
333 S. Choudhry, 'National Minorities and Ethnic Immigrants: Liberalism's Political Sociology', The 
JournalJournal of Political Philosophy 2002-10/1, p.68 c.v. 
344 J. Raz 1993, p. 134. 
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Uiteraardd hebben we hier andermaal te maken met het holistische cultuurmodel, 

maarr dan op immigrantenschaal. In concreto: een strikte - overheidsgesubsidieerde 

verzuilingg langs etnische lijnen. De bezwaren die hierboven tegen Kymlicka zijn 

geformuleerdd kunnen mutatis mutandis worden herhaald. Er zijn geen homogene 

Surinaamse,, Antilliaanse, Turkse of Marokkaanse cultuurmonolieten, zoals het door 

Razz voorgestelde beleid suggereert. De Raziaanse multiculturalist die de 

autonomiecontextt van individuen wil veiligstellen, die moet duidelijk maken wat het 

betekentt om met uitsluiting van andere culturen lid te zijn van een etnische 

minderheidscultuur;; eveneens moet hij aannemelijk maken dat oriëntaties die extern 

zijnn aan die veronderstelde cultuur geen rol van belang spelen in het palet aan opties 

vann de betreffende individuen. Dat zal hem bijvoorbeeld voor de Nederlandse situatie 

moeilijkk vallen. Zoals eerder aangegeven, komt zelfs de groep die van de grote 

etnischee groepen algemeen als het meest samenhangend en distinct wordt beschouwd, 

dee Turken, gemeten naar cultuur-inhoudelijke criteria niet in de buurt van een 

afgebakendee biljartbalcultuur. Het is voorts niet te verwachten dat nakomelingen die 

participerenn in de Nederlandse samenleving als geheel hier verandering in zullen 

brengen.. En waarom zou je zulke participatie willen remmen onder de vlag van 

multiculturalisme? ? 

Ookk praktisch beschouwd is dit type multiculturalisme geen sinecure. Een blik 

op,, bijvoorbeeld, de wirwar van Turkse belangenorganisaties en stichtingen en hun 

gebrekk aan eenheid en samenwerking 5 werpt de vraag op welke (facties van) Turken 

moetenn gaan bepalen hoe de subsidies en de zendtijd worden aangewend, welke 

praktijkenn en cultuuruitingen gesteund moeten gaan worden, hoe de aan hen 

toegewezenn publieke ruimtes dienen te worden ingericht, etc. Bovendien, veel 

individuelee immigranten met diverse 'portfolio's' aan culturele oriëntaties zullen er 

terechtt niet van gediend zijn om van overheidswege te worden gedrukt in een etnische 

zuill  met bijbehorende standaardcultuur, voorzien van een keurmerk. Sommige 

allochtonenn zullen misschien wel willen leven volgens op de één of andere manier 

gefixeerdee etnisch-culturele criteria, maar het is unfair om hun traditionalistische 

preferentiess te subsidiëren terwijl andere, niet-nostalgische medeallochtonen geen 

steunn krijgen voor de manier waarop zij hun leven inrichten.36 

Voorr de duidelijkheid: er bestaat wel iets dat je voor het gemak 'de' cultuur van 

Turksee (of Marokkaanse, of Surinaams-Creoolse of Surinaams-Hindoestaanse, of 

Antilliaanse)) Nederlanders zou kunnen noemen, maar dat is dan iets met vloeiende en 

overlappendee grenzen en grote interne diversiteit. Het zou meer in de buurt komen 

vann een opsomming van wat ik steeds centrale tendenties heb genoemd. Dus culturele 

oriëntatiess die - statistisch beschouwd - relatief vaak voorkomen onder Nederlanders 

van,, bijvoorbeeld, Marokkaanse afkomst. De individuen die er 'lid' van zijn, zijn 

355 Janny Groen, 'Islamitisch doolhof, de Volkskrant 5 juni 2001. 
366 Vgl. C. Offe, '"Homogeneity" and Constitutional Democracy: Coping with Identity Conflicts 
throughh Group Rights', The Journal of Political Philosophy, 1998-6/2, p. 131. 
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echterr tegelijkertijd deelnemer in een reeks andere cultuursferen die niet ressorteren 

onderr één exclusieve totaalcultuur. 

Watt het zo verneukeratief maakt, is dat etnische groepen veelal culturele 

elementenn gebruiken als methode van onderscheiding, als grensmarkeringen van de 

etnischee groep. Denk aan de analyse van zogenaamde reactieve etnisering van het 

vorigee hoofdstuk. Zoals Kymlicka het fenomeen van nationale trots en identificatie 

verbondd aan nationale totaalcultuur, zo is het verleidelijk om etnische identificatie te 

verwarrenn met etnische totaalcultuur. Maar voor veel allochtonen moeten culturele 

manifestatiess worden begrepen in de zin van de symbolische etniciteit van Gans en 

Barth.. Het kan in voorkomende gevallen zelfs gaan om culturele oriëntaties die 

eigenlijkk een folkloristisch karakter hadden, maar nu worden afgestoft, extra 

geprononceerd,, en pontificaal gedemonstreerd. Zo zie je op het ogenblik in Nederland 

datt veel Marokkaanse meisjes demonstratief hoofddoeken zijn gaan dragen. Daarvoor 

dedenn ze het niet, en was het misschien ook niet bij ze opgekomen, maar door 

gepercipieerdee vijandigheid en minachting en andere etniserende factoren wordt de 

culturelee praktijk tot een soort verzetsdaad. Dit soort ontwikkelingen versterkt de 

optischee indruk van totaalculturen en vergroot de intuïtieve aantrekkelijkheid van het 

etnisch-multiculturalisme.. Maar het zou een fout zijn om de politieke aanspraken van 

hett multiculturalisme hierop te baseren. 

Tenslotte,, Raz moet net als Kymlicka niet alleen de vraag beantwoorden wat hij 

preciess wil beschermen, maar vooral ook de vraag waartegen hij datgene, wat het ook 

is,, wil beschermen. Want al waren etnische groepen monolieten (quod non), leven in 

eenn immigratieland blijf t niet zonder gevolgen. Er is sprake van wederzijdse 

beïnvloeding,, van adaptatie aan nieuwe omstandigheden, van differentiatie naarmate 

menn deelneemt in meer uiteenlopende milieus, en zo voort. Moet een Hindustaan die 

z'nn geloof anders wil invullen, of wil opgeven, worden gemaand om toch liever alles 

bijj  het oude te laten, uit oogpunt van bescherming van zijn etnische cultuur? Raz 

vindtt van niet, want hij stelt de lezer gerust dat hij geen conserverende effecten 

177 Zou cen culturele zuil die niet wordt gevormd door Turken of door Marokkanen als groep maar 
doorr de groep 'Nederlandse moslims' cen mogelijkheid zijn? Bijna 90% van de Turkse en 
Marokkaansee jongeren hecht waarde aan de islam ('Integratie stopt bij de voordeur', De Volkskrant 
111 mei 2000). Bij de ouderen zal dat niet anders zijn. Qua omvang is dat in ieder geval een groep die 
aann de eisen van Raz voldoet, maar verder ziet het er slecht uit. De genoemde tegenwerpingen gelden 
aa fortiori. Als de Turken al geen culturele groep zijn in de zin van Raz, dan zijn de Turken en 
Marokkanenn samen dat al helemaal niet. De gewraakte opmerking van Fortuyn ten spijt is de islam 
geenn cultuur, maar een abstracte religie, die zelf weer talloze varianten en interpretaties kent, alleen 
all  binnen Nederland (uit hetzelfde artikel: "Het onderzoek constateert dat er cen 'Hollandse islam' in 
dee maak is die vele gezichten heeft. Moslims verschillen onderling scherp van mening over vrije 
partnerkeuze,, de positie van de vrouw en het belang van de moskee. Driekwart van de Turkse 
jongerenn en ruim de helft van de Marokkanen geeft een persoonlijke en selectieve invulling aan zijn 
geloofsbeleving.. Een kwart van de jonge Turken en bijna een op de twee Marokkanen hecht sterk aan 
traditiee en conformisme. Volgens de onderzoekers zal een 'rekkelijke' islam aan terrein winnen"). 
Hocc dan ook vormt 'de islam' geen "[conglomeration] of interlocking practices which constitute the 
rangee oflif e options open to one who is socialised in them." (Raz 1993, p. 135-6.) 
5HH Dit wil niet zeggen dat multiculturalistischc maatregelen niet op andere gronden kunnen worden 
verdedigd.. Dat kan wel en dat worden ze ook. Die gronden komen aan de orde in de volgende twee 
hoofdstukken. . 
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voorstaatt , maar het is moeilijk voor te stellen hoe zulke effecten vallen te omzeilen. 
Enn als het echt zo is dat iedereen vrij moet zijn om tradities anders in te vullen, te 
verlaten,, te mengen met andere oriëntaties of zelfs te bestrijden, waarom dan geen 
beleidd voeren van cultureel laissez-fairel Als mensen bepaalde oriëntaties koesteren, 
dann houden zij die zelf wel in ere. 

J.. Raz 1993, p. 139. 
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PAREKHH - CULTUUR ALS HANDICAP 

11 Een wet van Meden en Perzen? 

Dee multiculturalismen die Raz en Kymlicka hebben ontwikkeld haakten aan bij de 

waardee van autonomie en dan met name de mogelijkheidsvoorwaarden voor een 

volwaardigee uitoefening daarvan. Lidmaatschap van een cultuur was een 

noodzakelijkee voorwaarde. De integriteit van culturen die eroderende invloeden 

ondergaann moest daarom worden beschermd. Zo leverde Kymlicka's en Raz' 

toewijdingg aan individuele autonomie als (meta-)ideaal, via het belang van cultuur 

voorr die waarde, een legitimatie op voor culturele beschermingsrechten. 

Eenn directere route om culturele rechten te funderen - ik heb het nu over 

immigrantenmulticulturaliteitt - wordt bewandeld door theoretici die een beeld 

schetsenn waarin cultureel bepaalde eigenschappen (culturele plichten, religieuze 

kledingvoorschriften)) in een onlosmakelijke relatie met het wezen van personen staan. 

Dee strategie is dan om culturele tradities en praktijken van immigranten op te vatten 

alss essentiële aspecten van de persoonlijkheid van de betreffende individuen zo, dat ze 

niett moeten worden opgevat als keuzes waarvoor men verantwoordelijkheid draagt, 

maarr als ongekozen omstandigheden die het individu als het ware zijn overkomen. 

Wanneerr zulke praktijken dan tot nadelen leiden, gegeven bepaalde juridische 

belemmeringenn in een staat, moet uit het oogpunt van rechtvaardigheid worden 

ingegrepenn om die (onverdiende, want ongekozen) nadelen weg te nemen dan wel te 

compenseren. . 

Dee Nederlandse multiculturalist Roland Pierik bijvoorbeeld, past langs deze lij n 

Dworkinss keuzes/omstandigheden-onderscheid, dat oorspronkelijk figureert in het 

kaderr van herverdelende rechtvaardigheid voor minder-validen en minder 

getalenteerden,, toe op cultureel lidmaatschap: 

Nett zoals iemand er niet voor kiest om gehandicapt geboren te worden, zo 

kiestt niemand er ook voor om als lid van een religieuze, etnische of culturele 

minderheidd geboren te worden. De logica van de keuze/omstandigheden-

tegenstellingg veronderstelt daarom dat dit lidmaatschap op de een of andere 

manierr als omstandigheid moet worden opgevat, en dat de overheid 
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ongelijkhedenn die hieruit volgen compenseert of (zo veel mogelijk) ongedaan 

maakt. . 

Hett ongekozen, dwingende karakter van culturele eigenschappen roept dus de 

analogiee met een lichamelijke handicap op. Bhikhu Parekh maakt ook de vergelijking 

mett een fysieke handicap: 

Gelegenheidd is een subjectgebonden concept in de zin dat een faciliteit, een 

hulpbron,, of een gedragskoers een loze en passieve mogelijkheid is en niet een 

gelegenheidgelegenheid voor een individu indien ze de culturele dispositie ontbeert om 

ervann te profiteren. En op vergelijkbare wijze is een gedragskoers geen optie 

voorr haar als hij geen deel uitmaakt van haar wereldbeeld of moreel of 

cultureell  te kostbaar is. Het onvermogen waar het hier om gaat is cultureel van 

aardd en omdat het in sommige gevallen sterk samenhangt met de identiteit van 

eenn individu, heeft het soms dezelfde kracht als een lichamelijke handicap.2 

Inn dit citaat gaat het om opties die afgesneden zijn doordat zekere positieve etnisch-

culturelee plichten ermee conflicteren. Een vaak terugkomend voorbeeld in de 

literatuurr is de voor Sikhs cultureel verplichte tulband, die motorrijden 'onmogelijk' 

maaktt zolang er een algemene plicht tot het dragen van een helm geldt. Parekh pleit 

daaromm voor een ontheffing van deze wettelijke verplichting voor Sikhs. Doorgevoerd 

tott zijn logische consequentie kan de idee van een culturele plicht als handicap ook 

spelenn in andere modaliteiten. De kosten van de in de islam verplichte pelgrimstocht 

naarr Mekka, bijvoorbeeld, moeten worden vergoed aan elke moslim die buiten zijn 

schuld,, als door een onzichtbare culturele hand, naar de heilige stad toe wordt 

gedreven.. Als cultureel ingeprente plichten een onontkoombaar karakter moet worden 

toegedicht,, dan is de staat er moreel gezien toe gehouden om zulke praktijken te 

subsidiëren,, net zoals een gehandicapt persoon wordt gecompenseerd voor zijn 

onverdiendee nadeel. Mensen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun 

culturelee bagage, althans, dat is de implicatie van het cultuur-als-handicap denken. 

Cultureell  verweer in eerwraakzaken is een ander voorbeeld. Verdachten die dat 

verweermiddell  inroepen stellen dat zij niet anders hadden kunnen handelen dan zij 

hebbenn gedaan, als gevolg van de psychologische drang die de culturele plicht op hen 

uitoefende.. Nu keuren multiculturalisten als Parekh eerwraak doorgaans niet goed, al 

11 R.H.M. Pierik, 'Een Verdediging van het Multiculturalisme vanuit cen Liberaal-Egalitair 
Perspectief,, Tijdschrift voor Rechtstheorie en Rechtsfilosofie 2002-3, p. 257; Zie ook R.H.M. Pierik, 
CulturalCultural Difference and Liberal Equality (diss. Twente), Enschede: Febodruk 2000. 
22 B. Parekh, 'Equality in a Multicultural Society', Citizenship Studies, 1998-2/3, p. 409: "Opportunity 
iss a subject-dependent concept in the sense that a facility, a resource, or a course of action is a mute 
andd passive possibility and not an opportunity for an individual if she lacks [...] the cultural 
dispositionn [...] to take advantage of it. And similarly a course of action is not an option for her if it 
docss not form part of her view of the world or is morally or culturally too costly [...] The incapacity 
involvedd here is cultural in nature and since in some cases it is bound up with the individual's sense 
off  identity, it sometimes has the same force as a physical disability." 
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wass het maar om de rechten van actuele en potentiële slachtoffers te beschermen, 

maarr de logica van hun denken gebiedt hen strikt genomen wel om zulke verdachten 

niett schuldig te verklaren. TBS met dwangverpleging om de samenleving te 

beschermenn misschien, of straffen uit een oogpunt van generale preventie, maar geen 

verwijtt van verantwoordelijkheid. De plicht tot eerwraak heeft immers "dezelfde 

krachtt als een lichamelijke handicap." 

Ditt soort ideeën wordt ook in Nederlandse maatschappelijke debatten serieus 

verdedigd.. Zo pleitte professor Ruben Gowricharn eind 2002 in een forum in de 

Amsterdamsee Balie voor bijzondere bijstand aan groepen immigranten vanwege de 

specifiekee behoeften in hun groep, zoals kostbare huwelijksfeesten en 

begrafenisplechtigheden.33 De redenering lijk t te zijn dat de immigrant geen 

verantwoordelijkheidd hoeft te dragen voor cultureel bepaalde verplichtingen als een 

copieuss huwelijksfeest, omdat hij geen werkelijke keus heeft tussen wel of niet zo'n 

feestt geven. Zijn culturele make-up is zodanig dat het voldoen aan deze culturele 

plichtt net zo min te verzaken valt als bijvoorbeeld de elementaire zorgplicht die 

ouderss doorgaans voor babies voelen. Voor hem is zo'n plicht een wet van Meden en 

Perzen.. Het is dan niet meer dan fair dat de bredere gemeenschap de kosten voor zijn 

rekeningg neemt die voortvloeien uit zulke omstandigheden, aldus deze benadering. 

Eenn ander voorbeeld is het beroep op bijstand (in de zin van de Algemene 

Bijstandswet)) voor kosten die verband houden met de begrafenis van een familielid in 

hett land van herkomst. In de jaren tachtig werd zo'n beroep in Nederland met enige 

regelmaatt gedaan door voornamelijk islamitische immigranten. Als men hard kan 

makenn dat de praktijk van het begraven van bloedverwanten in het land van herkomst 

eenn authentieke en als streng normatief ervaren culturele plicht is, dan wijst de 

cultuur-als-handicapp denkwijze naar een inwilligin g van zo'n beroep. 

22 Welke culturele oriëntaties komen in aanmerking? 

Dee cultuur-als-handicap benadering komt neer op een uitbreiding van de lijst 

persoonskenmerkenn die vanuit het perspectief van (verdelende) rechtvaardigheid 

arbitrairr behoren te zijn. In de theorieën van Dworkin en Rawls staan op die lijst 

klassiekee kenmerken als huidkleur, geslacht, en sociale klasse, alsook verschillen in 

aangeborenn talent en lichaamskracht. In de woorden van Kymlicka, "Iemand verdient 

hett net zo min om gehandicapt te worden geboren, of met een IQ van 140, als om in 

eenn bepaalde klasse of met een bepaald geslacht of ras te worden geboren. Als het 

onrechtvaardigg is dat het lot van mensen wordt beïnvloed door de laatste factoren, dan 

iss het niet duidelijk waarom er geen sprake is van een zelfde onrechtvaardigheid 

33 John Jansen van Galen, 'Het liberalisme van Hirsi AH', Het Parool 6 november 2002. 
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wanneerr het lot van mensen wordt bepaald door de eerste factoren."4 Parekh maakt 

vann (etnisch-)culturele aspecten net zulke 'harde' eigenschappen als handicaps, 

geslachtt of ras. Het is deze manier van denken die aanleiding geeft tot het 

kwalificerenn van 'culturele discriminatie' als het nieuwe racisme. Culturele 

voorschriftenn moeten in deze benadering als omstandigheden worden beschouwd, 

waaroverr het individu geen controle heeft. 

Wanneerr verdient een praktijk of plicht dit predikaat van onwrikbare 

omstandigheid?? Wanneer moetje een plicht of praktijk als keuze, en wanneer als een 

uitkomstt van een oncontroleerbare loterij kenschetsen? Voor Pierik komen voor de 

laatstee categorie in aanmerking elementen die voortvloeien uit een sociaal proces dat 

hijj  'inscriptie' noemt. 

Inscriptiee wordt gedefinieerd als de attributie door mede-leden in een sociaal 

collectieff  van bepaalde karakteristieken, gedrag, en overtuigingen aan de 

leden,, welke aan nieuwe leden worden doorgegeven door socialisatie en 

initiatie.. In de maatschappij is het proces van inscriptie gerelateerd aan 

groepenn die een conceptie van het goede leven delen, bijvoorbeeld religieuze 

gemeenschappen.. Opgevoed worden in een cultuur impliceert verbonden zijn 

mett die cultuur. Processen van inscriptie hebben effecten die moeilijk 

ofschoonn niet onmogelijk van zich af te schudden zijn.6 

Volgenss Pierik heeft inscriptie het effect dat menselijke persoonlijkheden tot een 

bepaaldee vorm worden gekneed, waardoor culturele eigenschappen tot een soort 

tweedee natuur ("second nature") worden. Omdat dit proces goeddeels is voltrokken 

vóórr het tijdstip dat mensen een leeftijd bereiken waarop ze als wilsbekwaam worden 

beschouwd,, moeten de betreffende overtuigingen en praktijken als omstandigheden 

wordenn gezien, en niet als keuzes. Parekh volgt dezelfde lijn . 

44 W. Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, Oxford: Oxford University Press 2002, p. 58: 
"Noo one deserves to be born handicapped, or with an [Q of 140, any more than they deserve to be 
bornn into a certain class or sex or race. If it is unjust for people's fate to be influenced by the latter 
factors,, then it is unclear why the same injustice is not equally involved when people's fate is 
determinedd by the former factors." 
55 Het is dan ook niet verrassend dat Parekh naar aanleiding van de Rushdie affaire voorstelt om 
ridiculiseringg van religies op één lij n te stellen met racisme (B. Parekh, The Rushdie Affair, in: W. 
Kymlickaa (red.), The Rights of Minority Cultures, Oxford: Oxford University Press 1995). De bij cen 
religiee horende denkbeelden en overtuigingen zijn in zijn visie immers net zo min weg te poetsen als 
eenn zwarte huid. Dat Rushdie zelf van het islamitische geloof is afgestapt maakt hem dus net zo'n 
uitzonderlijkk geval als popster Michael Jackson, die zich van zijn raciale eigenschappen heeft 
losgemaaktt door van een negroïde uiterlijk te transformeren tot een blanke met een smalle neus en 
dunnee lippen, 
66 R.H.M. Pierik 2000, p. 114: "Inscription is defined as the attribution by co-members in a social 
collectivee of certain characteristics, behavior, and beliefs to the members, which arc passed on to 
neww members by socialization and initiation. In society the process of inscription is related to groups 
sharingg a conception of the good life, for example religious communities. Being raised in a culture 
impliess being connected to that culture. Processes of inscription have effects which are hard - though 
nott impossible to shake off." 
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Cultuurr vangt mensen in een zeer vatbaar en kneedbaar stadium en structureert 

hunn persoonlijkheid. Ze verwerven tevens bepaalde gewoonten van denken en 

voelen,, kenmerken van temperament, inhibities, taboes, vooroordelen en 

muzikale,, culinaire, kleding-, artistieke en andere smaken. Aangezien deze alle 

onbewustt en in de loop van het leven in een min of meer geïntegreerde 

levenswijzee worden verworven, slaan ze diepe wortels en worden ze een 

onafschudbaarr deel van hun persoonlijkheden. 

Mett de culturele paplepel ingegoten overtuigingen en praktijken zijn "constitutief 

voorr het gevoel van identiteit en zelfs zelf-respect van het individu en kunnen niet 

wordenn overstegen zonder een diep gevoel van moreel verlies." De opvoeding in een 

cultureell  kader zorgt ervoor dat mensen neigingen en disposities verwerven, "in 

sommigee gevallen zo diep en krachtig als die ze geacht worden van nature te 

bezitten."99 Het is veelbetekenend dat termen als 'tweede natuur' en 'van nature' 

terugkerenn om de aard van culturele disposities te beschrijven. Hiermee wordt de idee 

vann cultuur als een hard gegeven, een aandoening, versterkt. 

Hett criterium is dus: is een overtuiging die aanleiding geeft tot de een of andere 

praktijkk bij het individu ingeprent op de hierboven beschreven wijze, of niet? Zo ja, 

dann hebben we te maken met omstandigheden. Zo nee, dan gaat het om keuzes. Om te 

concretiseren,, wanneer de culturele plicht van een Sikh om een tulband te dragen kan 

wordenn gekenschetst als het resultaat van inscriptie, dan kan van hem niet worden 

verwachtt dat hij het hoofddeksel afzet. Of als de wens van een Turks-Nederlandse 

familiee om zijn doden in Turkije te begraven een dispositie is die moet worden 

beschouwdd als deel uitmakende van een "tweede natuur" in de zin van de twee 

besprokenn auteurs, dan dient de staat de kosten op zich te nemen. Een culturele 

dispositiee komt immers, in Parekhs woorden, "dichterbij een natuurlijke handicap," en 

"dee samenleving behoort tenminste het merendeel van de kosten dragen om hem te 

accommoderen." " 

Wee kunnen op dit punt van de discussie een aantal inzichten uit de eerdere 

hoofdstukken,, die betrekking hadden op het multiculturalisme als brede stroming, in 

stellingg brengen. Hoe verhouden zich bijvoorbeeld de eerdere bevindingen over het 

conceptt cultuur tot deze cultuur-als-handicap benadering? De taal die de cultuur-als-

handicapp denkers gebruiken is de taal van de holistische conceptie van cultuur. We 

77 B, Parckh, Rethinking Multiculturalism, Cambridge, Mass: Harvard University Press 2000, p. 155-
6:: "Culture catches [human beings] at a highly impressionable and pliant stage and structures their 
personality.. They also acquire particular habits of thought and feeling, traits of temperament, 
inhibitions,, taboos, prejudices, and musical, culinary, sartorial, artistic and other tastes."; "Since all 
thesee arc often acquired unconsciously and in the course of living within a more or less integrated 
wayy of life, they strike deep roots and become an inseparable part of their personality." 
xx B. Parekh 2000, p. 241: "constitutive of the individual's sense of identity and even self-respect and 
cannott be overcome without a deep sense of moral loss." 
99 Ibid, p. 122: "in some cases as deep and powerful as those they arc deemed to possess by nature." 
100 Ibid: "closer to a natural inability"; "society should bear at least most of the cost of 
accommodatingg it." 
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zagenn eerder al dat Parekh werkt met zo'n holistische opvatting waarin culturen - met 

namee en zelfs in de context van immigrantenpluralisme van elkaar kunnen worden 

onderscheidenn en waarin elke cultuur op zichzelf een distinct geheel vormt,11 In het 

citaatt hierboven klinkt dit door in de claim dat men de culturele preferenties verwerft 

"i nn een min of meer geïntegreerde levenswijze". In de geciteerde passages van Pierik 

hierbovenn was in vergelijkbare zin sprake van "opgevoed worden in een cultuur" 

(mijnn cursivering) en "een sociaal collectief' met een "gedeelde conceptie van het 

goedee leven." Het gaat bij beide auteurs bovendien om culturen die horen bij etnische 

gemeenschappen,, zoals te doen gebruikelijk bij multiculturalisten. 

Welnu,, het punt dat ik in hoofdstuk 2 maakte, namelijk dat in moderne westerse 

samenlevingenn de leefwereld van een immigrant niet samenvalt met 'de' homogene 

cultuurr van 'zijn' etnische groep, maakt de cultuur-als-handicap benadering 

problematischh voor zover hij zich verlaat op zo'n monolithisch begrip van etnische 

cultuur.. Ook binnen etnisch-culturele categorieën is sprake van diversiteit en scherpe 

meningsverschillen.. Op school, via de media en op het werk komen 

immigranten(kinderen)) bovendien in aanraking met allerlei alternatieve normen, 

praktijken,, rolmodellen, taboes, waarden, etc. Volgens jeugdwerkers heeft de 

zogenaamdee 'straatcultuur' meer invloed op stedelijke jongeren dan waarden van hun 

ouders.. De Nederlanders van, zeg, Surinaamse afkomst worden niet uitputtend 

gedefinieerdd door hun Surinaams-zijn. Een Surinamer in Nederland kan actief zijn 

voorr de PvdA, zich bewegen in de vaderlandse jazz-scene, en lid zijn van een 

kerkgenootschapp - zich kortom bewegen in elke sociale context die je maar kan 

verzinnen.. De voorbeelden zijn onuitputtelijk, dat is juist het punt. 

Wee kunnen nu een herhaling van een aantal zetten van hoofdstuk 2 doen. Mocht 

dee etnisch-multiculturalist van de cultuur-als-handicap school enig heil zien in een 

gelaagdd cultuurbegrip zoals ik dat onderschrijf, dan kan hij, wellicht schoorvoetend, 

erkennenn dat verschillende culturele oriëntaties en sociale contexten die elkaar binnen 

eenn willekeurig persoon kunnen kruisen inderdaad niet zijn onder te brengen in een 

overkoepelende,, exclusieve, etnische cultuur. Op een van de weinige momenten dat 

Parekhh zich in enigszins relativerende zin uitlaat over cultuur lijk t hij zo'n concessie 

tee doen (alhoewel die nog niet ver genoeg gaat): "Sommige leden delen misschien alle 

overtuigingenn van hun cultuur en andere slechts enkele, en dat kunnen ze doen om 

sociale,, culturele of religieuze redenen." 

Eenn multiculturalist die zo'n concessie doet kan echter toch de 

beleidsmaatregelenn waar zijn cultuur-als-handicap logica hem toe verplicht blijven 

steunen.. Hij kan simpelweg volhouden dat het van alle mogelijke culturele oriëntaties 

nuu juist de etnisch-culturelc praktijken zijn die accommodatie en compensatie 

verdienen.. Nu staan hem voor de verdediging van dit 'etnisch chauvinisme' geen 

111 Ibid, p. 149. 
122 Zie bijvoorbeeld B. Parekh 2000, p. 154. 
133 B. Parekh 2000, p. 148: "Some members might share all [beliefs of their culture] and others only a 
few,, and they might do so for social, cultural or religious reasons." 
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primordialee argumenten over etniciteit ten dienste, zoals we eerder zagen; hard 

primordialismee beroept zich op onhoudbare spirituele premissen, en de zachte variant 

berustt op een implausibele veralgemenisering. Maar een derde argument, dat ik in 

hoofdstukk 2 niet noemde, is wellicht wel voorhanden. Het zou als volgt kunnen gaan. 

Etnisch-culturelee preferenties zijn geërfde preferenties; die heb je niet gekozen, daar 

wordd je als het ware mee geboren (dat heeft dit argument gemeen met 

primordialisme).. Zie de verwijzingen naar "een vatbaar en kneedbaar stadium". Ze 

vallenn daarom onder de categorie 'omstandigheden' in de keuzes/omstandigheden-

dichotomie.. Preferenties die samenhangen met niet-etnische culturele oriëntaties 

daarentegen,, heb je niet vanaf je geboorte. Die kies je zelf uit in de loop van je leven. 

Ergo,, die horen thuis ide categorie 'keuzes'. Daarom behoren dure voorkeuren met 

eenn niet-etnisch karakter niet, en dure voorkeuren met een etnisch karakter wel te 

wordenn gecompenseerd. De scheidslijn tussen geërfde en gekozen preferenties valt 

samenn met de scheidslijn tussen etnisch en niet-etnisch. De inscriptie waar Pierik het 

overr had is etnische inscriptie. 

Ikk zie verschillende problemen met zo'n parallel tussen deze twee grenzen. Er 

zijnn immers talloze gevallen bekend van mensen die bijvoorbeeld de religie van hun 

etnischee afkomst verlaten. De analogie met een een handicap wordt daarmee lastig. 

Andersomm zijn er talloze gevallen bekend van mensen die nu juist hun niet-etnische 

bagagee moeilijk kunnen afschudden. Moeten we hun normen en waarden dan ook als 

handicapp zien? Ik ga hier straks dieper op in. Eerst wil ik enkele woorden wijden aan 

hett onderscheid tussen gekozen en ongekozen. Het klinkt op het eerste gezicht als een 

natuurlijkk en logisch onderscheid, maar misschien is er reden om er iets langer over 

naa te denken dan de onderhavige multiculturalisten doen. 

33 Gekozen versu s ongekoze n 

Omm het ongekozen, bijna archaïsche karakter van etnisch-culturele normen en 

praktijkenn te benadrukken, maken multiculturalisten vaak een contrast met meer 

banalee zaken, die in hun optiek duidelijk wel het object van vrije keuze zijn. Ik doel 

opp het volgende type tegenstellingen: je kiest een hobby, maar je kiest niet de 

kledingvoorschriftenn van je voorvaderen. Je kiest welke film je vanavond gaat zien, 

maarr je kiest niet tot welke God je vanavond bidt. "Cultuur kan niet worden 

afgeworpenn als kleding,"14 benadrukt Parekh daarom. Frankfurt formuleert het 

verschill  tussen gekozen en ongekozen (overigens niet in de context van 

multiculturaliteit)) als volgt: 

Veell  verlangens van een persoon zijn inderdaad vrijwillig , aangezien ze 

simpelwegg voortvloeien uit zijn beslissingen. Iemand verkrijgt bijvoorbeeld 

44 B. Parekh 2000, p. 164: "Cultures cannot bc discarded like clothes". 
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normaall  gesproken het verlangen om een bepaalde film te zien door gewoon te 

besluitenn welke film te gaan zien. Verlangens van deze soort worden niet in 

onss opgewekt; ze worden gevormd of geconstrueerd door wilsbesluiten die we 

zelff  maken, vaak volledig apart van een emotionele of affectieve toestand. 

Echter,, er zijn ook gelegenheden waarbij wat een persoon wil helemaal niet 

aann hem is, maar veeleer een kwestie is van gevoelens of inclinaties die 

opkomenn en persisteren onafhankelijk van zijn eigen keuze.15 

Ikk denk dat deze voorstelling van zaken misleidend is. Ik zou zeggen dat het nooit aan 

eenn persoon is om te bepalen wat hij wil. Je beslist niet wat je preferenties zijn, je 

kuntt niet met een wilsbesluit van het ene op het andere moment bepalen wat je 

voorkeurenn zijn voor bepaalde relaties, gebeurtenissen en standen van zaken. Dat 

geldtt voor zogenaamde etnisch-culturele preferenties, zoals de tulband van de Sikh, 

dee preferentie om een dierbare in islamitische grond te begraven, of de preferentie van 

eenn eerwraakpleger om de waardigheid van zijn familienaam te herstellen, maar het 

geldtt voor iemand die een bepaalde film wil zien net zo hard. Die laatste voorkeur is 

hoogstwaarschijnlijkk minder sterk en minder fundamenteel en minder moreel 

geladenn , maar dat maakt hem nog niet onderhevig aan een 'wilsbesluit', wat dat ook 

mogee zijn. 

Beidee soorten preferenties corresponderen met overtuigingen, en wel met 

overtuigingenn over waarde. Mensen willen dingen hebben die de moeite waard zijn, 

enn hun voorkeuren weerspiegelen overtuigingen over welke die waardevolle dingen 

zijn.. De persoon uit het ene voorbeeld heeft de overtuiging dat een begrafenis op 

islamitischee grond van waarde is, de persoon uit het andere voorbeeld heeft de 

overtuigingg dat het bekijken van een bepaalde film van waarde is, hoe klein de rol die 

dezee overtuiging in zijn leven speelt verder ook is. Je kan noch de ene, noch de andere 

(soort)) overtuiging kiezen. Het is raar om te zeggen dat je ervoor kiest om de 

overtuigingg te hebben dat deze film goed is, of dat je ervoor kiest om de overtuiging 

tee hebben dat het juist is om je vader in islamitische grond te begraven. Als je ergens 

155 H. Frankfurt, geciteerd in G.A. Cohen, 'On the Currency of Egalitarian Justice', Ethics 1989-99/4, 
p.. 929, noot 46: "Many of a person's desires are indeed voluntary, since they derive simply from his 
ownn decisions. Someone typically acquires the desire to see a certain movie, for example, just by 
makingg up his mind what movie to see. Desires of this sort arc not aroused in us; they arc formed or 
constructedd by acts of wil l that we ourselves perform, often quite apart from any emotional or 
affectivee state. However, there arc also occasions when what a person wants is not up to him at all, 
butt is rather a matter of feelings or inclinations that arise and persist independently of any choice of 
hiss own." Nota bene: ik ken de originele context van dit citaat niet, en weet niet of Frankfurt akkoord 
zouu gaan met deze nieuwe context. 
166 Vgl. de notie van 'strong evaluations' van Charles Taylor in zijn 'What Is Human Agency', in: 
HumanHuman Agency and Language, Cambridge: Cambridge University Press 1985, pp. 23-24; Vgl. ook 
Dworkinss onderscheid tussen "volitional interests" en "critical interests" in zijn 'Liberal 
Community',, California Law Review 1989-77/3, p. 484 e.v. 
177 W. Kymlicka 2002, p. 15. 
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vann overtuigd bent, dan geloof je dat het waar is. Je kan niet besluiten iets te 

gelovenn en tegelijkertijd denken dat het onwaar is. Dan geloof je het gewoon niet. 

Ditt wil overigens niet zeggen dat alle preferenties corresponderen met 

overtuigingen.. Een preferentie voor een bepaalde smaak, die van spruitjes 

bijvoorbeeld,, of de seksuele preferentie voor mensen van het andere geslacht, 

veronderstellenn waarschijnlijk geen onderliggende overtuiging over waarde. Wel geldt 

voorr dit soort smaakgebonden preferenties eveneens, misschien nog wel duidelijker 

dann voor het andere type, dat ze ongekozen zijn. Ze zijn waarschijnlijk volledig 

fysiologischh gedetermineerd. Waar keuze wordt opgevat als een vrijstaand wilsbesluit 

zijnn er, kortom, sterke argumenten om te stellen dat geen enkele soort preferentie de 

uitkomstt van een keuze is. 

Al ss niet-smaakgebonden preferenties van mensen corresponderen met 

overtuigingenn over waarde, hoe komen mensen tot die overtuigingen? Ten eerste door 

gewoonn na te denken. Door vermogens van rede en reflectie te gebruiken. Iedereen 

doett dat elke dag. Bij triviale zaken, zoals welke fil m de moeite waard is, maar ook 

bijj  gewichtigere zaken, zoals morele vragen. Dat brengt ons terug naar hoofdstuk 1, 

waarr ik autonomie als capaciteit besprak, want dit is precies wat autonomie is: het 

vermogenn om te reflecteren over waarde. Ik zei daar ook en dat is hier van het 

grootstee belang - dat autonomie niet moet worden opgevat zoals sommige mensen 

Kantiaansee autonomie interpreteren, als een rigoureus afschudden van al je natuurlijke 

enn sociale inclinaties, disposities en ideeën zodat alleen de pure rede overblijft. Een 

plausibelee conceptie van autonomie is er één die weliswaar rept van een sterke sociale 

enn culturele inbedding van personen, maar die tegelijkertijd stelt dat mensen afstand 

kunnenn nemen van gegeven opvattingen, normen of praktijken, om te reflecteren over 

dee merites van die opvattingen, en dat in beginsel geen enkele opvatting immuun is 

voorr zulke reflectie. 

Maarr wordt zo beschouwd het handicap-karakter dat Parekh aan etnisch-culturele 

normenn en waarden toekent niet geloofwaardiger? Want we oefenen onze autonomie 

uitt door te delibereren over onze doelen en voorkeuren, maar dat doen we op basis 

vann andere, diepere overtuigingen over waarde en over de wereld. En die kunnen we 

niett allemaal, en tegelijkertijd, ter discussie stellen. Mensen hebben eindige kritische 

vermogens,, en bovendien een beperkte levensduur en daarbinnen beperkte tijd om 

overr het leven na te denken; er moet ook nog gewerkt worden. In de woorden van 

Kernohan,, "veel, zoniet de meeste overtuigingen die in onze deliberaties figureren 

zijnn simpelweg onkritisch overgenomen." Een etnisch chauvinist zou nu kunnen 

bewerenn dat het precies de etnisch-culturele oriëntaties zijn die vanwege hun 

diepgaande,, fundamentele karakter de reflectieve dans ontspringen. Maar dat is 

gewoonn niet geloofwaardig. De antropoloog Terence Turner wijst op de elasticiteit 

,NN Er kan ccn mate van onzekerheid zijn, maar dat tast het principe niet aan. 
199 A. Kernohan, Liberalism, Equality and Cultural Oppression, Cambridge: Cambridge University 
Presss 1998, p. 21: "Many, if not most, of the beliefs that enter into our deliberations have simply 
beenn uncritically adopted." 
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vann etnische affiliatie en de daarbij behorende overtuigingen. Hij stelt dat zichzelf als 

etnischee gemeenschappen profilerende groepen in de context van moderne staten meer 

lijkenn op "generation-, gender-, occupational-, or class-based subcultures"20 dan op 

"natuurlijke""  stammen. 

Hett komt vaak voor dat mensen afstand nemen van de gewoontes en levensstijl 

vann hun etnische opvoeding, soms zelfs op radicale wijze. Is dit voor cultuur-als-

handicapp denkers nu hetzelfde als een dwarslaesiepatient die uit z'n rolstoel stapt? En 

moett de overheid - om misbruik te voorkomen - inbreuk maken op de privacy van 

elkee persoon die aanspraak maakt op multiculturele rechten om vast te stellen of zijn 

overtuigingenn hem wel werkelijk als een handicap aankleven? Voorts: stel dat 

etnischee overtuigingen inderdaad te diep in iemands persoonlijkheid zijn geëtst en dat 

corresponderendee voorkeuren daarom moeten worden geaccommodeerd, wat zou het 

multiculturalistischee beleid van Parekh dan betekenen? Het zou een perverse prikkel 

genereren:: etnische groepen hebben dan belang bij een zo rigide mogelijke 

indoctrinatie.. Anders gezegd, er is dan een prikkel om de ontwikkeling van autonomie 

bijj  groepsleden tegen te gaan. Dit is in directe contradictie met liberale waarden.21 

Eenn ander punt is dat etnische overtuigingen niet het monopolie hebben op 

diepgang,, op de status van fundament. Niet-etnische overtuigingen kunnen net zo 

goedd zo indringend zijn overgedragen dat ze een diepe, fundamentele rol spelen in het 

wereldbeeldd van een persoon. Niemand kiest ervoor om als lid van een etnisch-

culturelee minderheid te worden geboren, zegt Pierik, maar dat is weinig meer dan een 

waarheidd als een koe. Niemand kiest ervoor om binnen welke sociaal-culturele 

context(en)) dan ook te worden geboren. De idiosyncratische smaak van je ouders, die 

verderr los staat van de gewoonten van een etnische gemeenschap, kan net zo goed 

grotee invloed uitoefenen op de vorming van je persoonlijkheid. In het kneedbare, 

vatbaree stadium van jonge mensen waar Parekh het over had staan ze aan heel wat 

meerr invloeden bloot dan aan die van een vermeende etnische totaalcultuur. Denk 

bijvoorbeeldd aan een persoon die via zijn opvoeding is doordrongen van een 

veganistischee levensbeschouwing, of iemand met ongelovige ouders die echter op een 

christelijkee school een sterk religieus bewustzijn heeft opgedaan. Verschillen zulke 

personenn in relevante zin van mensen die diepe overtuigingen van etnische herkomst 

koesteren?? Een negatief antwoord op deze toegegeven - retorische vraag leidt er 

noodzakelijkerwijss toe dat deze mensen dezelfde aanspraken kunnen maken als de 

etnischee minderheden die het multiculturalisme van Parekh tegemoetkomt. Dit 

betekentt dat Parekh op straffe van incoherentie in moet stemmen met een beleid 

200 T. Turner, 'Anthropology and Multiculturalism', Cultural Anthropology, 1993-8/4, p, 426. 
211 Hiermee samen hangt een merkwaardige paradox in het cultuur-als-handicap denken; een 
opvoedingg die de capaciteit voor autonomie stimuleert en bevordert is op zichzelf ook ongekozen. 
Hoee meer autonomie, hoe meer verantwoordelijkheid, maar voor het autonoom worden heb je niet 
zelfgekozen.. In die zin is keuzevrijheid zelf een kwestie van bruut geluk (of brute pech). Vgl. in 
dezee zin C. Korsgaard, 'Commentary by Christine Korsgaard', in: M.C. Nussbaum & A. Sen (red.), 
TheThe Quality of Life, Oxford: Oxford University Press 1993, p. 60. 
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waarbijj  alle ongekozen dure preferenties, etnisch of niet-etnisch, worden 

gecompenseerd. . 

44 Preferentie s en legitiem e verwachtinge n 

Alss dat inderdaad de conclusie is waar de bovenstaande overwegingen toe leiden, dan 

iss het probleem van dure preferenties in z'n algemeenheid, dus breder dan alleen in 

relatiee tot etniciteit, de kwestie die nu moet worden geëvalueerd, voor zover relevant 

voorr het multiculturalismedebat. Twee van de meest prominente auteurs over dit 

onderwerp,, Richard Arneson en G.A. Cohen, zitten wat betreft het compenseren van 

duree voorkeuren heel dicht aan tegen de positie van het cultuur-als-handicap denken. 

Zijj  streven eveneens naar een distributie die is geënt op een strikt onderscheid tussen 

voorkeurenn die gekozen en voorkeuren die ongekozen zijn, zij het dat ze ongekozen 

preferentiess niet identificeren met etnische preferenties. 

Err zijn echo's te horen van de opvattingen van Parekh in een passage als de 

volgendee uit het werk van Cohen: "Mensen kiezen er vaak net zo min voor om een 

bepaaldee religie te verwerven als om een bepaalde taal te spreken: in de meeste 

gevallenn zitten beide bij de opvoeding inbegrepen." en "Ik vind het niet vreemd dat 

eenn kreupel of arm persoon verzoekt om vergoeding van de kosten voor vervoer voor 

eenn pelgrimstocht die wordt voorgeschreven door z'n religieuze overtuigingen." In 

dezee visie, waarin het onderscheid tussen gekozen en ongekozen het scharnierpunt 

vann herverdelende rechtvaardigheid vormt, moet elk ongekozen nadeel worden 

weggenomenn of gecompenseerd. Bij elke preferentie van een persoon waarvan de 

verwezenlijkingg een aanspraak maakt op extra hulpbronnen (rechten, geld), 

bijvoorbeeldd een religieuze plicht die met een wet conflicteert of een zucht naar 

verfijndd gastronomisch genot, moet de staat idealiter vaststellen of die preferentie 

onderhevigg is (geweest ) aan de vrije keuze van die persoon en zo ja, voor welk deel. 

Inn de mate dat (de vorming van) de betreffende preferentie inderdaad onafhankelijk 

vann de wil van de persoon wordt geacht (te zijn geweest), moet van staatswege 

compensatiee worden verschaft. 

Bijj  Kymlicka, die ook op dit gebied van de politieke filosofie een niet 

onbelangrijkk wijsje meezingt, vinden dure preferenties daarentegen geen genade. Hij 

onderschrijftt echter wel Cohens en Arnesons basisintuïtie dat ongekozen nadeel 

behoortt te worden gecompenseerd. Kymlicka lost deze schijnbare contradictie op door 

222 G.A. Cohen, 'On the Currency of Egalitarian Justice', Ethics 1989-99/4, p. 935: "People often no 
moree choose to acquire a particular religion than they do to speak a particular language: in most 
cases,, both come with upbringing"; "I do not think that it is strange for a lame or poor person to 
requestt the cost of transport for a pilgrimage mandated by his religious convictions." 
233 Het doet voor de onderhavige discussie niet terzake of 'nadeel' nu wordt uitgedrukt in 'welfare', 
'primaryy goods', 'capabilities' of 'midfare'. 
244 Als je er bewust voor hebt gekozen om een preferentie te cultiveren waar je, eenmaal verworven, 
niett meer vanaf komt, telt dat in de benaderingen van Cohen en Arneson ook als een geko7xn 
preferentie. . 
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simpelwegg alle preferenties tot gekozen te bombarderen.25 Bij hem zijn alleen zaken 

alss huidkleur, geslacht, lichaamskracht en talenten ongekozen en daarmee 

samenhangendee nadelen onverdiend. Wat iemand daarnaast aan voorkeuren heeft, of 

hett nu gaat om een voorkeur voor de hele dag tennis spelen of voor het ondernemen 

vann een pelgrimstocht, moet geheel als gekozen en daarom als eigen 

verantwoordelijkheidd worden beschouwd. 

Ikk ben het eens met Kymlica's conclusie, maar niet met de manier waarop hij die 

bereikt.. We zagen hierboven dat de notie van gekozen preferenties incoherent is. 

Smaakgebondenn voorkeuren zijn gegeven met fysiologische karakteristieken en niet-

smaakgebondenn voorkeuren corresponderen met overtuigingen, en je kunt niet 

beslissenn of kiezen om een bepaalde overtuiging te hebben. Verder zagen we dat 

overtuigingen,, of die nu van de opvoeding afkomstig zijn of niet, desalniettemin een 

zekeree mate van elasticiteit bezitten. Mensen besluiten (in deze context is het woord 

'besluiten'' wel op zijn plaats) regelmatig om, in het licht van nieuwe informatie en 

gewijzigdee overtuigingen, andere of aangepaste doelen na te streven. Mensen bekeren 

zich,, vallen van hun geloof, worden vegetariër, zien niets meer in disco, leggen zich 

toee op postzegels verzamelen, etc. Tegelijkertijd is het, zoals eerder opgemerkt, van 

belangg voor ogen te houden dat het menselijke intellect en de beschikbare tijd voor 

delibererenn over waarde eindig is. Elk mens kan niet anders dan tenminste een aantal 

vann zijn basisovertuigingen ongewijzigd laten, en de uitoefening van zijn autonomie 

daarr mede op laten rusten. 

Al ss het goed is, dan is één van die basisovertuigingen een idee over wat een 

persoonn in een min of meer rechtvaardige samenleving redelijkerwijs kan en mag 

verwachten,, gegeven schaarste en gegeven de rechten van anderen. Hoewel zo'n idee 

overr legitieme verwachtingen geen deductieve basis is om uit af te leiden dat het 

bezittenn van een Ferrari op zichzelf bekeken toch niet de moeite waard is, structureert 

diee idee wel het aggregraat of het patroon aan preferenties waarvan iemand de 

verwezenlijkingg nastreeft. Welke doeleinden en voorkeuren vind je zo belangrijk dat 

j ee er andere voor wil opofferen? Welke wensen moet je kennelijk opgeven omdat 

verwezenlijkingg zou interfereren met de autonomie van derden? Welke preferenties 

zijnn bij nader inzien al te buitensporig? De set te bewerkstelligen doelen van een 

persoonn wordt niet gevormd in abstracto, maar in een context van concurrerende 

(eigenn en andermans) preferenties en vooral van verwachtingen over waar hij recht op 

heeft. . 

Ditt verschijnsel kan zich in negatieve zin doen gelden, bijvoorbeeld wanneer een 

li dd van een gediscrimineerde minderheid genoegen neemt met minder dan waar hij 

rechtt op heeft, simpelweg omdat hij niet op meer kan of durft te hopen. "De kansloze 

diee slechts wil overleven, de bezitsloze arbeider die zich concentreert op het zeker 

stellenn van zijn volgende maaltijd, de bediende die een paar uurtjes rust wil , de 

onderdruktee huisvrouw die snakt naar een beetje individualiteit; zij hebben wellicht 

255 W. Kymlicka 2002, p. 58 cv. 
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allemaall  geleerd hun wensen in overeenstemming te houden met hun respectievelijke 

situaties.""  Maar discriminatie en achterstelling zijn verkeerd, en behoren in een min 

off  meer rechtvaardige samenleving niet de preferentiepatronen van mensen te 

determineren.. In een min of meer rechtvaardige (lees: liberale) samenleving werkt de 

elasticiteitt van preferenties andersom. Mensen laten het patroon aan feitelijk na te 

strevenn doelen mede bepalen door hun opvatting over rechtvaardigheid, met andere 

woorden,, door hun opvatting over legitieme verwachtingen. (En niet alleen het 

patroon,, maar ook voor een deel de preferenties zelf. reflectie over faire allocatie van 

vrijheidsrechtenn kan bijvoorbeeld leiden tot het inzicht dat een schadelijke handeling 

alss clitoridectomie bij nader inzien geen nastrevenswaardig iets is.) 

Zonderr zo'n inkadering in termen van objectieve legitieme verwachtingen zou er 

eenn complexe circulariteit optreden, zoals Walter Schaller nogal scherpzinnig heeft 

opgemerkt.. In de abstracte benadering van Arneson en Cohen, bijvoorbeeld, neemt 

menn simpelweg elke voorkeur zoals hij komt; in beginsel een kandidaat voor 

compensatie.. Een rechtvaardige verdeling is dan gedetermineerd door het 

'aangetroffen'' patroon van (als ongekozen gekwalificeerde) preferenties. Maar als het 

waarr is dat preferentiepatronen mede worden bepaald door legitieme verwachtingen, 

dann volgt uit het systeem van Arneson en Cohen dat waar mensen recht op hebben 

medee wordt bepaald door hun voorafgaand idee over waar ze recht op hebben, zodat 

err een soort Droste-effect optreedt.28 Dit kan alleen worden voorkomen door a la 

Rawlss 'the Right' (rechtvaardige verdeling in objectieve termen, bijvoorbeeld 

primairee goederen) vooraf te laten gaan aan 'the Good' (patroon van subjectieve 

preferenties),, in plaats van andersom.29 

Ditt is volgens mij de reden waarom Rawls mensen verantwoordelijk houdt voor 

hunn doeleinden en voorkeuren. Hij gaat er van uit dat mensen "hun doeleinden en 

voorkeurenn kunnen reguleren en herzien in het licht van hun verwachtingen van 

primairee goederen."30 Let wel, Rawls beweert niet dat er geen geërfde of ingeprente 

266 A. Sen, geciteerd in W.E. Schaller, 'Expensive Preferences and the Priority of Right: A Critique of 
Welfaree Egalitarianism', The Journal of Political Philosophy, 2002-5/3, p. 262: "The hopeless 
destitutee desiring merely to survive, the landless labourer concentrating his efforts on securing the 
nextt meal, the round-the-clock domestic servant seeking a few hours of respite, the subjugated 
housewifee struggling for a littl e individuality, may all have learned to keep their desires in line with 
theirr respective predicament." 
277 Wanneer de overheid weigert een culturele plicht te accommoderen, treedt de elasticiteit van 
overtuigingenn soms aan het licht. Barry noemt gevallen in Zweden, Noorwegen en Zwitserland, waar 
ritueell  slachten werd verboden, en waar moslims en joden hun geloof vervolgens zo 
herinterpreteerdenn dat ook niet strikt ritueel geslacht vlees als halal dan wel kosjer werd aangemerkt 
(B.. Barry, Culture and Equality, Cambridge: Polity Press 2001, p. 35). 
2SS Zie W.E. Schaller 2002, p. 263, noot 33: "I would add that preferences may also depend upon what 
onee believes to be independently {or objectively) valuable (whether or not one desires it), including 
one'ss moral beliefs and beliefs about justice. [...] A kind of circularity arises insofar as people's 
resource-entitlementss arc determined by their antecedent moral beliefs as to what they are entitled 
to." " 
299 Cohen verwerkt in zijn notie van midfarc overigens ook een objectief clement dat vergelijkbaar is 
mett primaire goederen, 
,00 j . Rawls, geciteerd in W. Kymlicka 2002, p. 241: "wc must assume that citizens can regulate and 
revisee their ends and preferences in the light of their expectations of primary goods." 
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voorkeurenn kunnen bestaan, of dat je altijd met een wilsbesluit een gegeven 

preferentiee kunt verwerpen. Het punt is eerder dat je, gegeven een eindige 

hoeveelheidd welvaart in een samenleving, en gegeven de gelijke vrijheid van anderen, 

afwegingenn moet maken. Nog eens Rawls: "We zeggen niet dat de samenleving ons 

compensatiee verschuldigd is omdat preferenties voortvloeien uit de opvoeding en niet 

uitt vrije keuze. Veeleer is het een normaal onderdeel van het menselijk leven om om 

tee gaan met de voorkeuren die onze opvoeding ons geeft." 

Dee manier waarop de Nederlandse rechter oordeelt over de kwestie van 

islamitischee begrafeniskosten zou je kunnen reconstrueren in overeenstemming met 

dezee idee. De lij n is dat de Algemene Bijstandswet weliswaar bepaalt dat kosten die 

mett overlijden gepaard gaan in aanmerking komen voor bijstand, en dat 

begrafeniskostenn daartoe weliswaar volgens vaste jurisprudentie worden gerekend, 

maarr dat begrafeniskosten slechts tot de noodzakelijke kosten van bestaan kunnen 

wordenn gerekend met inachtneming van een redelijke grens. De kosten van een 

vliegreiss van familieleden naar en van Turkije, van een lijkkist , van het overbrengen 

vann een overledene naar Turkije en van een begrafenis aldaar, overschrijden deze 

redelijkee grens, volgens min of meer vaste jurisprudentie. Het woord redelijk kun je 

opvattenn als verwijzend naar de een of andere rechtvaardige distributie van 

hulpbronnenn en rechten, in het licht waarvan mensen hun voorkeuren en doelen 

kunnenn prioriteren. Rawls verdedigt precies zo'n type distributie. Hij pleit voor een 

conceptiee waarin verdelende rechtvaardigheid wordt uitgedrukt in termen van een 

indexx van primaire goederen (minimum-inkomen, vermogen, rechten, vrijheden) voor 

elkee burger, over een heel leven bekeken.32 Je kan aanmerkingen hebben over hoe die 

conceptiee wordt ingevuld via Rawls' tweede beginsel van rechtvaardigheid, en zulke 

aanmerkingenn hebben talloze auteurs ook gemaakt, zoals bekend, maar dat doet niets 

aff  aan het principiële punt. De conclusie moet dus zijn dat mensen met dure 

preferentiess geen aanspraak kunnen maken op extra rechten of hulpbronnen. De Sikh 

verdientt geen extra recht op motorrijden zonder helm (tenzij dat recht aan iedereen 

behoortt toe te komen en de helmplicht gewoon op zichzelf niet deugt, zie hoofdstuk 

8);; de extra kosten van het begraven van een dierbare in islamitische grond dienen, 

ceterisceteris paribus, niet te worden vergoed; en de pleger van eerwraak behoort niet te 

kunnenn rekenen op coulantie, vergeleken met 'normale' moordenaars. 

311 J. Rawls, Political Liberalism, New York: Columbia University Press 1993, p. 185, noot 15: "Wc 
don'tt say that because the preferences arise from upbringing and not from choice that society owes us 
compensation.. Rather, it is a normal part of being human to cope with the preferences our upbringing 
leavess us with."; Zie ook Rawls, geciteerd in Kymlicka 2002, p. 74: "those with less expensive tastes 
havee presumably adjusted their likes and dislikes over the course of their lives to the income and 
wealthh they could reasonably expect". 
322 Dat de toewijzing van primaire goederen over een heel leven bekeken dient te worden is belangrijk. 
Alss het zou gaan om een bepaalde hoeveelheid primaire goederen op elk gegeven moment, dan zou 
hett dure voorkeuren probleem ook voor Rawls spelen. Iemand kan er namelijk genoegen in scheppen 
omm zijn hulpbronnen te verbrassen. Als er op elk tijdstip sprake zou moeten zijn van een bepaalde 
verdelingg van primaire goederen, dan zou de overheid het pakket van zo'n big spender telkens weer 
aann moeten vullen om de rechtvaardig geachte verdeling te herstellen. 
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Dezee conclusie botst zowel met de benadering van Pierik als met die van Parekh, 

maarr overigens op iets verschillende manieren. Beide auteurs bedienen zich van een 

analogiee met lichamelijke handicaps, maar er is een nuanceverschil in de accenten die 

zee leggen. Voor Pierik is de belangrijkste overeenkomst van een cultureel voorschrift 

mett een fysiek gebrek dat zij ongekozen is, buiten de controle van het individu ligt. Je 

hebtt geen aandeel gehad in het verwerven van je culturele bagage, maar treft die aan, 

nett zoals iemand die blind wordt geboren. Het gaat hier dus om het hebben van een 

culturelee preferentie. Op zichzelf is dat verenigbaar met een theorie van legitieme 

verwachtingenn zoals die van Rawls. Preferenties zijn inderdaad niet gekozen, en 

sommigee zijn inderdaad moeilijk af te schudden. Maar het hebben van een preferentie, 

enn daar zit een denkfout van Pierik, is iets anders dan het verwezenlijken ervan. Datje 

eenn preferentie hebt waarvan je je niet kan ontdoen wil nog niet zeggen dat je recht 

hebtt op verwezenlijking van die preferentie. Iemand kan streng zijn opgevoed met de 

ideee dat een reis naar Mekka verplicht is, en tegelijkertijd erkennen dat hij in het licht 

vann een faire verdeling geen aanspraken heeft op de overheid voor de vervulling van 

diee plicht. Hij kan volmondig accepteren dat hij prioriteiten zal moeten stellen, en dat 

hijj  de verwerkelijking van andere voorkeuren zal moeten opofferen als de 

pelgrimstochtt belangrijker voor hem is. 

Bijj  Parekh speelt het ongekozen karakter ook, maar hij trekt de parallel met 

handicapss vooral om bovendien te benadrukken dat het verwezenlijken (in plaats van 

hett hebben) van een culturele voorkeur net zomin kan worden nagelaten als een 

handicapp kan worden overwonnen. De persoon die geen motor 'kan' rijden omdat hij 

eenn ononderhandelbare plicht tot het dragen van een tulband voelt enerzijds, en de 

persoonn die het niet kan omdat hij blind is anderzijds, zijn in deze visie eigenlijk 

hetzelfdee gesitueerd. Maar de gelijkstelling van iemand die geen motor kan rijden als 

gevolgg van een lichamelijke handicap en iemand die het niet 'kan' omdat dit indruist 

tegenn zijn religie is niet correct. De suggestie dat ze hetzelfde zijn gesitueerd is in 

feitee beledigend voor beide partijen, zoals Brian Barry terecht opmerkt.33 Voor de 

gehandicaptee is het beledigend omdat het suggereert dat hij via een denkproces op 

grondd van nieuwe informatie, als een bekeerling, zijn handicap zou kunnen opheffen. 

Voorr de gelovige is het beledigend omdat het suggereert dat zijn religieuze 

overtuigingg geen inhoudelijke waarde heeft, maar hem slechts is overkomen, alsof hij 

iss geboren met een aandoening. 

55 Het cultuur-als-handica p discour s 

Hett discours van culturele overtuigingen en praktijken als onwrikbare aandoeningen 

iss niet alleen terug te vinden in academisch woord en geschrift, maar zo nu en dan ook 

inn de retoriek van leiders van etnische organisaties. In lij n met de onherroepelijkheid 

B.. Barry 2001, p. 37. 
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diee de handicap-analogie suggereert, presenteren zulke woordvoerders hun 'identiteit' 

enn culturele plichten als ononderhandelbaar (dit was duidelijk te zien toen in oktober 

20044 een korte discussie losbarstte over het besnijden van jongetjes). Zoals we eerder 

zagenn zijn de bij dit soort etniseringsbewegingen betrokken motieven vaak complex 

enn veelvormig. In West-Europa lijken momenteel vooral islam-bashing en 

toenemendee discriminatie, in combinatie met een kwakkelende economie, een 

vruchtbaree voedingsbodem te scheppen voor etnische mobilisatie. In feite doen dit 

soortt woordvoerders weinig anders dan het vocabulaire van het etnisch-

multiculturalismee in stelling brengen, hetgeen des te meer voor de hand ligt naarmate 

dee corresponderende opvattingen langer en wijdverbreider opgeld hebben gedaan in 

beleidd en beeldvorming; de nadruk ligt op zaken als 'behoud van etnische identiteit' 

enn het 'beschermen' van 'de gemeenschap' tegen assimilatiedruk en anomie. 

Inn het licht van het in - bijvoorbeeld - Nederland tamelijk verziekte klimaat is 

hett begrijpelijk dat mensen die qua etnische groep op van alles en nog wat negatief 

wordenn aangesproken in de media en door de politiek, zich in sommige gevallen ook 

terugtrekkenn in de etnische groep, en zich mobiliseren als etnische groep. Bovendien, 

alss de overheid discriminatie en sociale achterstelling niet kan keren, dan zit er weinig 

anderss op dan je te organiseren om die misstanden te bevechten, hoezeer dat ook de 

polarisatiee kan vergroten. Gerd Baumann trekt de klimaat-metafoor fraai door: 

"Etnischee identiteiten zijn niets meer dan daden van etnische identificatie die in de 

tijdd zijn bevroren. Naarmate het sociale klimaat kouder wordt, kunnen ze 

diepgevrorenn raken en verharden; naarmate het sociale klimaat warmer wordt, kunnen 

zee ontdooien en smelten in nieuwe vormen."34 

Hett probleem is dat etnisering gepaard gaat met tendensen die vanuit een 

oogpuntt van individuele autonomie en eenvoudig gezond verstand niet zijn toe te 

juichen.. De etnische mobilisatie behelst vaak een terugkeer naar de vermeend 

distinctee en homogene culturele authenticiteit van de etnische groep, een 

herontdekkenn van een nooit bestaande orthodoxie, en heeft tot gevolg dat de interne 

heterogeniteitt van zo'n groep wordt weggemoffeld. De groep was eerst slechts een 

categoriee van mensen die bepaalde kenmerken delen, maar wordt in een soort virtuele 

realiteitt getransformeerd tot een gemeenschap met een bijbehorende totaalcultuur.35 In 

feitee wordt de fout die door plegers van discriminatie wordt gemaakt, door de 

slachtofferss ervan herhaald. Men gaat eigenschappen, culturele opvattingen, morele 

waarden,, etc. toeschrijven aan mensen op grond van hun achtergrond, zonder zich nog 

rekenschapp te geven van individuele preferenties, oordelen en interesses. Als die 

344 G. Baumann, The Multicultural Riddle, New York: Routlcdgc 1999, p. 21: "Kthnic identities arc 
[...][...] nothing more acts of ethnic identification that arc frozen in time. As the social climate gets 
colder,, they can go into deepfreeze and harden; as the social climate gets warmer, they can unfreeze 
andd melt into new forms." 
355 Baumann wijst in dit verband op een merkwaardige paradox: "Culture is said, by such a leader, to 
bee rooted in an unchangeable past, yet the leader can only hope to create it because he or she knows 
culturee to be malleable and pliable, open to change and new consciousness." (G. Baumann 1999, p. 
92.) ) 



900 Multiculturalisme & Neutraliteit 

dynamiekk zich versterkt en de posities verharden, dan is iemand die niet in de pas 

looptt al gauw een afvallige, of een 'bounty', die zijn 'identiteit' 'verloochent'. 

Hett is om deze reden dat de zwarte auteur Appiah schrijft: "Al s ik zou moeten 

kiezenn tussen Oom Tom en Black Power, dan zou ik, uiteraard, de laatste kiezen. 

Maarr ik zou graag niet hoeven kiezen. Ik zou graag andere opties hebben." Appiah 

waarschuwtt voor dwingende scripts die voorschrijven hoe mensen die worden 

ingedeeldd in een categorie (door etnische elites, of door de buitenwereld) zich dienen 

tee gedragen. Het cultuur-als-handicap denken van Parekh sanctioneert zulke scripts, 

enn gaat nog een stapje verder. Niet alleen schrijft 'de' cultuur van een gemeenschap 

voorr hoe mensen zich dienen te gedragen, ze kunnen zich volgens Parekh niet eens 

anderss gedragen, althans niet zonder gevoel van diep moreel verlies en desintegratie. 

Niett alleen is zo'n benadering onjuist, hij is ook in z'n implicaties dubieus. Door 

culturelee normen en overtuigingen als brute omstandigheden op te vatten neem je 

mensenn niet serieus. Je beschouwt mensen niet als volwaardige gesprekspartners die 

tott redeneren in staat zijn, maar als apathische 'cultuurdragers', vooral wanneer zulk 

multiculturalismee wordt omgezet in beleid (zulk beleid zou bovendien de absurde 

consequentiee hebben dat de overheid bij de implementatie om misbruik te 

voorkomenn moet vaststellen of een gegeven culturele overtuiging een persoon wel 

werkelijkk evenzeer aankleeft als een handicap). 

Hett handicap-karakter van culturele voorschriften wordt in de praktijk vooral van 

toepassingg beschouwd op traditionele (of als traditioneel gepresenteerde) gebruiken, 

zoalss hoofddoeken, tulbanden, ritueel slachten, bidden, etc. Die gebruiken worden 

vaakk verklaard en gerechtvaardigd met claims van het type 'mijn cultuur schrijft voor 

dat...'' Dat lijk t traditionalistisch, maar is in feite hypermodern: men brengt (al dan 

niett uit strategische motieven) de meta-ideeën van het multiculturalisme in stelling 

omm gedrag te rechtvaardigen of immuniseren voor kritiek. De reden voor een praktijk 

iss niet meer dat hij harmonie brengt, of tot welzijn leidt, of naar het paradijs, nee, de 

redenn voor een praktijk is dat hij nu eenmaal onderdeel uitmaakt van mijn cultuur. 

Maarr op het moment dat een persoon melding maakt van een dergelijke motivering, 

neemtt hij een vreemd zelfbewust, extern en inauthentiek standpunt in (een analogie: 

hett bordje 'traditionele klompenmaker' aan een gevel geeft zekerheid dat er in het 

betreffendee pand geen traditionele klompenmaker huist). 

Hett is - afgezien van arbitraire normen als rechts houden in het verkeer - raar 

omm op de vraag 'Waarom doet u zus en zo?' te antwoorden met: 'Omdat het mijn 

cultuurr is om zus en zo te doen.' Normaal gesproken beschouwen mensen het feit dat 

eenn norm of een waarde deel uitmaakt van 'hun cultuur' niet als reden voor die 

waardee of norm. Dit verschil kwam sterk naar voren bij het genoemde debat over het 

besnijdenn van joodse en islamitische jongetjes. Sommige mensen die schijnbaar een 

366 K.A. Appiah, 'Race, Culture, Identity: Misunderstood Connections', in: C. Taylor c.a., 
Multicutturalism,Multicutturalism, Princeton: Princeton University Press 1994, p. 99: "I f I had to choose between 
Unclee Tom and Black Power, I would, of course, choose the latter. But I would like not to have to 
choose.. I would like other options." 
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multiculturalistischh wereldbeeld hadden geïnternaliseerd - verdedigden de praktijk 

mett een beroep op respect voor culturen en tradities, zonder de ratio van de praktijk 

zelff  te verhelderen. Anderen deden dat laatste juist wel, door te wijzen op 

overwegingenn van hygiene, op medische voordelen en dergelijke. Het 

multiculturalismee promoot het eerste type betogen, terwijl het tweede type betogen in 

mijnn optiek de redelijke en verstandige manier is om debatten over dit soort zaken te 

voeren.. Immers, "sociale normen en praktijken bestaan niet opdat er een kleurrijke 

distinctee cultuur is om ons in te bedden. Ze bestaan in een context van redenen en 

redeneren.""  7 

377 J. Waldron 'What Is Cosmopolitan?', The Journal of Political Philosophy, 2000-8/2, p. 234: 
"sociall  norms and practices do not exist in order to make up a colorful distinctive culture for us to 
displayy and immerse ourselves in. They exist in a context of reasons and reasoning." 
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TAYLORR EN HONNETH - CULTUUR 
ERKENNEN N 

11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk besteed ik aandacht aan de tak van het multiculturalisme die te boek 

staatt als 'de politiek van erkenning', ook wel 'politiek van verschil'. Er zijn talrijke 

auteurss die voor een politiek van verschil pleiten, maar de onbetwiste grondlegger van 

ditt subdebat binnen het multiculturalisme is Charles Taylor met zijn essay 'The 

Politicss of Recognition'. In dat essay traceert Taylor via zijn karakteristieke historise-

rendee methode de oorsprong en stamboom van de noties van 'authenticiteit' en 

'erkenning',, en verbindt daaraan een verdediging van culturele beschermingsrechten 

voorr het franstalige Quebec in zijn vaderland Canada. Naast een analyse van dit 

specifiekee Tayloriaanse multiculturalisme is er aandacht voor een aantal in mijn 

ogenn - aannemelijker benaderingen waarin de notie van erkenning centraal staat. 

Hierbijj  zijn hoofdrollen weggelegd voor Axel Honneth en John Rawls. Ik zal deze 

benaderingenn trachten te koppelen aan de recente maatschappelijke ontwikkelingen op 

hett gebied van immigranten en de islam in Nederland. 

22 Taylor s politie k van erkennin g 

Hoewell  de eruditie die uit Taylors wandeling door eeuwen filosofie spreekt 

bewonderingg en ontzag wekt (een deel van het essay is in feite een uittreksel van zijn 

magnummagnum opus Sources of the Self), moet ik bekennen dat ik het politiek-filosofische 

deell  van de tekst, waar de culturele beschermingsrechten worden onderbouwd, niet als 

eenn toonbeeld van coherentie en zorgvuldige argumentatie zie. Met name doordat 

gebruiktee concepten rijkelij k ambivalent blijven, is het moeilijk om een nauwkeurig 

beeldd te krijgen van de theorie. Ik waag niettemin een poging om zo'n beeld te 

schetsen,, waarna kan worden geanalyseerd hoe de bevindingen uit de vorige 

hoofdstukkenn zich verhouden tot de politiek van erkenning. 

Laatt ik beginnen op het meest concrete niveau van Taylors betoog. Wat is het 

beleidd dat in de echte wereld voortvloeit uit de politiek van erkenning? Waar het 

Taylorr om gaat, is een legitimatie te bieden voor de rechten ter bescherming van de 



TaylorTaylor en Honneth - Cultuur Erkennen 93 

Fransee taal, die in Quebec van kracht zijn. Deze taalwetten verordonneren dat 

franstaligee en immigrantenouders hun kinderen op een franstalige school moeten 

doen,, dat in ondernemingen met meer dan vijfti g werknemers het Frans de voertaal 

moett zijn, en dat teksten op reclameborden altijd (ook) in de Franse taal moeten zijn 

opgesteld.. Het doel van deze taalwetten is, of moet zijn, in de ogen van Taylor, het 

overlevenn van de franstalige cultuur van Quebec. "Het is axiomatisch voor Quebec 

regeringenn dat het overleven en bloeien van de Franse cultuur in Quebec een goed is. 

Dee politieke samenleving is niet neutraal tussen zij die waarde hechten aan trouw 

blijvenn aan de cultuur van onze voorouders, en zij die zich eraan willen onttrekken in 

naamm van het een of andere doel van zelf-ontwikkeling."1 

Hoewell  de discussie zich net zoals bij Kymlicka voornamelijk toespitst op taal, 

maaktt Taylor zich dus minder druk om relativerende onderscheiden als die tussen 'het 

bestaan'' en 'het karakter' van een cultuur (zie hoofdstuk 3). Hij heeft namelijk weinig 

tee maken met het probleem van Kymlicka, die zijn multiculturalisme moet laten 

sporenn met liberale neutraliteit en antiperfectionisme. Taylor verwerpt die simpelweg. 

"I nn de visie [van Quebeckers] kan een samenleving worden georganiseerd rond een 

definitiee van het goede leven, zonder dat dit wordt gezien als een devaluering van zij 

diee persoonlijk die definitie niet delen." Terzijde: zo beschouwd is het niet duidelijk 

off  en zo ja, waarom, Taylor de taalrechten voldoende vindt. Al s de inzet "de 

integriteitt van culturen"3 is, opgevat als "een definitie van het goede leven" en "de 

cultuurr van onze voorouders", dan moeten er heel wat meer praktijken worden 

beschermdd behalve de taal. Een samenleving kan een radicale transformatie 

ondergaann en toch dezelfde taal blijven spreken. 

Hoee dan ook, dat de integriteit, het overleven, en de collectieve uitoefening van 

dee cultuur van voorouders centraal staan, staat buiten kijf . Wat zijn de argumenten 

voorr dit culturalisme? Taylor bedt zijn culturele beschermingsrechten in in een 

brederee theorie van identiteitsvorming door erkenning. Hij volgt Hegel en George 

Herbertt Mead met de stelling dat wederkerige sociale relaties en bindingen een 

centralee rol spelen bij de ontwikkeling en handhaving van de identiteit van personen. 

Identiteitsvormingg is een "dialogische" aangelegenheid. Menselijke 

zelfverwerkelijking,, zelfbegrip en zelfdefinitie vinden plaats door middel van 

interactiee met "voor ons belangrijke anderen - wat George Herbert Mead "significante 

11 C. Taylor, 'The Politics of Recognition', in: C. Taylor c.a., Multiculturalism, Princeton: Princeton 
Universityy Press 1994, p. 58: "I t is axiomatic for Quebec governments that the survival and 
flourishingg of French culture in Quebec is a good. Political society is not neutral between those who 
valuee remaining true to the culture of our ancestors and those who might want to cut loose in the 
namee of some individual goal of self-development." 
22 Ibid, p. 59: "On [the view of Quebeckers], a society can be organized around a definition of the 
goodd life, without this being seen as a depreciation of those who do not personally share this 
definition." " 
33 Ibid, p. 61: "the integrity of cultures". 
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anderen""  heeft genoemd." Bij Taylor is culturele integriteit, en de erkenning daarvan 

doorr de bredere samenleving, een belangrijke voorwaarde voor het zich erkend voelen 

vann individuen. "Wat ons wordt gevraagd te erkennen, is de unieke identiteit van dit 

individuu of deze groep, hun distinctie ten opzichte van alle anderen." Wanneer zulke 

erkenningg uitblijft , dan creëert men een maatschapij met tweederangsburgers: "Het 

begrijpenn van identiteit als gevormd in uitwisseling, en als mogelijkerwijs misvormd, 

introduceertt een nieuwe vorm van tweederangsstatus in ons gezichtsveld." Het komt 

eropp neer dat de cultuur van iemands voorvaderen hem voorziet van een unieke, en 

distinctee identiteit. Vandaar ook dat de termen politiek van erkenning en politiek van 

verschill  wel door elkaar worden gebruikt.7 Het beschermen van een cultuur is een 

daadd van erkenning van de particuliere identiteiten van de leden van die cultuur. 

Omgekeerdd is het een daad van onderdrukking om mensen erkenning te onthouden, 

eenn daad van onderdrukking die ernstige schade - verlies van zelfrespect, lage 

verwachtingenn kan aanrichten bij de miskende individuen. 

33 Twee essentialistisch e misverstande n 

Watt te denken van deze viering van cultuur? Laat ik beginnen met enige opmerkingen 

overr hoe Taylor het lenigen van de behoefte aan erkenning gestalte wil geven. De 

aandachtigee lezer voelt de bui waarschijnlijk al hangen. Ik kan verwijzen naar de 

vorigee hoofdstukken voor een aantal initiële bezwaren; het is sociologisch onzinnig 

omm culturen als biljartballen voor te stellen, zoals Taylor duidelijk doet. We zagen 

eerderr dat Quebec, ook volgens Kymlicka, een diverse, dynamische samenleving is, 

mett een grote variatie aan (elementen van) opvattingen over het goede leven. Welke 

vann die opvattingen bedoelt Taylor wanneer hij het heeft over Quebec als een 

samenlevingg georganiseerd rond een definitie van het goede? Voorts, indachtig de 

zogenaamdee 'Quiet Revolution' die in Quebec op allerlei gebied culturele 

aardverschuivingenn en versplinteringen teweeg bracht, is het vreemd om Taylor te 

horenn spreken over het overleven van de cultuur. Tenslotte, Taylor maakt zich 

schuldigg aan etnisch chauvinisme, de opvatting dat etnische bindingen (i.e.: 

groepsbindingenn die worden geassocieerd met verwantschap, met gedeelde 

oorsprongsmythenn en historische helden en gebeurtenissen, en met een gedeelde 

44 Ibid, p. 32: "others who matter to us - what George Herbert Mead called "significant others.""; 
Overigenss is het vreemd dat Taylor in deze context gewag maakt van Meads begrip "significante 
anderen".. Bij Mead (en Honncth) correspondeert dit begrip met de intieme dimensie van 
zelfvertrouwenn dat wordt gevormd binnen gezinsrelaties. Wat moeten wc hier uit opmaken? Zijn de 
ledenn van etnische 'culturen' significante anderen van elkaar? Zijn alle Qucbeckers significante 
anderenn van elkaar, "people wc love"? Dit kan Taylor haast niet bedoelen. Als etnisch gemarkeerde 
groepenn zijn simpelweg veel te groot om in de sfeer van 'significante anderen' te beschrijven. 
55 Ibid, p. 38: "what we arc asked to recognize is the unique identity of this individual or group, their 
distinctnesss from everyone else." 
66 Ibid, p. 39: "the understanding of identity as formed in interchange, and as possibly so malformed, 
introducess a new form of second class status into our purview." 
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geboortegrond)) per definitie een fundamenteler en indringender rol spelen in 

mensenlevens.. De verwijzing naar "voorouders" is wat dat betreft tekenend. (Deze 

puntenn gelden uiteraard mutatis mutandis voor andere landen dan Canada.) 

Overr de vraag of alleen zogenaamde nationale etnische minderheden (zoals 

Quebec)) in aanmerking komen voor 'erkenning', of ook etnische immigrantenge-

meenschappen,, is Taylor niet duidelijk. Ik vermoed beide, in ieder geval betrekt 

Taylorr soms in het voorbijgaan immigranten in zijn discussie over erkenning.8 Het is 

verstandigg dat hij dit in het vage laat, want dat verkleint de kans op lastige vragen 

overr etnische immigranten binnen Quebec. Want wat moet er met hen gebeuren? 

Taylorr wil Quebec, en minderheidsculturen in het algemeen, beschermen tegen wat 

hijj  beschouwt als de farce van liberale neutraliteit, die in werkelijkheid een 

hegemonische,, homogene cultuur is die de Quebec-identiteit negeert door hem in een 

wezensvreemdee vorm te dwingen. Maar hoe zit het met de culturele identiteiten van 

immigrantenn in Quebec, de minderheid binnen de minderheid? Hebben die gewoon 

pechh gehad? Is de erkenning van hun particulariteit niet de moeite waard? Als Taylor 

eenn liberaal-neutrale staatsinrichting van Canada al "inhumaan", "onderdrukkend" en 

"discriminerend"99 vindt jegens Quebeckers, wat moeten immigranten in Quebec dan 

denkenn van zijn ideaal van een Quebec dat "het recht [heeft] om anderen uit te sluiten 

omm [zijn] culturele integriteit te preserveren"10, waar er geen neutraliteit is "tussen zij 

diee er waarde aan hechten trouw te blijven aan de cultuur van onze voorouders en zij 

diee zich eraan willen onttrekken", en die is "georganiseerd rond een definitie van het 

goedee leven"? Als iets een onderdrukkende, hegemonische, homogene cultuur is, dan 

well  het Utopia van Taylor.. 

Maarr er is nog iets anders aan de hand met Taylors preoccupatie met de 

"culturen""  van etnische groepen. Hij vergelijkt het belang van hun erkenning 

meerderee malen met de strijd van het internationale feminisme en die van de Civil 

Rightss Movement in de Verenigde Staten. Zij zochten ook naar, en vochten ook voor, 

erkenning.. Maar zoals Taylor de vergelijking presenteert, als een directe analogie, is 

hijj  misleidend en verwarrend. Zwarten en vrouwen willen (en verdienen) erkenning 

alsals morele gelijken. Ze willen erkenning, niet van hun verschil, maar juist van hun 

gelijkee status als drager van universele rechten. Ze eisen gelijke rechten, vrijwaring 

vann stereotypering, eerlijke kansen, vrijwaring van discriminatie, etc. De 

discriminatiee waar ze aan bloot staan is op grond van hun vrouw-zijn en hun zwart-

zijn.. Een groep die wordt gedefinieerd aan de hand van een bepaalde conceptie van 

hett goede, zoals Taylor 'culturen' omschrijft, is pertinent niet hetzelfde gesitueerd. 

Hett is dezelfde fout die het cultuur-als-handicap denken van Parekh maakt. Er wordt 

inn deze deterministische visie gedaan alsof 'cultuur' mensen aankleeft op dezelfde 

77 Mij lijk t een adequatere term 'politiek van erkenning van verschil'. 
SC.. Taylor 1994, pp. 61, 63. 
99 Ibid, p. 43: "inhuman"; "suppressing identities"; "highly discriminatory". 
100 Ibid, p. 40: "the right to exclude others in order to preserve their cultural integrity". 
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onherroepelijkee wijze als huidkleur of geslacht. Het is in dit licht niet verrassend dat 

Parekhh zich nu en dan ook bedient van de vocabulaire van erkenning. 

Hett frappante aan de literatuur over de politiek van verschil, is dat ook de 

omgekeerdee fout wel wordt gemaakt. Men dicht dan groepen als vrouwen, zwarten en 

homo'ss een 'cultuur' toe, die ook nog eens erkenning qua cultuur toekomt. Het is de 

foutt van de essentialistische biljartbalcultuur op een ander niveau. De positie van Iris 

Marionn Young heeft bijvoorbeeld deze implicatie, zoals Alison Jaggar overtuigend 

laatt zien. Hoewel Young zulks elders pro forma afwijst, merkt Jaggar terecht op dat 

haarr (Youngs) 'gedifferentieerd burgerschap', waarbij de genoemde categorieën 

groepsgewijzee representatie in de politiek toekomt, geen betekenis heeft zonder de 

aannamee dat zulke groepen "intern homogeen" zijn, en "duidelijk begrensd, 

wederzijdss exclusief, en met specifiek bepaalde belangen." Wat valt er anders te 

representeren?? Toegegeven, mensen hebben het soms over 'de zwarte cultuur' of de 

'homo-cultuur',, maar dat zijn dan hele grove, en strikt genomen ongeoorloofde, 

generalisaties,, aanduidingen van centrale tendenties. Maar je moet altijd voor ogen 

houdenn dat er niets over een individu valt te zeggen aan de hand van wat er valt te 

zeggenn over de groep waarin hij wordt ingedeeld, behalve dat hij het kenmerk heeft 

aann de hand waarvan de groep wordt gedefinieerd (zwart-zijn, homo-zijn). Hen homo 

hoeftt niet van het Songfestival te houden, om eens een banaal voorbeeld te noemen. 

Barryy wijst Young er in dit licht op dat uit onderzoek blijk t dat bijvoorbeeld vrouwen 

onderlingg verdeeld zijn over elk onderwerp, waarbij indicatoren zijn verschillen in 

leeftijd,, klasse, religie, etniciteit, etc. 

Samenvattendd zou je kunnen zeggen dat Taylors programma van erkenning van 

'culturen'155 problematisch is omdat de dingen die hij 'culturen' noemt niet bestaan op 

dee manier die hij expliciet en soms impliciet bedoelt - niet als alomvattende etnische 

culturen,, en niet als tandemculturen bij categorieën als vrouwen of homo's. Het zou 

ookk gek zijn om iemands particulariteit als individu te erkennen door het keurslijf van 

eenn vermeende culturele integriteit te beschermen. Concreet: een Quebecker die "in 

naamm van het één of andere ideaal van zelfverwerkelijking" af wil wijken van de 

vastliggendee "definitie van het goede" van Quebec, zou daarmee dan volgens Taylor 

zijnn individuele particulariteit beschermd zien. Een eigenaardige contradictie. 

111 Zie b.v. B. Parekh, Rethinking Multiculturalism, Cambridge, Mass: Harvard University Press 2000, 
pp.. 196,240. 
122 A, Jaggar, geciteerd in B. Barry, Culture and Equality, Cambridge: Polity Press 2001, p. 1 ] : 
"internallyy homogeneous, clearly bounded, mutually exclusive, and maintaining specific determinate 
interests". . 
111 Maar ook niet meer dan dat indicatoren. Dat is nu juist het punt. 
144 B. Barry, 'Esscntialism and Multiculturalism A Response', Ethnicities 2002-2/2, p. 286. 
!<< Misschien zorgvuldiger: de erkenning van identiteiten van individuen door middel van 
beschermingg van 'hun' culturen. 
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44 Honneth s dri e niveau s van erkennin g 

Mett het bovenstaande is slechts getracht aan te tonen dat de 'holistisch-culturele' 

manierr waarop Taylor de verwerkelijking van erkenning vormgeeft aan een aantal 

gebrekenn lijdt . Maar er is nog nauwelijks gekeken naar de vraag waarom erkenning 

eigenlijkk moreel beschouwd van belang is, en wie precies erkenning behoren te geven, 

enn wie het behoren te ontvangen. Een evaluatie van de politiek van erkenning vereist 

ookk dat de morele pointe van de idee van erkenning duidelijker wordt omschreven dan 

dee wat vage ideeën van Taylor. 

Iemandd die hier zorgvuldiger en systematischer over heeft nagedacht dan Taylor, 

iss de Duitse filosoof Axel Honneth. In zijn boek The Struggle for Recognition biedt 

Honnethh een overtuigende schets van de verhouding tussen moraliteit en erkenning. 

Hett startpunt van zijn benadering is het fenomenologische inzicht dat de morele grief 

diee personen hebben bij zaken als schending van de lichamelijke integriteit 

(mishandeling,, verkrachting) niet zozeer voortvloeit uit de lichamelijke pijn, maar uit 

dee vernederende ervaring overgeleverd te zijn aan de genade van een ander. Bij de 

structurelee ontzegging van gelijke rechten, bijvoorbeeld in geval van discriminatie, is 

ietss vergelijkbaars aan de hand; de morele pijn bij zo'n ontzegging zit hem niet 

voornamelijkk in de beperking van opties en mogelijkheden, maar in het gevoel niet 

serieuss te worden genomen als volwaardige "interactiepartner", niet gezien te worden 

alss competente actor met dezelfde mate van morele verantwoordelijkheid als andere 

burgers.177 Hier valt te denken aan de zojuist genoemde emancipatiestrijd van zwarten, 

vrouwenn en homo's. Tot slot levert een samenleving waarin bepaalde manieren van 

levenn niet worden gewaardeerd bij de betreffende individuen gevoelens van gekwetste 

waardigheidd en trots op.18 Zoals we in een ogenblik zullen zien ligt de link met het 

multiculturalisme-debatt voornamelijk bij dit laatste. 

Volgenss Honneth is in deze typen van gevallen telkens sprake van een (terechte) 

morelee grief die eruit voortvloeit dat aan individuen verschuldigde erkenning wordt 

onthouden.. Dit betekent, omgekeerd, dat er morele plichten tot erkenning bestaan. 

Erkenningg is een noodzakelijke conditie voor (de ontwikkeling van) een gave 

individuelee identiteit, voor een gezond zelfbeeld. Honneth deelt zo'n zelfbeeld op in 

driee dimensies: zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfachting. Die dimensies 

corresponderenn elk met drie niveaus van erkenning, die als het ware de tegenhangers 

zijnn van de hierboven genoemde vormen van m/skenning. De drie niveaus zijn: 

erkenningg binnen intieme relaties (liefde binnen het gezin, intieme vriendschap), de 

juridischee erkenning van de gelijke morele status van elke burger (gelijke rechten in 

eenn egalitaire samenleving), en erkenning als sociale waardering (waardering voor 

particulariteit).. Een kink in de kabel van één van deze drie erkenningsdimensies kan 

166 A. Honneth, The Struggle for Recognition: the Moral Grammar of Moral Conflicts, (vert., Kampf 
umum Anerkennung), Polity Press 1995, p. 132. 
177 Ibid, p. 133. 
188 Ibid, p. 134. 
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resulterenn in een misvormde identiteit. Een individu dat in enige fase van de 

ontwikkelingg van zijn persoonlijkheid een gebrek aan erkenning ervaart, zal een 

beschadigdd zelfbeeld oplopen en niet in volle zin een goed leven kunnen leiden. 

Idealiterr waakt een liberale staat over de erkenning van de eerste twee genoemde 

sferen,, via de wettelijke bescherming van kinderen (Kinderbescherming, ontzetting 

uitt de ouderlijke macht bij ernstige verslaving of verwaarlozing, verbod op 

kindermishandeling,, etc), via de bescherming van de lichamelijke integriteit van alle 

burgers,, en via de implementatie van liberale rechtvaardigheid (gelijke rechten en 

vrijhedenn voor allen). In termen van Honneths benadering moet er echter meer 

wordenn gegarandeerd dan slechts een faire verdeling van vrijheden, kansen en 

materiëlee goederen. Er is immers nog steeds de mogelijkheid dat een deel van de 

burgerss wordt miskend in hun particulariteit. Sterker nog, conflicten die 

ogenschijnlijkk gaan over materiële belangen verhullen vaak een strijd om een 

dergelijkee erkenning. In verband met plurale samenlevingen valt te denken aan een 

conflictt rond de bouw van een moskee, of de toelaatbaarheid van hoofddoeken in 

bepaaldee functies. Zulke conflicten gaan ogenschijnlijk over overlast, 

welstandsnormen,, neutrale functievereisten en dergelijke, maar zijn in feite (ook) 

symptomenn van een strijd om erkenning. Honneths ideale staat dient, naast het 

implementerenn van conventionele liberale rechtvaardigheid, dan ook zoveel mogelijk 

dee maatschappelijke condities te scheppen waaronder de diverse vormen van 

erkenningg ten volle gestalte krijgen. 

55 Zelfachtin g en culturel e oriëntatie s 

Inn een geval als dat van de bouw van een moskee, en in het multiculturalisme-debat in 

hett algemeen, draait het vooral om de derde door Honneth onderscheiden sfeer van 

erkenning.. Het toeval wil dat van de drie niveaus dit derde juist analytisch gesproken 

hett minst scherp in kaart wordt gebracht door Honneth. Wat in ieder geval duidelijk 

is,, is dat het gaat om de waardering van specifieke kenmerken en vermogens van 

individuen.. Maar dit kan niet de vorm aannemen van respect voor of erkenning van 

monolithischee 'culturen' zoals bij Taylor. Dit vanwege de in de vorige paragraaf 

genoemdee bezwaren, en omdat het Honneth gaat om individuele eigenschappen en 

vermogens,, niet om de eigenschappen en vermogens van 'de cultuur' waarin je wordt 

ingedeeld. . 

Dezee nadruk op specifieke eigenschappen werpt het verschil met de erkenning 

vann het tweede niveau duidelijker in reliëf: bij de erkenning van het tweede niveau 

gaatt het om respect voor een algemeen kenmerk - morele verantwoordelijkheid, het 

vermogenn om te oordelen en handelen op grond van redenen dat maakt dat je een 

rechtssubjectt bent, op gelijke voet met alle anderen; bij de erkenning van het derde 

niveauu gaat het, in post-traditionele samenlevingen, om specifieke karakteristieken die 
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eenn persoon juist onderscheiden van andere personen. Het gaat dan volgens Honneth 

omm levenswijzen waarvoor je zelf hebt gekozen (juist omdat je een persoon bent die 

kann oordelen en handelen op grond van redenen). Uiteraard kunnen en zullen de 

componentenn van die levenswijze draaien om gedeelde betekenissen en dus een 

collectieff  karakter hebben, maar dat neemt niet weg dat het jouw componenten zijn en 

jouwjouw levenswijze is. 

Ikk heb zulke componenten in het voorgaande 'culturele oriëntaties' genoemd. 

Religiess zijn het duidelijkste voorbeeld, maar bij lange na niet het enige, zoals we 

hebbenn gezien. Individuen verschillen van elkaar ten aanzien van welke culturele 

oriëntatiess ze 'hebben', en verschillen van elkaar in hoe ze aan die oriëntaties komen. 

Eenn Nederlander van Marokkaanse komaf is niet gedetermineerd om moslim te zijn, 

maarr hij kan zich (en zal zich vaak) wel met de islam identificeren. Andersom kan 

ookk een autochtoon zich met de islam en met moslims identificeren, ook al maakt dat 

geenn deel uit van de zogenaamde centrale tendenties die - al dan niet accuraat - aan 

zijnn achtergrond(en) worden toegeschreven. 

Wellichtt is de juiste interpretatie van de politiek van erkenning dat verschillen in 

culturelee oriëntaties erkenning verdienen. Dus niet alleen de universeel gedeelde 

menselijkheidd moet worden erkend (zoals 'kleurenblind' liberalisme doet in de vorm 

vann gelijke rechten), maar ook het particuliere, het distincte, de verschillen. Je zou 

bijvoorbeeldd in dit licht de volgende stelling van Parekh (die zijn multiculturalisme 

somss ook formuleert in termen van erkenning) kunnen herinterpreteren: 

Gelijkheidd behelst niet alleen het afwijzen van irrelevante verschillen, zoals 

gemeenlijkk wordt verdedigd, maar ook volle erkenning van legitieme en 

relevantee verschillen. [...] Je kunt nauwelijks zeggen dat we een persoon 

respecterenn als we hem minachten of abstraheren van alles wat betekenis geeft 

aann zijn leven en hem de persoon maakt die hij is. Respect voor een persoon 

behelstt daarom dat we hem lokaliseren tegen zijn culturele achtergrond, met 

medegevoell  zijn denkwereld betreden, en zijn gedrag interpreteren in termen 

vann het betekenissysteem van die wereld. 

Zoalss bekend meen ik dat Parekh dezelfde fout maakt als Taylor, door "alles wat 

betekeniss heeft voor een persoon" gelijk te stellen met de integrale inhoud van 'zijn' 

geërfdee holistische totaalcultuur. Maar we kunnen voor "legitieme en relevante 

verschillen""  lezen "culturele oriëntaties van allerlei aard" (dus niet alleen etnisch-

199 Ibid, p. 113. 
200 B. Parekh 2000, p. 240: "Equality involves not just rejection of irrelevant differences as is 
commonlyy argued, but also full recognition of legitimate and relevant ones. [...] Wc can hardly be 
saidd to respect a person if we treat with contempt or abstract away all that gives meaning to his lif e 
andd makes him the kind of person he is. Respect for a person therefore involves locating him against 
hiss cultural background, sympathetically entering into his world of thought, and interpreting his 
conductt in terms of its system of meaning." 
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culturelee oriëntaties) en de resulterende politiek van erkenning van verschil mutatis 

mutandismutandis evalueren. 

Hoee zou dit nu vorm kunnen krijgen in een benadering als die van Honneth? 

Volgenss Honneth hangt de waardering die je krijgt voor je culturele oriëntaties, voor 

dee manier waarop je je leven hebt ingericht, af van de waarde die die levenswijze 

heeft,, afgemeten aan de bijdrage die hij levert aan de realisatie van maatschappelijke 

doelen.211 Mensen kunnen en behoren zelfachting te verwerven doordat ze het idee 

hebbenn dat hun activiteiten en projecten een positieve sociale betekenis hebben, in het 

lichtt van de waarden van de samenleving als geheel. De volgende vraag ligt daarbij 

meteenn voor de hand: hoe zit het met de mensen wier oriëntaties geen bijdrage leveren 

aann de maatschappelijke gedefinieerde doelen, of in het licht van die doelen zelfs als 

negatieff  worden beschouwd? In reactie op dit probleem verwijst Honneth op sommige 

plekkenn naar een vage notie van een "open en poreus" "raamwerk van oriëntatie" 

waarinn de ethische waarden en doelen worden geformuleerd die "het culturele 

zelfbegripp van een samenleving" uitmaken/' 

Maarr ja, open en poreus of niet, een raamwerk van oriëntatie op waarden en 

doelenn zal toch enige min of meer concrete waarden en doelen bevatten. En er zullen 

altijdd activiteiten, levensbeschouwingen, beroepen, genres kunst, etc. zijn die met de 

bestee wil van de wereld niet geacht kunnen worden een bijdrage te leveren aan de 

verwerkelijkingg van die waarden en doelen. Honneth lijk t zich dit te realiseren waar 

hijj  op een andere plek zegt dat de definiëring van het raamwerk moet worden 

begrepenn als een permanent cultureel conflict, waarbij verschillende groepen trachten 

dee waarde van hun oriëntaties een meer vooraanstaande positie te verschaffen. De 

uitkomstt van dit conflict is telkens tijdelijk en instabiel, en bovendien afhankelijk van 

allerleii  min of meer contingente factoren en machtsverhoudingen. Hiermee maakt 

Honnethh één en ander realistischer in termen van erkenning, maar niet gunstiger. Het 

betekentt nog steeds dat er (veel) mensen zullen zijn met oriëntaties, vaak voor hen 

belangrijkee oriëntaties, die weinig of geen maatschappelijk aanzien genieten, zeker in 

eenn moderne plurale samenleving. Als die mensen werkelijk een noodzakelijke 

conditiee voor een goed leven ontberen, namelijk zelfachting, dan is dat een ernstig 

probleem. . 

Jee zou dit kunnen proberen op te lossen door middel van actief 

'erkenningsbeleid'' vanuit de staat. Voor iemand als Parekh bijvoorbeeld, betekent 

erkenningg van verschillen dat de staat in zijn publieke symbolen, ceremoniën en 

anderee uitingen zorgt dat ook de aanwezigheid, ervaringen en bijdragen van 

gemarginaliseerdee groepen tot uiting komen.24 Het is de vraag of zulke 

staatserkenningg kan opboksen tegen maatschappelijke tendensen, maar misschien is 

hett het proberen waard. Een moeilijkheid met zo'n onvoorwaardelijke 

211 A. Honneth 1995, p. 122. 
222 Ibid, p. 122. 
211 Ibid, p. 127. 
244 B. Parekh 2000, p. 203. 
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staatswaarderingg van culturele oriëntaties, is dat ze vaak "propositionele inhoud"25 

hebben.. Dat wil zeggen, ze corresponderen met ideeën die waarheidsclaims 
impliceren.. Dit geldt met name voor levensbeschouwelijke en religieuze oriëntaties. 
Hett erkennen van een praktijk of opvatting die conflicteert met liberale waarden is 
bijvoorbeeldd een probleem voor een liberale staat, ook in de ogen van Honneth.26 

Meerr in het algemeen dient een liberaal-neutrale staat zich te onthouden van 
waardeoordelenn over opvattingen van het goede leven, zolang die niet illiberaal zijn. 
Verderr zullen concrete opvattingen vaak met elkaar conflicteren, zodat je ze niet 
tegelijkertijdd positief kunt waarderen. Voor zover erkenning betekent het zonder meer 
toekennenn van waarde aan, of het tonen van positieve waardering voor, culturele 
oriëntaties,, is het dus problematisch. 

Lawrencee Blum lost dit probleem op door erkenning los te koppelen van 
waardeclaims.. Volgens hem zijn evaluatieve oordelen ongewenst en dient erkenning 
zichh te richten op het belang dat de culturele oriëntatie heeft voor de persoon zelf. Het 
feitt dat een persoon of groep zich sterk verbonden voelt met bijvoorbeeld een religie, 
iss de basis voor de erkenning van die religie, los van normatieve opvattingen die je 
overr die religie kunt hebben. "Erkenning van het individu en van de culturele groep is 
eenn manier om iemand te bevestigen in haar of hun (hier, culturele) distinctheid. Het 
vereistt echter niet dat de betreffende identiteitscomponent [...] een distincte waarde 
wordtt toegekend, los van de waarde voor hei individu of de groep in kwestie."11 Zo'n 
vormm van erkenning moet dan in staat zijn de zelfachting te genereren waar Honneth 
opp doelt. 

Uitt dit voorstel komt een op het oog redelijke conceptie van erkenning naar 
voren,, één waarbij waardeoordelen over concrete praktijken en opvattingen worden 
vermedenn (alhoewel Blum de concrete invulling in het vage laat). Maar nu praktisch. 
Err is nogal wat erkenningswerk aan de winkel als alle ideologieën, opvattingen, 
manierenn van leven, symbolen, beroepen, kunstvormen, religies, etc. die je zoal 
tegenkomtt in een plurale samenleving in aanmerking komen. Moet alles erkend 
worden?? Hoe krijgt dat gestalte in de praktijk? Terugdenkend aan Taylors twijfels bij 
dee culturele neutraliteit van nominaal liberale samenlevingen, zou je kunnen zeggen 
datt bepaalde, dominante oriëntaties al stilzwijgend erkend worden, zoals bijvoorbeeld 
hett christendom via feestdagen en het "God almachtig" van de koningin. Groepen die 
hunn oriëntaties niet op deze manier erkend zien, kunnen wellicht worden geacht een 
claimm te hebben op een soort 'dan wij ook'-erkenning in de vorm van symbolen en 

255 Vgl. B. Barry, Culture and Equality, Cambridge: Polity Press 2001, p. 270. 
266 A. Honneth 1995, p. 177. 
277 L. Blum, 'Recognition, Value, and Equality: A Critique of Charles Taylor's and Nancy Fraser's 
Accountss of Multiculturalism', in: C. Willet (red.), Theorizing Multiculturalism, Oxford: Blackwcll 
1998,1998, p. 79: "Recognition of the individual and cultural group is a way of acknowledging someone in 
herr or their (here, cultural) distinctness. It docs not, however, require that the identity component in 
questionn (cthno-culture) be accorded a distinct worth or value apart from its worth to the individual 
oror group in question" (Cursivering van Blum.) Terzijde: Blum spitst de discussie toe op "cthno-
culture",, maar stelt ciders in de tekst (p. 76) dat andersoortige culturele oriëntaties net zo belangrijk 
kunnenn zijn. 
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feestdagen.. Dat was ook de achtergrond van Parekhs voorstel. Maar het probleem 

blijf tt staan: er zijn gewoon teveel culturele oriëntaties om allemaal te erkennen. Moet 

err een nationale nudisten-dag komen? Een ambtseed met "dat zweer ik op de 

geschriftenn van L. Ron Hubbard"?" 

Misschienn biedt Blum weer hulp. Hij zegt in het aangehaalde artikel dat niet alle 

culturelee oriëntaties per se een zo belangrijke rol spelen in de identiteit van personen 

datt die personen er alleen een gezond zelfbeeld op na kunnen houden als die 

oriëntatiess worden erkend. Met andere woorden, alleen indien de betreffende 

oriëntatiess 'diep' zijn, in belangrijke mate de identiteit van de betreffende personen 

bepalen,, is erkenning geboden.29 Dit onderscheid zou de erkenningswerklast 

inderdaadd verlichten. Het totaal aan te erkennen oriëntaties slinkt dan immers. Toch 

biedtt deze geclausuleerde aanpak nog steeds geen garantie voor een werkbare 

hoeveelheidd aan benodigde erkenningen (je zou willen dat erkenningstheoretici vaker 

zoudenn aangeven wat hen nu concreet, in termen van tastbaar beleid, voor ogen staat). 

Henn ander punt: zoals we eerder zagen leveren dit soort criteria vreemde prikkels op. 

Voorr zover er voordelen op het spel staan, en die staan op het spel, is er namelijk een 

prikkell  om je oriëntatie als zo 'diep' mogelijk te presenteren in publieke deliberatie, 

ookk als dat niet terecht is. Verder hebben mensen er dan een belang bij om hun 

kinderenn en andere leden van 'de groep' zo te indoctrineren dat ze weinig kritische 

distantiee kunnen innemen ten opzichte van hun culturele praktijken en ideeën, opdat 

zee als 'diep' kunnen worden gekwalificeerd. Dat kan een liberale samenleving niet 

willen. . 

66 Rawlsiaan s zelfrespec t en islamofobi e 

Off  dit fatale bezwaren zijn weet ik niet, maar ze wijzen wel op reële praktische 

problemenn bij de benadering van Blum. Brian Barry wijst op een benadering van het 

onderwerpp erkenning waarbij je aan dit en vergelijkbare problemen überhaupt niet 

toekomt.. Hij haakt aan bij de Rawlsiaanse versie van eigenwaarde. Rawls gebruikt in 

dezenn de term 'zelfrespect', en ruimt in zijn theorie een belangrijke plaats in voor dit 

goed,, dat hij zelfs aanmerkt als het meest gewichtige primaire goed. Zelfrespect hangt 

voorr Rawls samen met zelfvertrouwen en met het gevoel dat de manier waarop je je 

levenn inricht de moeite waard is.30 (Enigszins verwarrend: Rawls gebruikt dus de term 

'zelfrespect'' voor iets wat sterk lijk t op Honneths derde niveau, waarvoor Honneth 

weerr de term 'zelfachting' gebruikt. Honneth gebruikt de term zelfrespect voor zijn 

tweedee niveau.) Het is daarbij weliswaar belangrijk dat de oriëntaties van personen 

2**  In deel UI zal ik cen gekwalificeerde versie van de omgekeerde conclusie verdedigen, namelijk dat 
diee inderdaad nict-ncutrale symbolen en gebruiken ter discussie moeten worden gesteld. 
299 L. Blum 1998, p. 76: "A theory of recognition need not assume that person's cthno-culturc is 
necessarilynecessarily deeply important to her. It says only that, if it i.s, it deserves recognition." (Cursivering 
vann Blum.) 
100 J. Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Mass: Harvard University Press 1971, p. 440. 
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publiekelijkk worden erkend en bevestigd, maar de erkenning hoeft niet van de staat of 

vann (alle of veel) andere burgers te komen. Voor Rawls is de wederzijdse erkenning 

vann mensen die een culturele oriëntatie met elkaar delen voldoende: "Het volstaat 

normaliterr dat er voor elke persoon een associatie is (één of meer) waartoe hij behoort 

enn waarin de activiteiten die rationeel zijn voor hem publiekelijk worden geaffirmeerd 

doorr anderen. Op deze wijze krijgen we het gevoel dat wat we doen in het dagelijks 

levenn de moeite waard is."31 Juist de antiperfectionistische portee van liberale 

principess verzekert dat zelfrespect wordt bevorderd. De staat stelt geen 

waardenhiërarchiee op en bevordert geen opvattingen van het goede, zodat de 

beschrevenn wijze van erkenning, dus binnen gelijkgestemde associaties, onbelemmerd 

kann gedijen. Je zou het ook zo kunnen formuleren: de institutionalisering van gelijke 

vrijheidd maakt de institutionalisering van erkenning van verschil overbodig. 

Ditt klinkt aannemelijk en Barry acht deze benadering van Rawls ook van 

toepassingg op samenlevingen met grote aantallen recente immigranten. Ik vind het 

echterr iets te stellig. Dat mensen een toereikende mate van zelfrespect of zelfachting 

kunnenn verwerven via wederzijdse erkenning binnen particuliere sociale verbanden is 

eenn claim die in een actuele samenleving empirisch moet worden waargemaakt. Het is 

geenn conceptuele a priori  waarheid. Laten we de discussie bijvoorbeeld nog eens 

toespitsenn op belijders van de godsdienst islam in Nederland. Het is niet gewaagd om 

dee stelling te verdedigen dat de bejegening die hen met name de afgelopen vier, vij f 

jaarr ten deel is gevallen een schadelijke uitwerking kan hebben gehad op zaken als 

zelfvertrouwen,, zelfrespect en zelfachting. In de eerste plaats is er geen sprake van 

eenn faire implementatie van principes van rechtvaardigheid van het type dat Rawls 

voorschrijft.. Identiteitsproblemen spelen hier op het tweede niveau van Honneth, de 

juridischee erkenning van de gelijke morele status van elke burger (gelijke rechten in 

eenn egalitaire samenleving). In de talloze meer en minder serieuze analyses van "de 

Marokkaansee jongere" die sinds de moord op Theo van Gogh, en eigenlijk al eerder, 

inn de dagbladen en periodieken zijn verschenen komt telkens het beeld naar voren van 

"err niet bij horen", "uitsluiting", etc. 

Dee overtuiging niet op gelijke voet mee te tellen in de maatschappij kan al op 

jongee leeftijd postvatten. Kees Beekmans, een docent op een zwarte VMBO-school in 

Amsterdamm schrijft een reeks artikelen in De Groene Amsterdammer. Het volgende 

citaatt geeft een goed beeld van wat er volgens hem aan de hand is: 

Onderr alle conflicten die ik met Nabila en Hakima heb, waart dat verwijt. 

Julliee accepteren ons toch niet? Wij horen er toch niet bij? Voor julli e zijn wij 

tochh kut-Marokkanen? Dat zich achtergesteld en buitengesloten voelen vormt 

dee achtergrond van al onze conflicten. Het maakt niet uit waar ze over gaan. 

Zoo heeft Hakima, die inmiddels anderhalfjaar op onze praktijkschool zit, zich 

111 J. Rawls 1971, p. 441: "I t normally suffices that for each person there is some association (one or 
more)) to which he belongs and within which the activities that arc rational for him arc publicly 
affirmedd by others. In this way we acquire a sense that what we do in everyday lif e is worthwhile." 
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nogg steeds niet verzoend met haar plek. Ze blijf t er tegenaan schoppen. Dit is 

eenn school voor domme kinderen, zij is niet dom! Dit is een school waarop wij , 

Nederlanders,, buitenlanders wegstoppen, een zwarte school. Nederlanders 

willenn niks met ons te maken hebben! En uiteraard is de gebrekkige uitrusting 

vann onze school - wel een computerlokaal maar nog geen internet op de 

computerss - reden om te denken dat wij , Nederlanders, vinden dat dat voor 

buitenlanderss allemaal niet nodig is: die kun je gerust met troep afschepen. ' 

Inn de week dat ik dit schrijf heeft het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS)) het rapport Allochtonen in Nederland 200433 gepubliceerd. Daaruit komt naar 

vorenn dat niet-westerse allochtonen, waarvan het grootste deel moslim is, in relatief 

slechteree buurten in slechtere huizen wonen, relatief laagopgeleid zijn, relatief slechte 

loopbaanmogelijkhedenn hebben, en zich relatief minder gelukkig voelen. Tijdens een 

bijeenkomstt over integratie en de arbeidsmarkt voor etnische minderheden op 27 

novemberr 2004 verklaarden vice-voorzitster A. Jongerius van de FNV en directeur H. 

Ferminaa van het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie dat het niet 

meerr goed uit te leggen valt dat de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen drie 

keerr zo hoog is als onder autochtonen, terwijl de verschillen in opleiding en 

kwalificatiess langzaam kleiner worden. 

Goedbeschouwdd dienen deze sociaal-economische problemen aangepakt te 

wordenn door middel van het creëren van gelijke kansen (onderwijs), het verzekeren 

vann herverdelende rechtvaardigheid en het bestrijden van discriminatie op de 

arbeidsmarkt.. Kortom, vertrouwde liberaal-egalitaire imperatieven. Het is echter 

belangrijkk in te zien dat het hier niet uitsluitend gaat om het lenigen van materiële of 

instrumentelee behoeften, maar dat Honneths dimensies van erkenning een minstens 

evenn belangrijke rol spelen. Zoals Van Leeuwen opmerkt, zal een persoon "een grote 

achterstandd in koopkracht, uitsluiting van basisrechten of sociale minachting niet 

alleenn beschouwen naar instrumentele consequenties (zoals minder exotische 

vakanties,, inperking van politieke invloed en verminderde kansen op een carrière). De 

symbolischee dimensie van dergelijke uitsluiting zal altijd een rol spelen bij de 

verontwaardigingg die hier kan ontstaan." " 

Evenwell  hoeft dit verhaal de positie van Barry en Rawls niet aan te tasten. Zij 

kunnenn volhouden dat als die gelijke rechten en kansen (tweede niveau Honneth) 

eenmaall  zijn verwezenlijkt, dat dan wederzijdse erkenning in eigen kring toereikend 

iss voor een solide identiteit. Maar ook dat is een claim die empirisch waargemaakt 

zouu moeten worden. In de sferen van politieke soundbites en van wat ik maar even de 

'opinie-industrie'' noem, is het de afgelopen jaren voor moslims geen picknick 

122 <http://www.grocnc.nl/2004/0446/kb moord.html> 
111 <http://www.cbs.n1/nl/publicatics/rcccnt-vcrschcncn/allochtoncn-in-ncdcrland/l 8-1 1 -04-b-52-
04.htm> > 
344 <http://www.nu.nl/ncws.jsp?n=448430&c=77> 
355 B. Van Leeuwen, Erkenning, Identiteit en Verschil (diss. Leuven), Katholieke Universiteit Leuven 
2001,, p. 150. 

http://www.grocnc.nl/2004/0446/kb%20moord.html
http://www.cbs.n1/nl/publicatics/rcccnt-vcrschcncn/allochtoncn-in-ncdcrland/l
http://www.nu.nl/ncws.jsp?n=448430&c=77
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geweest.. Wat wel 'het einde van de politieke correctheid' en van 'de gedoogcultuur' 

wordtt genoemd, betekende in de praktijk een niet aflatende stroom aan columns, 

artikelen,, nieuwsitems en gesprekken van de dag over 'het integratieprobleem', waar 

inn feite gewoon 'het moslimprobleem' mee wordt bedoeld. De hoofddoeken, de 

inburgering,, de gezinshereniging, El Moumni, het vermeende begrip voor 9/11, het 

"dee vijfde colonne van geitenneukers" en "de pooiers van de profeet" van Theo van 

Gogh,, de vermeende financiering van islamitische scholen door terreur-ideologen, het 

"kut-Marokkanen""  van Rob Oudkerk, de niet geschudde hand van minister Verdonk, 

dee zo node gemiste "islamitische Verlichting" waar Afshin Ellian, Paul Cliteur en 

Sylvainn Ephimenco op hameren, de importbruiden, het tweede huis in Marokko, de 

fil mm 'Submission' van Ayaan Hirsi Ali , het "er komt geen islamiet meer in" en 

"achterlijkee cultuur" van Pim Fortuyn, het "ik lust die hoofddoekjes rauw" van Geert 

Wilders,, in combinatie met de plotselinge populariteit die deze politici snel na de 

betreffendee uitingen ten deel viel - het is een greep uit de meer en minder grote 

affaires,, controverses, thema's en fenomenen die de revue zijn gepasseerd. Hoe 

legitiemm de discussies in veel gevallen ook mogen zijn, het is in het aanzicht van deze 

tendenss niet moeilijk voor te stellen dat je als lid van de aangesproken categorie 

mensenn het idee kan krijgen dat er een hetze aan de gang is, dat 'men' je niet moet. 

Dee combinatie van een gepercipieerde hetze en het bovengenoemde gebrek aan 

gelijkee kansen is een giftig brouwsel omdat de ingrediënten elkaar versterken. Een 

structurelee denigrerende portrettering van een categorie mensen, in samenspel met een 

sociaal-economischee uitzichtloosheid bij diezelfde categorie, kan leiden tot 

criminaliteit,, misbruik van sociale voorzieningen en in sommige gevallen zelfs 

radicalisme,, die op hun beurt weer de politieke roep om hardere maatregelen 

uitnodigen.. Deze fenomenen versterken op hun beurt weer het slechte imago van 

islamietenn en daarmee de sociaal-economische discriminatie, waarmee de vicieuze 

cirkell  rond is. Maar voor Barry en Rawls is de volgende vraag relevant: zou - in 

termenn van zelfrespect - de (al dan niet gepercipieerde) hetze wel aanvaardbaar zijn 

indienn volle liberale rechtvaardigheid verwezenlijkt zou zijn? Uiteraard kunnen de 

tweee niet los worden gezien: als de sociaal-economische positie van moslims goed 

zouu zijn, dan zou er minder fel naar de islam worden uitgehaald door politiek en 

media.. Niettemin is de vraag conceptueel gezien relevant: stel dat substantiële 

Rawlsiaansee rechtvaardigheid is verwezenlijkt in een samenleving, is het denkbaar dat 

eenn cumulatie van denigrerende portretteringen van een bepaalde categorie mensen 

tochh significante schade in termen van zelfbeeld kan aanrichten, ook al is er sprake 

vann onderlinge wederkerige erkenning binnen (subcategorieën van) die categorie 

mensen? ? 

Al ss die vraag ontkennend moet worden beantwoord, dan volstaat de benadering 

vann Rawls en Barry, en zijn de zorgen van de politiek van erkenning van verschil 

overdreven.. In dat geval is het zaak werk te (blijven) maken van het creëren van 

gelijkee kansen en een rigoureus bestrijden van racisme en andere discriminatievormen 

imperatievenn die sowieso gelden. Bij een bevestigend antwoord echter, zal de 
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problematiekk van erkenning toch een plaats moeten krijgen buiten de onderlinge 

wederkerigee erkenning waar Rawls het over heeft. De staat zal zich dan op de een of 

anderee manier actief moeten bemoeien met het derde niveau van Honneth. Die laatste 

schrijftt dat het bij dit niveau van zelfachting onder meer gaat om de afwezigheid van 

innerlijkee barrières en psychologische inhibities en angsten. Zo implausibel klinkt 

hett niet dat zulke zaken het gevolg kunnen zijn van de genoemde lawine aan 

negatievee maatschappelijke aandacht. Het keiharde maatschappelijke debat is 

inmiddelss al zo lang aan de gang dat moslimpubers hun hele bewuste leven (zeg maar 

vanaff  de tijd dat men serieus kranten leest en dergelijke) in dit klimaat hebben 

geleefd.377 Hoe dan ook, of het antwoord ontkennend of bevestigend luidt is speculatie, 

maarr de mate van aannemelijkheid van het bevestigende antwoord lijk t me groot 

genoegg om een strategie ter voorkoming te bedenken, voor de zekerheid, bij wijze van 

spreken. . 

77 Negatiev e erkenning ? 

Hoee zou zo'n strategie eruit kunnen zien? De varianten van erkenning die tot nu toe 

zijnn bezien waren positief geconstrueerd, namelijk als positieve waardering of 

aantrekkelijkerr - als bevestiging van het belang van bepaalde culturele oriëntaties 

voorvoor het individu of de groep, los van evaluatieve claims. Beide modaliteiten zijn 

echterr problematisch, zoals hierboven bleek. De aantrekkelijkste, want minimale, 

vormm van erkenning lijk t me een negatief geconstrueerde, namelijk erkenning als een 

zichh onthouden van, althans een maximum stellen aan, het op denigrerende wijze 

portretterenn van bepaalde culturele oriëntaties en de bijbehorende categorieën mensen. 

Hett gaat er dus niet om publiekelijke erkenning van bepaalde culturele oriëntaties te 

genererenn door middel van feestdagen, symbolen of officiële overheidsverklaringen 

vann erkenning, maar om ervoor te zorgen dat die oriëntaties niet onevenredig en 

onophoudelijkk worden afgeschilderd als inferieur, achterlijk, onbeschaafd, 

minderwaardig,, etc. 

Uiteraardd belanden we hiermee in de sfeer van vrijheid van meningsuiting en de 

grenzenn die daaraan mogen worden gesteld. De discussie over uitingsvrijheid in een 

liberalee samenleving is een omvangrijke, en dit is niet de plaats om die in al z'n 

nuancess te ontleden. Wel is duidelijk dat de argumenten voor antiperfectionisme die 

,66 A Honneth 1995, p. 174. 
177 Epidemioloog en psychiater Jean-Paul Scltcn stelt dat langdurige blootstelling aan 'social defeat' 
(hett voortdurend verliezen van de strijd om de gewenste sociale positie te verkrijgen) leidt tot een 
sterkk verhoogde incidentic van psychose, schizofrenie en andere psychische klachten. J.P. Scltcn & 
H.. Cantor-Graae, "Schizophrenia and Migration: A Mcta-Analysis and Review', The American 
JournalJournal af Psychiatry 2005-162, pp. 12-24. 
1KK Soms lijk t ook Honneth te neigen naar een dergelijke minimale conceptie van erkenning. 
Bijvoorbeeldd op p. 130: ['Symmetrical' esteem] must mean instead that every subject is free from 
beingg collectively denigrated, so that one is given the chance to experience oneself to be recognized, 
inn light of one's own accomplishments and abilities, as valuable for society." 
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ikk in hoofdstuk 1 gaf, met name het feilbaarheidsargument en het argument van een 

kritischh klimaat als voorwaarde voor een werkelijk onderschrijven van overtuigingen, 

wijzenn op een extensieve interpretatie van die vrijheid. Een argument voor inperking 

vann de uitingsvrijheid moet heel zwaar wegen, wil het de weegschaal daadwerkelijk 

latenn doorslaan naar een verbod. 

Kann de bescherming van identiteit, van zelfachting in de zin van Honneths derde 

niveauu zo'n argument zijn? In de literatuur over uitingsvrijheid is een argument te 

vindenn dat zich richt op de bescherming van de diepste identiteit van mensen. Dit 

argumentt zegt dat sommige 'diepe' overtuigingen constitutief zijn voor de identiteit 

vann personen en dat respect voor personen daarom respect voor hun overtuigingen 

mett zich meebrengt. Door overtuigingen die met bepaalde culturele oriëntaties 

corresponderenn te weerleggen of belachelijk te maken, kun je mensen tot in het diepst 

vann hun ziel kwetsen, omdat die overtuigingen de kern van hun bestaan uitmaken. De 

filmfilm  Submission van Ayaan Hirsi Ali , waarin koranteksten op een naakt 

vrouwenlichaamm worden afgebeeld, zou hiervan een voorbeeld kunnen zijn. 

Theoo Rosier stelt echter in reactie op dit argument terecht dat disrespect, of zelfs 

beschimpendee minachting (een beschimpende of beledigende stijl kan op essentiële 

wijzee deel uitmaken van de inhoud van een uiting), voor overtuigingen geenszins het 

respecterenn van de persoon, de 'houder' van die overtuigingen, als volwaardig 

medeburgerr uitsluit. Respect voor personen is respect voor personen, en niet 

onvoorwaardelijkk respect voor de opvattingen van die personen. Debat over 

propositionelee inhoud, hoe vilein ook, mag nooit worden geslachtofferd aan een 

misplaatstee opvatting van wat respect voor de menselijke waardigheid inhoudt. Dit 

zouu alleen anders zijn onder de aanname dat iemands overtuigingen hem op dezelfde 

onherroepelijkee wijze aankleven als een lichamelijke handicap. 

Hett verrast dan ook niet dat iemand als Parekh, een pleitbezorger van cultuur-

als-handicapp denken, godslastering op één lij n wil stellen met racisme.41 In deze 

denktrantt past ook dat Parekh in zijn bespreking van de Rushdie-affaire beweert dat 

ww Zie T.E. Rosier, 'Tolerantie en religie. Over de zaak Van Dijke en de visie van het EHRM inzake 
godslastering',, RM Themis 2000-161/1, p. 14. (Rosier bespreekt het argument, maar onderschrijft het 
zelff  niet.); Minister Piet Hein Donner leek zich in november 2004 op dit argument te beroepen toen 
hijj  pleitte voor het afstoffen van het wetsartikel over smalende godslastering, omdat je mensen niet 
tott in het diepst van hun overtuiging en op grove wijze mag beledigen. Zie 
<http://www.nos.n1/nieuws/artikclen/2004/ll  l/13/donnerwiIgodslasteringaanpakken.html>. 
4(11 Vgl. de christcnfundamentalist Leen van Dijke, die onderscheid maakte tussen de homoseksuele 
praxiss (die hij sterk afkeurde) en homoseksuelen als zodanig (die hij als gelijk- en volwaardige 
mensenn zei te beschouwen). 
411 B. Parekh 2000, p. 295 e.v.; Hen zijpaadje: je zou kunnen verdedigen dat de positie die Parekh hier 
inneemtt conflicteert met de morele eisen van Honneths tweede niveau. Immers, daar gaat het om de 
erkenningg van individuen als wezens die behept zijn met het vermogen om te handelen en te oordelen 
opp grond van redenen. De vertaler van de Engelstalige editie van Honneths boek, Joel Anderson, 
trektt een interessante parallel met de ideeën in Peter Strawsons beroemde essay Freedom and 
Resentment.Resentment. Zie J. Anderson, 'Translator's Introduction', in: A. Honneth 1995, p. 181, noot 11: 
"[I]nsofarr as one reacts to others with ordinary feelings (such as resentment) rather than taking an 
'objective',, non-participatory attitude one implicitly recognizes them as morally responsible for 
theirr actions". 

http://www.nos.n1/nieuws/artikclen/2004/l%20l/13/donnerwiIgodslasteringaanpakken.html
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eenn extensieve vrijheid van meningsuiting een elitair goed is, waar alleen filosofen en 

literatorss van profiteren, maar waar gewone mensen alleen maar de dupe van worden. 

Barryy stelt hier terecht tegenover dat "de voornaamste begunstigden van de 

wereldliteratuur,, van de filosofie en van de wetenschap bestaan uit mensen die erdoor 

inn staat worden gesteld los te breken uit de beperkte set van ideeën waarmee ze zijn 

grootgebracht."422 Mensen moeten niet afgeschermd worden van ideeën die hun van 

huiss uit meegekregen opvattingen ter discussie stellen. Dit punt van Barry houdt 

alleenn steek wanneer je er, zoals ik, van uitgaat dat overtuigingen niet in iemands 

identiteitt staan geëtst, maar in beginsel bestaan in een context van delibereren en van 

redenen,, en dat mensen van mening kunnen veranderen op grond van argumenten. 

Zoalss bleek in hoofdstuk 4 getuigt het juist van disrespect om een gebrek aan 

reflectieff  vermogen bij mensen te veronderstellen, zoals Parekh schijnt te doen. 

Rosierr stelt echter wel een grens. Hij zou een verbod op uitingsvrijheid wel 

legitiemm vinden waar het gaat om discriminerende uitingen in de zin van art. 137c Sr, 

diee een directe aanval inhouden op de menselijke waardigheid van anderen. 

Dee boodschappen die zulke discriminerende uitlatingen overbrengen -

boodschappenn in de trant van 'ik vind jou een ondermens, ik wil jou 

onderdrukken,, apart zetten, fundamentele rechten ontnemen, het land uitzetten, 

inn concentratiekampen stoppen, uitroeien' kan het mikpunt ervan niet 

aanvaardenn zonder zijn mens-zijn te verloochenen. In een samenleving die 

gebaseerdd is op het beginsel van gelijke burgerlijke waardigheid kan het niet 

dee pointe van een systeem van vrijheid van meningsuiting zijn om zulke 

uitlatingenn de extra bescherming te geven die door grondrechten geboden 

wordt. . 

Tochh spreekt ook deze grens van Rosier niet vanzelf. Je zou ook kunnen betogen dat 

dee grens niet ligt bij het zeggen dat je de ander zijn fundamentele rechten wil 

ontnemen,, maar bij het doen, dus de ander daadwerkelijk van zijn vrijheid beroven of 

daadwerkelijkk mishandelen (maar dan gaat het niet meer over uitingsvrijheid), of bij 

hett aanzetten tot rechtenschendingen. De Verenigde Staten kennen bijvoorbeeld het 

zogenaamdee clear and present danger criterium. Dit houdt in dat een uiting pas kan 

wordenn verboden wanneer duidelijk en hoogwaarschijnlijk is dat als direct gevolg 

ervann misdrijven zullen worden gepleegd. 

Off  we van deze twee varianten het criterium van Rosier en de clear and 

presentpresent danger test de engere of de ruimere nemen, maakt in de context van wat ik 

maarr even de anti-islamhetze noem niet zoveel uit. Immers, het gros van de bedoelde 

uitingenn opereert niet onder de veronderstelling dat bepaalde soorten mensen inherent 

inferieurr zijn, zoals wel het geval is bij racisme en seksisme. Wat wordt aangevallen 

422 B. Barry 2001, p. 31: "The chief beneficiaries of the world's literature, philosophy and science arc 
thosee whom it enables to break out of the limited range of ideas in which they have been brought up." 
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zijnn de (vermeende) overtuigingen die een groep mensen huldigt. Deze uitingen 

passerenn dus de engere test, zodat je aan de ruimere niet toe hoeft te komen. Hoe dan 

ook,, de directe manier om 'identiteit' te beschermen, door individuele uitingen die 

'constitutievee overtuigingen' aanvallen of beschimpen, faalt dus. 

88 'Culturel e vervuiling' ? 

DitDit  betekent dat het probleem van de cumulatieve denigrerende portrettering van 

moslimss blijf t staan. Is er überhaupt wel een manier om dit probleem te benaderen 

zonderr onaanvaardbare illiberale implicaties? Wellicht biedt de theorie van Andrew 

Kernohann aanknopingspunten. Kernohan houdt zich namelijk bezig met een probleem 

datt veel gelijkenis vertoont met het onderhavige. Hij is een liberaal die gevaar ziet in 

cumulatiess van uitingen met een inegalitaire strekking, niet zozeer omdat die 

schadelijkk zouden zijn voor de identiteit en het zelfrespect van bepaalde groepen 

mensen,, maar veeleer omdat ze in de bredere samenleving een wereldbeeld kunnen 

bevorderenn dat door liberalen wel als onjuist moet worden afgewezen. 

Dee redenering loopt als volgt. Zoals we eerder zagen is het voornaamste belang 

datt mensen hebben het leven van een goed leven. Verder stelde ik vast dat 

levensvoorkeurenn corresponderen met overtuigingen die waarheidsclaims over het 

goedee impliceren. Welnu, zegt Kernohan, wanneer een aanhoudende cumulatie van 

bijvoorbeeldd seksistische uitingen er in een samenleving toe leidt dat grote aantallen 

mensenn hierdoor (vaak van kleins af aan) worden beïnvloed en er opvattingen op na 

gaann houden met de strekking dat vrouwen inherent minderwaardig zijn, dan lijden 

diee mensen een bepaald soort schade. Immers, de opvatting dat individuen van het 

vrouwelijkee geslacht inherent minderwaardig zijn, is onjuist. Liberalen moeten hem 

well  onjuist vinden, want elke liberale theorie heeft als fundament het 

gelijkheidsbeginsel,, de gelijkwaardigheid van alle mensen. Dit betekent voor die 

samenlevingg dat grote aantallen mensen hun levenswandel mede baseren op één van 

dee weinige overtuigingen waarvan de onjuistheid niet ter discussie staat, namelijk de 

inherentee minderwaardigheid van vrouwen. 

Watt volgt hieruit, volgens Kernohan: een liberale staat heeft de plicht om 

invloedrijkee cumulaties van uitingen met apert inegalitaire strekking te bestrijden. 

Vanwegee het cumulatieve karakter van dit soort verschijnselen maakt Kernohan een 

analogiee met milieuvervuiling. De relevante overeenkomst is dat individuele 

handelingenn van vervuiling verwaarloosbaar zijn in effect, maar dat de som van alle 

individuelee handelingen bij elkaar zorgt voor een uitermate merkbaar schadelijk 

effect.. "Bi j het omgaan met cumulatieve schade moeten we, denk ik, ophouden met 

hett proberen aan individuen toe te schrijven. We moeten daarvoor in de plaats 

trachtenn cumulatieve schade te voorkomen door middel van staatsinterventie die 
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werkbaarr en fair is, maar die niet afhangt van kennis over wie wat jegens wie heeft 
,, „43 

gedaan. . 

inn het licht van deze analogie spreekt Kernohan ook wel over 'culturele 

vervuiling'.. De manier om die te bestrijden is niet door middel van dwingende 

verboden,, betoogt hij. Ten eerste omdat dwang geen goed middel is om mensen te 

overtuigen,, zoals we ook al zagen in hoofdstuk 1. Ten tweede omdat dwang 

ressentimentt veroorzaakt, vooral omdat de schade die individuele uitingen 

veroorzakenn waarloosbaar is ('Ik doe toch niemand kwaad?'). Ik zou daaraan 

toevoegenn dat het ondergronds drijven van bijvoorbeeld racistische meningen 

inopportuunn is, en dat dwang een zwaktebod is, waar overtuigen en overreden ook 

mogelijkhedenn zijn. Dit laatste is ook precies waar Kernohan zich op richt. De staat 

moett inegalitaire uitingen, beelden en vooroordelen bestrijden via onderwijs , via 

toespraken,, publiciteitscampagnes en via het subsidiëren van maatschappelijke 

organisatiess die gelijkheid nastreven. 

Iss Kernohans strategie ook geschikt voor het probleem van een cumulatieve 

denigrerendee portrettering van een categorie mensen als moslims? Op het eerste 

gezichtt lijk t het van wel, maar er speelt een belangrijk probleem. In de vorige 

paragraaff  werd al duidelijk dat de meeste uitingen die moslims kritiseren niet uitgaan 

vann de veronderstelling dat bepaalde soorten mensen inherent inferieur zijn. Wat 

wordtt aangevallen zijn de (vermeende) denkbeelden die deze categorie personen 

huldigt47.. Bij het probleem dat Kernohan bespreekt gaat het echter niet om 

denkbeelden,, maar om natuurlijke, onafschudbare eigenschappen van mensen, dus 

eigenschappenn die categorieën definiëren als vrouwen, zwarten, homo's, bejaarden, 

gehandicapten,, etc. De gelijkwaardigheid van deze categorieën mensen moet een 

liberalee staat wel onderschrijven, maar de gelijkwaardigheid van bepaalde 

overtuigingenn uiteraard niet, Anders gezegd: de neutraliteit van de staat kan niet voor 

hett gelijkheidsbeginsel zelf gelden, maar geldt wel, en juist, ten opzichte van 

particulieree concepties van het goede. Als de staat overgaat tot het bestrijden van een 

433 A. Kernohan, Liberalism, Equality and Cultural Oppression, Cambridge: Cambridge University 
Presss 1998, p. 75: "In dealing with accumulative harms, we must, I think, give up on trying to impute 
themm to individuals. Instead, we must attempt to prevent accumulative harms through state 
interventionn that wil l be workable and fair, but wil l not depend on knowing who did what to whom." 
444 Ibid, pp. 97, 104. 
455 Ibid, p. 115: "The educational curriculum should be permeated by the egalitarian liberal view of 
thee moral equality of persons; there should be no room in the curriculum, except as cautionary talcs 
orr historical curiosities, for teaching that people's worth depends on grounds that arc arbitrary from a 
morall  point of view." 
466 Ibid, p. 116: "In the wider culture outside the education system, the egalitarian liberal state should 
activelyy persuade people to its view of the moral equality of persons and contest any opposing, 
incgalitariann conceptions. At a deeper level, it should foster egalitarian social meanings and shared 
understandings.. Persuasion can be done directly, by speeches, advertising campaigns, and so on, or it 
cann be done indirectly, by financial support of groups and associations advocating equality." 
477 Alhoewel tegenwoordig 'moslims', 'allochtonen' en 'buitenlanders' vaak op een hoop worden 
gegooid.. Die laatste twee categorieën zijn wel degelijk onafschudbare kenmerken. Als 'allochtonen' 
secsec als kop van jut van een cumulatieve denigrerende portrettering zouden fungeren, dan zou 
Kernohanss verhaal onverkort van toepassing zijn. 
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cumulatiee van anti-islamitische uitingen, dan lijk t hij zich een oordeel aan te matigen 
overr opvattingen van het goede. Een schending van liberale neutraliteit, met andere 
woorden. . 

Off  toch niet? Zoals we bij een uitgebreidere analyse van neutraliteit in deel III 
zullenn zien, is er in de liberale literatuur een vrij brede consensus dat de relevante 
vormm van neutraliteit niet is neutraliteit van effect, maar neutraliteit van 
rechtvaardiging.. Dat wil zeggen, wat relevant is voor de beoordeling van de 
neutraliteitt van een bepaalde beleidskoers van de staat, is het doel ervan, en niet de 
zijdelingsee effecten op feitelijke voorkomende (deel)concepties van het goede. 
Welnu,, het doel is duidelijk: het tegengaan van een beschadigd zelfbeeld (de 
zelfachtingg van het derde niveau van Honneth), een beschadigde identiteit, die wordt 
veroorzaaktt door een cumulatie van denigrerende portretteringen van een categorie 
mensenn met een bepaalde culturele oriëntatie (in casu: moslims).48 Indien we 
aanvaardenn dat dit laatste een objectief kwaad is (ook al is het een ander soort kwaad 
dann de inegalitaire portretteringen die Kernohan bespreekt), dan is het niet in strijd 
mett neutraliteit van rechtvaardiging om dat kwaad van staatswege te bestrijden. 
(Terzijde:: zoals het zogenaamde radicaliseren van sommige islamitische jongeren laat 
zien,, is een beschadigd zelfbeeld niet de enige mogelijke reactie op sociale 
degradatie.. Verontwaardiging en verzet is ook mogelijk, waarbij men enerzijds de 
gekritiseerdee identiteitscomponent juist versterkt en met meer trots draagt49, en 
waarbijj  men anderzijds meer afkeer van de samenleving als geheel gaat voelen. Voor 
zoverr dit verschijnsel, en dan met name dat laatste aspect, als een objectief kwaad 
moett worden gezien, geldt hetzelfde als voor een beschadigd zelfbeeld: een liberale 
staatt is gerechtigd de oorzaken te bestrijden.) 

Maarr zelfs dan blijf t het feit dat het opvattingen zijn die ter discussie staan een 
obstakel.. Daar kun je gewoon niet omheen. Dit is meteen duidelijk wanneer je 
Kernohanss maatregelen om 'culturele vervuiling' tegen te gaan beziet in het licht van 
dee vloedgolf aan islamkritiek. Het is niet aan de overheid om te verkondigen dat de 
diversee interpretaties van de islam en de bijbehorende praktijken een gelijke waarde 
hebbenn als andere levensvisies en activiteiten. Het publiek via onderwijs, campagnes 
enn ondersteuning van egalitaire maatschappelijke organisaties doordringen van de 
gelijkee morele waardigheid van alle mensen helpt alleen voor zover anti-islamisme 
overgaatt in racisme. 

Bijj  Rawls is, zoals gezegd, zelfrespect zelfs het belangrijkste primaire goed, en in die zin legitiem 
onderwerpp van overheidszorg. 

Vgl.. A. Honneth 1995, pp. 127 en 164: "fl] n the shared experience of great strain and sacrifice a 
neww constellation of values suddenly emerges, which allows subjects to esteem one another for 
accomplishmentss and abilities that had previously been without societal significance."; "For the 
victimss of disrespect, [...] engaging in political action also has the direct function of tearing them out 
off  the crippling situation of passively endured humiliation and helping them, in turn, on their way to 
aa new, positive relation-to-self." 
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99 Tot slot 

Eerlijkk gezegd zie ik weinig mogelijkheden, in de zin van politiek beleid, van 

juridischee opties, om de 'anti-islamhetze' - die ik als voor de hand liggende casus ten 

tonelee heb gevoerd in verband met de problematiek van erkenning op liberaal 

verantwoordee wijze een halt toe te roepen. Desalniettemin zie ik dit fenomeen om de 

genoemdee redenen wel degelijk als kwalijk. Het is in ieder geval duidelijk dat allerlei 

vormenn van racisme en discriminatie met alle mogelijke, mits doeltreffende, middelen 

moetenn worden bestreden. Maar er rust volgens mij ook een morele plicht op de 

overheidd om de problematische kant van 'de' islam evenredig te benaderen, zoals er 

sowiesoo de plicht is om evenredig en evenwichtig te zijn in de bejegening van 

bevolkingsgroepen. . 

Doorr sommige Nederlandse politici wordt die evenwichtigheid en evenredigheid 

momenteell  niet of nauwelijks in acht genomen. Zo bezien kun je er vraagtekens bij 

zettenn dat criminaliteit door Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond steevast 

wordtt gekoppeld aan 'cultureel-religieuze' oorzaken, terwijl dat bij criminaliteit door 

anderee Nederlanders veel minder op die manier gebeurt. Het lijk t me ook niet 

evenredigg om, zoals enkele Tweede Kamer-leden, te roepen om 

gelegenheidswetgevingg om Abdul Jabbar van der Ven" de mond te snoeren, terwijl 

Theoo van Gogh ongehinderd ex-GroenLinks fractievoorzitter Rosenmöller een 

pijnlijk ee dood mocht wensen. In dit rijtj e past ook de bizarre constatering dat het 

maatschappelijkee stormpje over jongensbesnijdenis onder moslims eind 2004 ineens 

gingg liggen toen een aantal joods-Nederlandse burgers verontwaardigd reageerde op 

dee suggestie om deze praktijk te verbieden. Ook dubieus is de neiging van sommige 

politici ,, maar ook opiniemakers, om vanuit grove generalisaties allerlei dingen te 

eisenn van 'de moslimgemeenschap', zoals dat men zich als één man dient te 

distantiërenn van terrorisme. Alsof de betreffende politici terugvallen op reflexen uit 

dee tijd van de verzuiling. Met individuele verantwoordelijkheid en liberale normen en 

waardenn heeft het in ieder geval weinig te maken. 

Uiteraardd moeten illiberale excessen met een islamitische achtergrond worden 

benoemdd en aangepakt, maar het kan evenrediger, verantwoordelijker. Men dient in 

mijnn optiek met name terughoudendheid te betrachten met het steeds maar koppelen 

vann maatschappelijke problemen aan 'cultuur' of religie, terwijl vaak sociaal-

economischee factoren een rol spelen, die bovendien soms mede zijn veroorzaakt door 

vormenn van maatschappelijke uitsluiting. Nog een voorbeeld: een gevleugelde 

uitspraakk van sommige politici van de laatste paar jaar is dat de Blij f Van Mij n Lijf -

huizenn vol zitten met Marokkaanse en Turkse vrouwen, en dat dit bovendien causaal 

verbondenn is met islamitische opvattingen over de positie van de vrouw. Maar een 

recentt onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie (een onverdachte 

500 Deze zelfverklaarde imam van autochtone afkomst liet zich op 23 november 2004 bij het HO 
televisieprogrammaa Het Elfde Uur ontvallen dat hij hoopte dat de rcchts-populistischc politicus Geert 
Wilderss snel zou overlijden aan kanker. 
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instantiee in dezen, lijk t me) zegt dat het percentage structurele mishandeling in 

zogenaamdee autochtone gezinnen hoger is dan in bijvoorbeeld Marokkaanse en 

Turksee gezinnen (resp. 45% vs. 14% en 45% vs. 21%).51 Nu kun je bij die cijfers 

reeksenn van relativeringen en reserves noemen, zoals bijvoorbeeld verschillen in 

meldingsbereidheidd en verschillen in definitie van mishandeling, en dat doen de 

schrijverss van het rapport dan ook. Die percentages moeten met een korrel zout 

wordenn genomen. Maar dat neemt niet weg dat het opmerkelijk is om anderzijds 

volledigg voorbij te gaan aan cijfers die zo significant verschillen.52 

Anderr voorbeeld: minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie zei 

beginn 2005 op een bijeenkomst van multicultureel instituut Forum dat niemand haar 

eenn geval had kunnen tonen van discriminatie van allochtonen bij sollicitaties.53 Dat is 

vreemd,, want criminoloog Frank Bovenkerk deed reeds medio jaren negentig (dus ver 

voorr de 'burgerrevolte' tegen de multiculturele samenleving) een onderzoek waarbij 

hijj  op honderden vacatures steeds twee brieven stuurde waarin alleen de naam van de 

sollicitantt verschilde. 'Sollicitanten' met een autochtone naam bleken dertig procent 

meerr kans te hebben om voor een gesprek te worden uitgenodigd dan 'sollicitanten' 

mett een allochtone naam. Als Verdonk dit of vergelijkbare onderzoeken wel kent 

maarr negeert is dat verbijsterend. En dat is het eigenlijk ook als zij ze niet kent, als 

ministerr van Integratie. Een vergelijkbare resistentie tegen informatie die niet in de 

tijdgeestt past was te zien bij de receptie van het rapport van de Commissie Blok over 

511 Intomart Beleidsonderzoek, 'Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, 
Marokkanenn en Turken in Nederland', Hilversum 2002, p. 22 e.v. 
522 Bovendien zijn dergelijke relativeringen ook te maken bij het relatief hoge aantal vrouwen van 
allochtonee afkomst in Blij f Van Mij n Lijf-huizen. Zo hebben die vrouwen algemeen gesproken 
minderr dan autochtone vrouwen een sociaal netwerk waar ze terechtkunnen. 
533 'Verdonk ziet afwijzen door afkomst niet', Trouw 19 januari 2005. 
544 F. Bovenkerk, M.J.I. Gras en D. Ramsoedh, 'Discrimination against migration workers and ethnic 
minoritiess in acces to employment in the Netherlands', Geneve: International Labour Office 1994; 
Uitt een recenter onderzoek, van de Universiteit van Utrecht, bleek dat in de bouwsector scholieren 
mett een Marokkaanse achternaam 15% kans maken op een uitnodigingsgesprek, tegenover 41% van 
dee scholieren met een Nederlandse achternaam. Overigens waren deze verschillen in de detailhandel 
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integratiee en bij de onderzoeken naar islamitische scholen, die beide tamelijk 

positievee conclusies bevatten. 

Kortom,, het lijk t mij een kwestie van eenvoudig gezond verstand om 

vertegenwoordigerss van de staat die de mond vol hebben van termen als Verlichting, 

tolerantiee en humanistische normen en waarden, aan te sporen het hoofd koel te 

houdenn en zich te laten leiden door rationele overwegingen en te oordelen op grond 

vann relevante informatie. Het zou de samenleving een stuk dichterbij brengen bij een 

situatiee waarin de condities voor zelfachting in de zin van Honneth worden benaderd, 

enn waarin een giftig ressentiment zo weinig mogelijk kans heeft om wortel te 

schieten. . 

enn de horeca veel kleiner ('Bouw heeft weinig op met Marokkaanse stagiaires', Volkskrant 26 
augustuss 2005). 
555 Wat dit betreft lijk t er sprake van een bijna perfect symmetrische omkering van de kokervisie van 
watt wel het "politiek-corrcctc" tijdperk wordt genoemd, waarin informatie die als discriminerend zou 
kunnenn worden opgevat systematisch werd genegeerd. 
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DEE GRENZEN VAN LIBERALE 
NEUTRALITEIT T 

11 Inleidin g 

Dee belangrijke multiculturalistische theorieën de autonomie-faciliterende theorieën 

vann Kymlicka en Raz, het cultuur-als-handicap denken van Parekh, Taylors politiek 

vann erkenning van verschil - zijn in het voorgaande vooral geanalyseerd en 

geëvalueerdd wat betreft hun sociologische of sociaal-psychologische component. 

Daaruitt kwam naar voren dat deze drie benaderingen het volgende gemeenschappelijk 

hebben:: ze stellen 'geculturaliseerde' fundamentele belangen centraal, en willen die 

beschermen.. Respectievelijk ging het om het belang van vol cultureel lidmaatschap, 

vann het kunnen uitvoeren van met handicaps gelijk te stellen culturele praktijken en 

vann het ontvangen van erkenning van culturele identiteitsverschillen. 

Tott nu toe is onderbelicht gebleven dat deze theorieën een belangrijke tweede 

componentt hebben, die noodzakelijk is voor de rechtvaardiging van de 

multiculturalistischee beleidsvoorstellen. Voor het legitimeren van allerlei 

multiculturalistischee programma's ('cultuurrechten' zoals ontheffingen, 

protectionistischee taalrechten, symbolische erkenning, rechtspluralisme) is namelijk 

meerr nodig dan het aannemelijk maken van het grote gewicht van die fundamentele 

'cultuurbelangen'.. Men zal daarenboven moeten aantonen dat die belangen binnen een 

conventioneell  liberaal raamwerk in het gedrang komen en dat dit bovendien unfair is. 

Enn inderdaad, nagenoeg elke multiculturalist probeert dit hard te maken. Men tracht 

aann te tonen dat liberalisme niet neutraal is, zoals liberalen voorgeven, maar dat er 

sprakee is van een structurele bias, een vooringenomenheid, ten nadele van min of 

meerr marginale manieren van leven. Charles Taylor spreekt van een hegemonische en 

onderdrukkendee tendens van het liberalisme. 

Dee stelling is dat de beweerdelijk neutrale set van kleurenblinde principes van 

dee politiek van gelijke waardigheid in feite een reflectie is van een 

hegemonischee cultuur. Waar het dus op neerkomt, is dat alleen de 

minderheids-- of onderdrukte culturen worden gedwongen om vreemde vorm 

aann te nemen. Dientengevolge is de beweerdelijk faire en kleurenblinde 
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samenlevingg niet alleen onmenselijk (omdat hij identiteiten onderdrukt) maar 
ook,, op subtiele en onbewuste wijze, hoogst discriminatoir.1 

Laatt ik deze algememene stelling over liberale neutraliteit in het vervolg de bias-
claimm noemen. 

Dee bias-claim heeft verschillende versies. Eén versie zegt dat liberalisme als 
politiekee theorie inherent een bias heeft, vooringenomen is, ten gunste van bepaalde 
manierenn van leven en ten nadele van andere. Volgens deze versie van de bias-claim 
kann de liberale filosofie haar neutraliteitspretenties onmogelijk waarmaken. Deze 
eerstee vorm staat op dit moment centraal. Ik bespreek in dit hoofdstuk drie varianten 
vann deze eerste versie. De tweede versie richt zich niet zozeer op de liberale theorie, 
maarr wijst naar de praktijk van zich liberaal noemende samenlevingen en signaleert 
datt neutraliteit in de echte wereld niet ten volle geldt tussen verschillende concepties 
vann het goede. Het verschil met de eerste versie is dus dat niet de abstracte liberale 
theorie,, maar de uitwerking van de theorie, de praktijk, ter discussie wordt gesteld. 
Eenn analyse van deze versie volgt in het volgende hoofdstuk. Daarbij ontwikkel ik een 
conceptiee van liberale neutraliteit die, naar ik denk, de deels terechte 
multicuituralistischee bezwaren kan ondervangen. In hoofdstuk 8 tenslotte, confronteer 
ikk die conceptie met een aantal concrete maatschappelijke kwesties. 

22 Culturel e neutraliteit ? 

Dee verschillende manieren van samenleven die op deze planeet zijn te vinden zijn 
evenzovelee antwoorden op de eeuwige vraag hoe mensen het beste samen kunnen 
leven.. Liberalisme is één zo'n antwoord en liberalen zijn mensen die denken dat dit 
hett juiste antwoord is.2 Als zodanig concurreert het met andere mogelijke antwoorden, 
zoalss communisme en verschillende vormen van theocratie. Liberalisme en liberale 
samenlevingenn zijn dus menselijke creaties en daarmee culturele voortbrengselen, 
zoalss alle morele theorieën en alle menselijke samenlevingen culturele 
voortbrengselenn zijn. Eén misvatting kan daarmee uit de weg worden geruimd: de 
misvattingg dat een liberale staatsinrichting cultureel neutraal zou zijn. Dat is zij niet. 
Watt zou je je moeten voorstellen bij een cultureel voortbrengsel dat neutraal is ten 
opzichtee van culturele voortbrengselen? Dat levert nonsens op. 

Watt wordt dan precies bedoeld met liberale neutraliteit, als het niet betekent 
volstrektee culturele neutraliteit? Om die vraag te beantwoorden dient eerst het 

C.. Taylor, 'The Politics of Recognition', in: C. Taylor e.a., Multiculturalism, Princeton: Princeton 
Universityy Press 1994, p. 43: "The claim is that the supposedly neutral set of difference-blind 
principless of the politics of equal dignity is in fact a reflection of one hegemonic culture. As it turns 
out,, then, only the minority or suppressed cultures arc being forced to take alien form. Consequently, 
thee supposedly fair and difference-blind society is not only inhuman (because suppressing identities) 
butt also, in a subtle and unconscious way, itself highly discriminatory." 
22 Althans, gegeven de zogenaamde social forms in moderne samenlevingen. Zie hoofdstuk 1. 
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volgendee te worden benadrukt: elke politieke theorie, dus ook een liberale, kan niet 

anderss dan - im- of expliciet - werken met een theorie over de persoon en zijn 

fundamentelee belangen en vermogens. Het in hoofdstuk 1 geformuleerde meta-ideaal 

vann autonomie ging bijvoorbeeld uit van een conceptie van de persoon waarin de 

capaciteitt tot reflectie over het goede een rol speelt. Zo'n abstracte conceptie maakt -

inn het geval van liberalisme een meer concrete invulling mogelijk van begrippen als 

vrijheidd en gelijkheid. Critici van liberalisme scheppen er genoegen in om te wijzen 

opp de basisaannames die hierbij in het geding zijn , alsof ze liberalen daarmee ergens 

opp betrappen, alsof het ideaal van liberale neutraliteit daarmee illusoir is geworden 

("ziee je wel, deze liberale theorie heeft een individualistische strekking en is dus 

helemaall  niet neutraal"). 

Maarr uit het woord 'neutraliteit' mag niet de conclusie worden getrokken dat 

liberalisme,, in welke versie dan ook, verschoond kan blijven van metafysische claims. 

Eenn normatieve theorie over menselijk samenleven moet in metafysisch opzicht kleur 

bekennen,, hoe marginaal ook, om van de grond te kunnen komen. Het helpt niet om, 

zoalss Rawls doet, op je liberale theorie het label "politiek, niet metafysisch" te 

plakken.. Rawls pretendeert een radicalere neutraliteit ("freestanding") te bieden dan 

bijvoorbeeldd het liberalisme van Dworkin, maar voor zover ik het kan zien is dit in 

laatstee instantie niet meer dan een woordenspel. Hij zegt een manier te hebben ontdekt 

omm liberale neutraliteit te verdedigen zonder zich te hoeven beroepen op 

controversiëlee metafysische uitgangspunten. Maar wat telt is niet wat Rawls 

aankondigtt te gaan doen, maar wat hij in feite doet: hij ontwikkelt zijn theorie door 

uitt te gaan van een bepaald mensbeeld (zijn "conception of the person") en op een 

theoriee over de rationele vermogens van mensen. 

Eenn liberaal moet zich niet schamen voor zulke substantieve claims. Voor die 

claimss moet hij gewoon staan, en die claims moet hij zo overtuigend mogelijk 

presenteren,, net zoals concurrerende theorieën dat doen. Ik hoop daar in deel I een 

redelijkee poging toe te hebben gewaagd. Waldron heeft, zoals zo vaak, een rake 

formuleringg van dit punt gegeven: 

 J. Waldron, 'Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative', in: W, Kymlicka & I. Shapiro 
(red.),, The Rights of Minority Cultures, Oxford: Oxford University Press 1995, p. 99. 
44 Om deze reden moet Rawls uiteindelijk net zo goed een hard standpunt innemen tegenover iemand 
wienss levensideaal indruist tegen de theorie van rechtvaardigheid die voortvloeit uit de metafysische 
basisaannamee van mensen als gelijkwaardige personen met een capaciteit tot reflectie over het goede. 
Rawlss roept een onverdraagzaam persoon uiteindelijk ook een halt toe, en houdt daarbij geen schone 
handen,, vanuit zijn idee van radicale neutraliteit beschouwd: "Of course, wc do not believe the 
doctrinee believers here assert, and this is shown in what we do. [...] Still, we do not put forward 
moree of our comprehensive view than we think needed or useful for the political aim of consensus." 
(J.. Rawls, Political Liberalism, New York: Columbia University Press 1993, p. 153); In passages als 
dezee lijk t het wel alsof Rawls' nadruk op het politieke karakter van zijn liberalisme meer een 
retorischee dan een filosofische achtergrond heeft. 
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Hett is waar dat de liberaal neutraliteit louter opvat als van toepassing tussen 

conceptiess van het goede leven die passen binnen zijn hogelijk restrictieve 

specificatie.. Maar: Nou en? De liberaal heeft zijn beeld van wat het betekent 

omm een conceptie van het goede leven te hebben niet zomaar uit de lucht 

geplukt.. Hij heeft zich tot die visie [...] bekend vanwege de fundamentele 

principess en waarden die eraan ten grondslag liggen. Hij is van mening dat het 

vormenn van individuele levens door de individuen die die levens leven goed is, 

enn hij vreest de gevolgen wanneer dat proces wordt vervormd of geusurpeerd 

doorr externe dwang. Op grond van deze zorgen en deze angsten identificeert 

hijj  morele opvattingen van deze individualistische soort als het soort 

opvattingenn waartussen wetgevende neutraliteit is vereist.5 

Opp grond van morele waarden als de gelijkwaardigheid van individuen en op grond 

vann de overtuiging dat het inrichten van individuele levens het beste aan de 

betreffendee individuen kan worden overgelaten, heeft liberale neutraliteit een 

bepaaldee vorm; het is een geclausuleerde, toegespitste en afgebakende neutraliteit. De 

liberalee staat biedt een raamwerk waarbinnen mensen hun individuele autonomie 

kunnenn uitoefenen, maar daarbij geldt slechts neutraliteit tussen concepties van het 

goedee die passen binnen, in Waldrons woorden, een restrictieve specificatie, een min 

off  meer scherp omlijnde bandbreedte. 

Duss voor zover de bias-claim behelst dat liberalisme als politieke theorie 

inherentt een bias heeft, vooringenomen is, ten gunste van bepaalde manieren van 

levenn en ten nadele van andere, zover moeten liberalen schuld bekennen. Dat is 

inderdaadd zo, op de genoemde manier. De liberale staat is niet neutraal tussen 

manierenn van leven die binnen die bandbreedte vallen enerzijds en manieren van 

levenn die buiten die bandbreedte vallen anderzijds. Liberalisme is partijdig, in het 

voordeell  van de eersten en in het nadeel van de laatsten. Waar liberalisme zijn naam 

aann dankt is dat die bandbreedte (veel) breder is dan bij perfectionistische politieke 

theorieën.. Er is ruimte voor een indrukwekkende pluraliteit aan feitelijke en 

mogelijkee activiteiten, idealen, rituelen en praktijken, ook die activiteiten die 

voortvloeienn uit de diversiteit die immigranten meebrengen. Dit is de reden dat Brian 

Barryy zich het volgende afvraagt over multiculturalisten: "Wat willen [ze] dat liberale 

principess hen niet kunnen bieden?"6 Met die vraag in het achterhoofd stel ik voor in 

55 J. Waldron, Liberal Rights, Collected Papers 1981-1991, Cambridge: Cambridge University Press 
1993,, p. 166: "I t is true that the liberal enjoins neutrality only as between conceptions of the good 
lif ee that fit  his highly restrictive specification. But so what? The liberal has not arbitrarily plucked 
hiss account of what it is to have a conception of the good lif e out of the air. He has settled on that 
vieww [...] because of the fundamental principles and values that underlie his position. He thinks that 
thee shaping of individual lives by the individuals who are living them is a good thing; and he fears 
forr the results if that process is distorted or usurped by externally applied coercion. On the basis of 
thesethese concerns and these fears, he identifies moral views of this individualistic sort as those between 
legislativee neutrality is required." 
66 B. Barry, Culture and Equality, Cambridge: Polity Press 2001, p. 124: "What do the partisans of 
diversityy or tolerance want that liberal principles arc incapable of delivering?" 
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ditt hoofdstuk drie belangrijke aanvallen op het principe van liberale neutraliteit te 

onderzoekenn (voor de duidelijkheid: dit zijn dus de drie varianten van de eerste versie 

vann de bias-claim, zoals die hierboven is onderscheiden). De eerste aanval gaat over 

dee vraag hoe te reageren op zogenaamde illiberale praktijken. De tweede brengt ons 

terugg bij het onderwerp autonomie en noopt ertoe enige praktische implicaties van een 

bescheidenn conceptie van autonomie uiteen te zetten. De derde aanval handelt over de 

vraagg of de bandbreedte waar ik het zoeven over had wel zoveel ruimte biedt als 

liberalenn beweren. 

33 Liberal e neutralitei t en illiberal e praktijke n 

Eenn treffender term voor neutraliteit is antiperfectionisme. In dat woord komt tot 

uitingg dat het gaat om het afwijzen van door de staat voorgeschreven manieren van 

leven.. In de schetsmatige verdediging van antiperfectionisme in hoofdstuk 1 beriep ik 

mee op een combinatie van Lockeaanse en Milliaanse argumenten: goed leven vereist 

datt men het doet uit innerlijke convictie. Ook al kan de overheid dat bewerkstelligen 

viavia indoctrinatie en andere manieren van beïnvloeding, het is 'riskant' om het oordeel 

aann hem over te laten aangezien het goede niet voor elk individu hetzelfde hoeft te 

zijn,, en de persoon wellicht zelf de beste inzichten heeft over wat bij zijn karakter en 

temperamentt past. Individuele vrijheid is zo bezien te prefereren boven 

staatsperfectionismee omdat het beter is om een potentieel verkeerd levensideaal te 

volgenn uit eigen volle overtuiging, dan op last van de staat. Liever falen op eigen 

verantwoordelijkheidd dan op andermans dictaat. Gegeven deze overwegingen is het 

vanuitt de staat bezien irrationeel een specifieke opvatting van het goede op te leggen. 

Hett zou een verkeerd middel voor een verkeerd doel zijn. Er dient daarom geen 

officiëlee levenswijze, religie, excellentie, type karakter, kunstvorm, etc. te zijn die 

doorr de staat wordt vastgesteld, en er is ook geen hiërarchische rangschikking van 

zulkee zaken. De staat laat zich over het goede simpelweg niet uit. 

Multiculturalistenn hebben verschillende alternatieve termen bedacht voor deze 

liberalee opvatting dat de staat zich niet mag bekennen tot het één of andere 

inhoudelijkee levensideaal. Joseph Carens heeft het bijvoorbeeld over een zogenaamde 

attitudee van "handen af'8 die een liberale staat zich probeert aan te meten ten aanzien 

vann opvattingen van het goede. Taylor schrijft dat zo'n staat "kleurenblind" tracht te 

'' Een ander genoemd argument was dat cen hartgrondig onderschrijven van levensidealen slechts 
mogelijkk is onder omstandigheden van vrijheid en een zeker pluralisme, waarin ideeën over 
waardevollee activiteiten en manieren van leven permanent ter discussie staan in een ongewapende 
strijdd der ideeën. Waar zo'n strijd ontbreekt is slechts sprake van een onreflectief conformisme. 
**  J. Carens, Culture, Citizenship, and Community, Oxford: Oxford University Press 2000, p. 9: 
"handss off'. 
*C.. Taylor, 'The Politics of Recognition', in: C. Taylor e.a., Multiculturalism, Princeton: Princeton 
Universityy Press 1994, p. 43: "difference blind". 
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zijnn en Kymlicka komt met de term "goedaardige veronachtzaming"'0. Al deze 

auteurss beschouwen dit als een vruchteloos streven, maar om verschillende redenen. 

Taylorr en Parekh stellen dat het alleen al een vruchteloos streven is vanwege het feit 

datt liberale neutraliteit illiberale levenswijzen uitsluit. Hoe kan een politieke theorie 

neutraliteitt claimen, zo luidt deze variant van de bias-claim, wanneer als illiberaal 

betiteldee manieren van leven simpelweg niet worden toegestaan? Dat is geen 

neutraliteit,, maar duidt integendeel op partijdigheid, op een bias. Een zogenaamd 

neutralee liberale staat kiest juist partij, en wel tegen illiberale overtuigingen en de 

bijbehorendee praktijken en tradities. 

Zowell  Taylor als Parekh benadrukken dat neutraliteit gewoonweg logisch niet 

mogelijkk is. Ze hebben daarbij voornamelijk levenbeschouwelijke verschillen op het 

oogg die voorvloeien uit verschillen in etnisch-culturele achtergrond. "Het liberalisme 

iss geen mogelijke ontmoetingsplaats voor alle culturen"", schrijft Taylor. Hij wijst in 

ditt licht op islamitische manieren van leven die volgens hem in de regel geen 

onderscheidd maken tussen politiek en religie, en dat ook niet willen maken. Voor 

zoverr hun politieke ambities inderdaad strekken tot de invoering van een islamitische 

theocratiee die elke niet-islamitische manier van leven verbiedt, of voor zover ze de 

vrijhedenn van groepsleden willen schenden, heeft Taylor gelijk dat liberale neutraliteit 

daaraann in de weg staat. Dit is een consequentie die bij Parekh kwaad bloed zet: 

"Zelfss een staat die waarden als vrijheid en gelijkheid institutionaliseert dwingt 

degenenn die tegen die waarden gekant zijn." Zo'n staat kan toch zeker geen 

neutraliteitt prediken, suggereert Parekh: "Een moreel en cultureel neutrale staat die 

geenn morele eisen aan haar burgers stelt en even ontvankelijk is voor alle culturen en 

opvattingenn van het goede is logisch gezien onmogelijk."12 

Ditt laatste is zonder meer waar. Het zou vanuit een liberaal perspectief pas 

vervelendd worden als dat niet zo was. Taylor en Parekh verwarren hier liberale 

neutraliteitt als antiperfectionisme met (volledige) morele en culturele neutraliteit. 

Natuurlijkk is liberalisme niet neutraal in een alomvattende zin, zoals we zojuist zagen. 

Hett is een uitgesproken normatieve theorie die zich baseert op een aantal ideeën die 

tenn diepste moreel zijn, zoals de idee dat mensen als gelijken behoren te worden 

behandeldd en de idee dat een noodzakelijk element van een goed leven is dat het door 

dee persoon zelf vrijui t wordt onderschreven. Zoals Barry opmerkt, een theorie is pas 

neutraall  in de alomvattende zin die Parekh en Taylor hier suggereren wanneer er geen 

denkbaree morele opvatting is waarmee hij in strijd is. Zo'n theorie is inderdaad 

II W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford: Oxford University Press 1995, p. 115: "benign 
neglect". . 
III C. Taylor 1994, p. 62: "Liberalism is not a possible meeting ground for all cultures". 
122 B. Parckh, Rethinking Multiculturalism, Cambridge, Mass: Harvard University Press 2000, pp. 
201-2:: "Even a state that institutionalizes such values as liberty and equality coerces those who arc 
opposedd to them."; "A morally and culturally neutral state which makes no moral demands on its 
citizenss and is equally hospitable to all cultures and conceptions of the good is logically impossible." 
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logischerwijss onmogelijk. "De stelling dat liberalisme niet cultureel neutraal is 

beweertt iets dat op geen enkele denkbare wijze valt te ontkennen." 

Henn theorie die is gestoeld op gelijkheid tussen individuen zal inderdaad geen 

ongelijkheidd tolereren. De bandbreedte van liberale neutraliteit bestrijkt geen 

activiteitenn die de gelijke vrijheid van anderen schenden. Die vallen buiten die 

bandbreedtee en liberale principes zijn partijdig ten nadele van zulke activiteiten. Dit is 

voorr Parekh reden om het liberalisme van intolerantie te beschuldigen. Maar om wat 

voorr soort intolerantie gaat het dan? Parekh lijk t zich bij zijn aantijging te beroepen 

opp een notie van groepsgelijkheid. Hij vindt het een vorm van intolerantie om groepen 

tee dwingen intern individuele gelijkheid in acht te nemen. Maar als groepen 

individuelee gelijkheid niet in acht nemen, dan betekent het dat bepaalde groepsleden, 

individuenn dus, het lijdend voorwerp van die ongelijke behandeling zijn. Is die vorm 

vann intolerantie dan niet bezwaarlijk voor Parekh? Indien niet, dan wijst hij de 

fundamentelee gelijkheid van individuen aften faveure van groepsgelijkheid. Dat is op 

zichh al problematisch omdat mensen niet te herleiden zijn tot leden van één (etnisch-

culturele)) groep, zoals ik eerder heb trachten aan te tonen. Mensen zijn tegelijkertijd 

li dd van verschillende sociale groepen. Heerschappij-claims door specifieke groepen 

overr hun leden zouden dan in conflict met elkaar komen. 

Principiëlerr is natuurlijk dat niet groepen maar individuen de relevante morele 

eenhedenn zijn. Liberalen aanvaarden niet dat bepaalde mensen er minder toe doen dan 

andere.. Maar ook Parekh en Taylor zelf doen dat uitdrukkelijk niet. Het is onduidelijk 

hoee zij dit rijmen met hun claim dat normen die die gelijkheid beschermen van 

intolerantiee getuigen. Wat is er intolerant aan de eis dat mensen hun praktijken slechts 

uitoefenenn voor zover zij daarbij de gelijke vrijheid van anderen respecteren? Dat is 

dee defining characteristic van een illiberale praktijk: het feit dat de individuele 

autonomiee van één of meer personen wordt beknot. Moord, doodslag, mishandeling, 

diefstall  en verkrachting zijn illiberale praktijken. Niemand betwist dat deze 

handelingenn zonder meer verboden behoren te zijn. De gelijke vrijheid van het ene 

individuu houdt op waar die van de ander begint. Wat is er zo speciaal aan illiberale 

praktijkenn die voortvloeien uit de buitenlandse, etnisch-culturele en/of 

fundamentalistisch-religieuzee (denk aan de SGP) achtergrond van degene die ze 

uitoefent? ? 

Eenn van de standaardvoorbeelden is clitoridectomie, maar ook praktijken als 

gedwongenn uithuwelijking, eerwraak en het onthouden van essentiële inentingen aan 

kinderenn vallen in de categorie 'illiberaal'. Het is natuurlijk niet altijd zo klip en klaar 

""  B. Barry 2001, pp. 28-9: "the assertion that liberalism is not culturally neutral asserts something 
thatt could not conceivably be denied."; Zie ook R. Dworkin, 'Foundations of Liberal Equality', The 
TannerTanner Lectures on Human Values, Salt Lake City: University of Utah Press 1990, p. 117: "Any 
politicall  theory must disapprove other theories that dispute its principles; liberal equality cannot be 
neutrall  toward ethical ideals that directly challenge its theory of justice. So its version of ethical 
tolerancee is not compromised when a thief is punished who claims to believe that theft is central to a 
goodd life. Or when a racist is thwarted who claims that his life's mission is to promote white 
superiority." " 



DeDe Eisen van Liberale Neutraliteit 123 3 

alss bij moord en doodslag. Bij gearrangeerde huwelijken bijvoorbeeld, kan er een 

complexx samenspel zijn van dwang, autonomie van de huwelijkskandidaat, 

consequentiess van weigering, etc. Maar Parekh vindt zelfs het verbieden van de meest 

flagrantee persoonsschending intolerant, indien het gaat om een praktijk van iemand 

diee vanuit zijn etnische cultuur vrijheid en gelijkheid afwijst. Hoe kan hij tegen het 

bestrijdenn van zulke niet-liberale of illiberale praktijken zijn, wanneer zijn eigen 

filosofischee uitgangspunt respect voor het individu is? "Respect voor een persoon 

behelstt een lokaliseren van die persoon tegen zijn culturele achtergrond."14 Maar als 

diee culturele achtergrond nu juist een gebrek aan respect voor het individu met zich 

meebrengtt dan wordt de claim innerlijk tegenstrijdig. 

Opp andere plekken in Parekhs werk blijk t overigens ook dat de soep lang niet zo 

heett wordt gegeten als hij wordt opgediend (dit geldt ook voor Taylor, bijvoorbeeld 

inzakee zijn afkeuring van de fatwa tegen Rushdie), want daar verwerpt hij allerlei 

schendingenn van individuele vrijheden in naam van een groepscultuur. Hij verschilt 

daarinn van Chandran Kukathas die onaangename consequenties van dit type denken, 

zoalss de toelaatbaarheid van vrouwenbesnijdenis, lijfstraffen en het onthouden van 

inentingen,, zonder mitsen en maren accepteert. ' Parekh erkent met andere woorden 

alss het erop aankomt een zekere vorm van wat Rawls de "priority of right" noemt, dat 

will  zeggen, de correcte interpretatie van liberale neutraliteit die zegt dat "alleen 

toegestanee concepties van het goede (die beginselen van rechtvaardigheid 

respecteren)) mogen worden nagestreefd." Voor zover de multiculturalistische bias-

claimm behelst dat het onrechtvaardig is om illiberale etnisch-culturele praktijken uit te 

sluiten,, dient hij te worden verworpen. 

44 Nogmaals : autonomi e 

Inn een eerder hoofdstuk refereerde ik aan Feinbergs onderscheid tussen autonomie als 

rechtt en autonomie als capaciteit. Een persoon die vanaf zijn geboorte door zijn 

directee omgeving een strikt beperkte set denkbeelden krijgt ingeprent en die verder 

geenn enkel onderwijs geniet, of in contact komt met andere opvattingen, die kan 

formeell  gezien alle denkbare vrijheden bezitten, maar zal daar niets zinnigs mee 

kunnenn aanvangen. Wil autonomie als recht, als middel in de zoektocht naar een goed 

leven,, enige betekenis hebben, dan moeten individuen weten dat er meerdere 

mogelijkee manieren van leven bestaan, ze moeten minimale reflectieve vaardigheden 

bezittenn om die opvattingen met elkaar te vergelijken, ze moeten weten dat ze het 

rechtt hebben om dat te doen, kortom, ze moeten tot op zekere hoogte in het bezit zijn 

vann autonomie als capaciteit. 

144 B. Parekh 2000, p. 240-241: "Respect for a person [...] involves locating him against his cultural 
background." " 
155 C. Kukathas, The Liberal Archipelago, Oxford: Oxford University Press 2003. 
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Dee invulling van dat 'tot op zekere hoogte' in de laatste zin is een berucht 

twistpunt.. Veel auteurs menen dat de liberale conceptie van autonomie in veel 

theorieënn teveel is doorgeschoten en is verworden tot een ideaal dat, in plaats van 

vrijheidd inzake het goede te mogelijk te maken, zelf een opvatting van het goede 

behelst.. Zij beweren, anders gezegd, dat een in beginsel antiperfectionistische 

doctrinee - het liberalisme - in sommige gevallen in zijn tegendeel is komen te 

verkeren.. Volgens dit bezwaar is de persoonlijke autonomie die liberalen verdedigen 

geenn adequate oplossing voor het probleem van redelijke dissensus over het goede, 

maarr gewoon zelf een onderdeel van dat probleem. Een liberalisme dat een manier 

vann leven bevordert die wordt gekenmerkt door "zelfbewuste, zelf-kritische 

capaciteitenn die mensen in staat stellen om levens- en karakteridealen te formuleren, 

evaluerenn en herzien, en om deze evaluaties een rol te laten spelen bij daadwerkelijke 

keuzess en bij het formuleren van projecten en commitments" , zo'n liberalisme is 

nietss anders dan een officiële staatsleer over het soort karakter dat mensen behoren te 

hebbenn en hoe mensen zich behoren te gedragen - termen die ik eerder gebruikte om 

politiekk perfectionisme mee te karakteriseren. Dit betekent dat mensen of groepen die 

diee leer niet delen worden geconfronteerd met een opdringerig dictaat van de staat. 

Volgenss een belangrijk en veel geciteerd essay van William Galston, Two 

ConceptsConcepts of Liberalism, is het verschil van mening over deze kwestie de wig die het 

liberalee denken in twee hoofdstromingen heeft gespleten. De ene noemt hij 

'autonomie-liberalisme',, de ander 'diversiteit-liberalisme'. 

Mett "autonomie" bedoel ik individuele zelfbeschikking in tenminste één van 

dee vele betekenissen zoals die zijn verkend door John Locke, Imannuel Kant, 

Johnn Stuart Mill , en Amerikanen die in een Emersoniaanse geest schrijven. 

Liberalee autonomie wordt veelal verbonden met een toewijding aan voortgaand 

rationeell  onderzoek van jezelf, van anderen en van sociale praktijken -

vandaarr Mill s aanroepen van Socrates als liberale held. Met "diversiteit" 

bedoell  ik eenvoudigweg verschillen tussen individuen en groepen over zaken 

alss de aard van het goede leven, bronnen van morele autoriteit, rede versus 

gelooff  en dergelijke. 

166 J. Rawls 1993, p. 193: "i t allows that only permissible conceptions (those that respect the 
principless of justice) can be pursued." 
177 C. Larmorc, 'Political Liberalism', Political Theory 1990-18, p. 345. 
!**  S. Maccdo, Liberal Virtues: Citizenship, Virtue, and Community in Liberal Constitutionalism, 
Oxford:: Clarendon Press 1990, p. 269: "self-conscious, self-critical, reflective capacities that allow 
onee to formulate, evaluate, and revise ideals of lif e and character, to bring these evaluations to bear 
onn actual choices and on the formulation of projects and commitments". 
199 W.A. Galston, 'Two Concepts of Liberalism', Ethics 1995-105/3, pp. 521: "By "autonomy" I mean 
individuall  self-direction in at least one of many senses explored by John Locke, Immanucl Kant, 
Johnn Stuart Mill , and Americans writing in Emersonian vein. Liberal autonomy is frequently linked 
withh the commitment to sustained rational examination of self, others, and social practices whence 
Mill' ss invocation of Socrates as liberal hero. By "diversity" 1 mean, straightforwardly, differences 
amongg individuals and groups over such matters as the nature of the good life, sources of moral 
authority,, reason versus faith, and the like." 
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Galstonn kiest zelf de kant van diversiteit-liberalisme. Hij meent dat het centraal 

stellenn van het ideaal van individuele autonomie ertoe leidt dat er een soort 

uniformiteitt aan de samenleving wordt opgedrongen, met name aan groepen die het 

ideaall  van autonomie niet onderschrijven. Galston steunt dan ook een beroemde 

uitspraakk van het Amerikaanse Supreme Court, Wisconsin v. Yoder20 In dit vonnis 

werdd een religieuze groep die haar kinderen onttrok aan de leerplicht, de Old Order 

Amishh community, in het gelijk gesteld. De Order hield de kinderen van school om te 

voorkomenn dat ze, naarmate hun kritische zin zou groeien, de leerstellingen van hun 

gemeenschapp in twijfel zouden kunnen gaan trekken. Volgens Galston gaf het 

Supremee Court in deze uitspraak blijk van een correcte interpretatie van de 

antiperfectionistischee teneur van het liberalisme; groepen die niet leven volgens het 

ideaall  van autonomie en wier identiteit wordt bepaald door reflectie-loze toewijding 

aann hun opvattingen hebben recht op die manier van leven. De staat mag hier niet aan 

tornenn onder het mom van de bevordering van het ideaal van autonomie.21 

Watt opvalt in het debat tussen 'autonomie-liberalisme' en 'diversiteit-

liberalisme'' (andere benamingen voor dezelfde tegenstelling: 'Verlichting-

liberalisme'' versus 'Reformatie-liberalisme'; 'comprehensive liberalism' versus 

'politicall  liberalism'; 'hyperliberalisme' versus 'tolerantie-liberalisme') is dat 

enerzijdss het verwijt van het verheerlijken van autonomie als al te robuust 

psychologischh ideaal veelvuldig wordt gemaakt aan allerlei auteurs, maar dat 

anderzijdss bij nadere inspectie maar weinigen daadwerkelijk zo'n hyperliberalisme 

onderschrijven.. Gutmann verwijt het Mill , Barry verwijt het Kymlicka, Galston 

verwijtt het Rawls, Rawls verwijt het zichzelf en Parekh verwijt het zo'n beetje elke 

liberaal.. Geen van de verdachten blijk t echter na bestudering van hun geschriften 

zonderr meer guilty as charged te zijn. Een kort overzicht van deze blame-game, te 

beginnenn met de laatstgenoemde auteur. 

Bhikhuu Parekh sluit een hoofdstuk van zijn boek Rethinking Multiculturalism af 

mett de verwijtende overweging dat "liberal writers" het oogmerk hebben om een 

samenlevingg te realiseren die is "gecommitteerd aan een sterke notie van autonomie, 

individualisme,, zelf-creatie, en zo voort." Met "liberal writers" bedoelt Parekh de 

liberalenn die hij in het hoofdstuk heeft besproken, waaronder Mill , Kymlicka en 

Rawls.. Hij gooit deze auteurs hiermee op één hoop, die van het autonomie-

liberalisme.. Parekh is niet de enige die Mil l in het (deels imaginaire?) kamp van 

autonomie-liberalismee plaatst. Amy Gutmann bijvoorbeeld, vereenzelvigt autonomie-

liberalismee in een essay in Ethics met "Millia n liberalism".23 Dat de twee synoniem 

200 Wisonsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972). 
211 De motivering van het Supreme Court was in feite iets anders. Het was van oordeel dat het privé-
onderwijss dat de kinderen binnen de Amish gemeenschap volgden hen voldoende voorbereidde op 
hett leven in de wijdere maatschappij. 
222 B. Parekh 2000, p. 113: "committed to a strong sense of autonomy, individualism, self-creation, 
andd so on." 
233 A. Gutmann, 'Civic Education and Social Diversity', Ethics 1995-105, p. 567. 
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zijnn is een claim die men vaker tegenkomt, meestal zonder verdere uitleg. De Mill -

adeptt Barry maakt in Culture and Equality zonder omhaal korte metten met dit 

gebruikk van de term 'Millia n liberalism'. Volgens Barry is dit een karikatuur van 

Mill ss positie: "Mil l was het er in On Liberty op bijna obsessieve wijze om te doen de 

staatt buiten pogingen om tot karaktervorming te houden zelfs een vorm die hij als 

bewonderenswaardigg beschouwde."24 En: "In een liberale staat zijn mensen die zich 

niett willen toeleggen op Socratische bevraging volkomen vrij om dat niet te doen." 

Barry,, op zijn beurt, schuift impliciet Kymlicka de door Gutmann als "Millian " 

gekarakteriseerdee positie in de schoenen. Hij veronderstelt dat Kymlicka zich net als 

Galstonn op het standpunt stelt dat er twee versies van liberalisme zijn, autonomie-

liberalismee en diversiteit-liberalisme.26 Aangezien Kymlicka de tweede expliciet en 

herhaaldelijkk afwijst in zijn geschriften is de impliciete conclusie dat hij aanhanger is 

vann de eerste. Nauwkeurige lezing van Kymlicka echter, bijvoorbeeld in zijn 

ContemporaryContemporary Political Philosophy, laat zien dat dit onjuist is. In dat boek (maar ook 

inn zijn andere werken) wijst hij met klem van de hand dat het de taak van het 

liberalismee zou zijn "om van mensen verlangen of te eisen dat ze daadwerkelijk hun 

rechtenn van rationele herziening uitoefenen, en om mensen te leren uiterst sceptisch te 

zijnn over de waarde van traditionele manieren van leven." De waarheid is eerder dat 

Kymlickaa precies dezelfde positie inneemt als Barry op dit gebied: "de standaard 

liberalee opvatting is niet dat mensen hun doeleinden moeten of zouden moeten 

herzien,, maar eenvoudigweg dat mensen rechtens vrij zijn om het te doen, mochten 

nieuwee omstandigheden, ervaringen of informatie twijfels oproepen over hun 

voormaligee commitments."2*  Dit is de bescheiden variant van autonomie als capaciteit 

diee Barry zelf ook onderschrijft en die ik in eerdere hoofdstukken schetste. Het 

verwijtt richting Kymlicka is dus net zo'n straw man als bij Mil l het geval was. 

Terugg naar Galstons Two Concepts of Liberalism. De latere Rawls, die van 

PoliticalPolitical Liberalism uit 1993, wordt daarin aangewreven diepgaande diversiteit niet 

serieuss genoeg te nemen en autonomie-liberalisme te omarmen. Dit is merkwaardig, 

omdatt Rawls Political Liberalism nu juist heeft geschreven omdat hij zijn eerdere A 

TheoryTheory of Justice een gelijksoortig verwijt maakt. Rawls noemt de theorie in A Theory 

ofof Justice een "comprehensive liberalism"30 omdat het een ideaal van autonomie als 

conceptiee van het goede voorschrijft. Dit is perfectionistisch en zelfs "sectarian", 

1414 B. Barry 2001, p. 119: "Mil l was almost obsessively concerned in On Liberty with keeping the 
statee out of any attempt to mould character even into a form that he regarded as admirable." 
255 Ibid, p. 121: "In a liberal society, people who do not wish to devote themselves to Socratic 
questioningg are perfectly free not to do so." 
2b2b Ibid, p. 119. 
277 W. Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, Oxford: Oxford University Press 2002, p. 239: 
"too require or pressure individuals to actually exercise their rights of rational revisability, and to 
teachh people to be deeply sceptical of the value of traditional ways of life." 
:**  Ibid: the standard liberal view is not that people should or must revise their ends, but simply that 
peoplee be legally free to do so, should new circumstances, experiences, or information raise 
questionss about their previous commitments." 
299 W.A. Galston 1995, p. 518. 
300 J. Rawls 1993, p. xviii . 
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alduss Rawls, want het gaat om een opvatting over "wat van waarde is in 

mensenlevens,, alsook over idealen van persoonlijke deugdzaamheid en karakter."31 

Maarr in mijn optiek is deze claim van Rawls een valse beschuldiging aan het adres 

vann zijn jongere zelf. A Theory of Justice is juist een sterke articulering van de idee 

datt mensen hun eigen conceptie van het goede moeten en mogen volgen. Zie het 

volgendee citaat uit dat klassieke boek: "er is geen urgentie om een publiek 

geaccepteerdd oordeel te bereiken over wat het goede is voor specifieke individuen. De 

redenenn die zo'n consensus noodzakelijk maken voor kwesties van rechtvaardigheid 

gaann niet op voor oordelen van waarde."32 Het verwijt van autonomie-liberalisme lijk t 

AA Theory of Justice niet te raken, laat staan dat het doel zou treffen ten aanzien van 

PoliticalPolitical Liberalism, zoals Galston beweert. 

Watt was het doel van deze korte en enigszins oppervlakkige exercitie? 

Voornamelijkk om te laten zien dat de liberale idee dat mensen tot op zekere hoogte in 

hett bezit dienen te zijn van autonomie als capaciteit - een visie die ik onderschrijf -

niett noodzakelijkerwijs leidt tot een soort 'autonomie-perfectionisme'. De theorieën 

vann belangrijke liberale auteurs die van iets dergelijks worden beschuldigd 

demonstrerenn dat. Zij stellen op goede gronden de veel bescheidener eis dat mensen 

voldoendee kritische vaardigheden verwerven om betekenisvol van hun vrijheid tot 

zelfbeschikkingg gebruik te kunnen maken. Het gaat dus om de 

mogelijkheidsvoorwaardenn waaronder antiperfectionisme, met inachtneming van de 

socialee natuur van mensen, op zinnige wijze vorm kan krijgen. De plek bij uitstek 

waarr de staat zijn invloed kan doen gelden om erop toe te zien dat dit gebeurt, is 

uiteraardd de school. Het zal dan ook geen verbazing wekken dat zichzelf als 

'diversiteit-liberalen'' beschouwende auteurs vooral de vormgeving van het onderwijs 

inn een liberale staat problematiseren. Wisconsin v. Yoder gaat niet toevallig over de 

leerplicht.. Wat zijn de eisen die de besproken liberalen aan het onderwijs stellen? Aan 

dee vorm die daar in concreto aan wordt gegeven valt af te zien hoe 

antiperfectionistischh ze daadwerkelijk zijn; The proof of the pudding is in the eating. 

Zoalss gezegd is Mil l wars van het inprenten van concepties van het goede door 

dee staat. Het onderwijs mag daar dus niet als instrument voor worden ingeschakeld. 

Mil ll  bepleit iets wat lijk t op wat men in Nederland bijzonder onderwijs noemt. 

Diversiteitt in onderwijs is volgens Mil l een goede zaak, de enige voorwaarde is dat de 

staatt minimale eisen van algemene kennis en vaardigheden eist en toetst via 

staatsexamens.. Hoe worden die kennis en vaardigheden inhoudelijk ingevuld zonder 

tott perfectionisme te vervallen? De kennisoverdracht moet worden beperkt tot "feiten 

enn uitsluitend positieve wetenschap. De behandeling van religie, politiek of andere 

controversiëlee onderwerpen zou niet moeten gaan over de waarheid of onwaarheid 

311 Ibid, p. 175: "what is of value in human life, as well as ideals of personal virtue and character." 
J.. Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Mass: Harvard University Press 1971, p. 448: "there is 

noo urgency to reach a publicly accepted judgment as to what is the good of particular individuals. 
Thee reasons that make such an agreement necessary in questions of justice do not obtain for 
judgmentss of value," 
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vann opinies, maar over het feit dat die en die opinie wordt gehuldigd, op die en die 

gronden,, door die en die auteurs, of stromingen, of kerken." Dit komt neer op 

vrijheidd van onderwijs, beperkt door minimum kwalititeitseisen. 

Kymlickaa en Rawls menen beiden dat onderwijs in het teken dient te staan van 

hett scheppen van de condities waaronder men zijn vrijheid betekenisvol kan 

uitoefenen.. In geen geval dient er sprake te zijn van een opvoeden tot burgers die 

constantt elke waarde, elke praktijk, elke relatie ter discussie stellen en rationeel 

onderzoeken.. De veel terughoudender eis is dat kinderen ervan doordrongen raken dat 

err verschillende levensbeschouwingen zijn en dat ze enige kritische zin verwerven 

teneindee die opvattingen te kunnen doordenken. Ze moeten voorts de kennis en 

vaardighedenn verwerven om zichzelf te kunnen redden in de maatschappij, met name 

omm zichzelf te kunnen onderhouden. 

Dee vraag die de diversiteit-liberaal bij dit soort neutraal bedoelde omschrijvingen 

enn eisen zal stellen is: het klinkt allemaal wel terughoudend en diplomatiek, maar 

wordtt er in feite niet gewoon toch een robuust ideaal van autonomie 

binnengesmokkeld?? Het enkele feit dat kinderen leren dat er verschillende 

levensopvattingenn bestaan en dat ze op die en die gronden worden gehuldigd, en dat 

err over hun merites valt te discussiëren, maakt het al een stuk, zo niet veel, 

waarschijnlijkerr dat ze de waarden en normen van hun thuisfront in twijfel zullen 

gaann trekken. Die kans wordt des te groter wanneer hen ook nog wordt uitgelegd 

welkee vrijheden en rechten ze hebben. De staat kan wel beweren dat ze zich onthoudt 

vann het promoten van autonomie als robuust ideaal, maar wat hebben orthodoxe 

ouderss wier kinderen thuis lastige vragen stellen daaraan? Nu kan een kind dat in een 

landd als Nederland opgroeit moeilijk geen weet hebben van haar rechten en vrijheden, 

hierr kennen we nauwelijks het soort geïsoleerde gemeenschappen als de Amish in 

Amerika.. Maar toch. Het aanleren van kritische zin en kennis van de inhoud van 

diversee levensbeschouwingen maken het er niet waarschijnlijker op dat de culturele 

enn religieuze waarden van de ouders op de volgende generatie overgaan, althans niet 

inn de pure vorm die de eerdere generatie misschien wenst. 

Voorr Galston is dit onverteerbaar: 'liberalisme gaat over de bescherming van 

diversiteit,, niet de verheerlijking van keuze."34 In Galstons ideale "Diversity State" 

steltt de overheid juist alles in het werk om individuele en groepsverschillen zo veel 

mogelijkk te respecteren, ook als die groepen individuele autonomie niet hoog in het 

vaandell  dragen. Ouders moeten zeer uitgebreide bevoegdheden hebben bij de 

opvoedingg van hun kinderen, inclusief het recht om ze thuis te onderwijzen. 

Bovendienn moet de vrijheid van vereniging uiterst ruim worden geïnterpreteerd, zodat 

311 J.S. Mill , 'On Liberty', in: D. Bromwich & G. Katcb (red.), On Liberty /John Stuart Mill, 
Binghamton:: Vail-Ballou Press 2003, p. 168: "facts and positive science exclusively. The 
examinationss on religion, politics, or other disputed topics, should not turn on the truth or falsehood 
off  opinions, but on the matter of fact that such and such an opinion is held, on such grounds, by such 
authors,, or schools, or churches." 
144 W.A. Galston 1995, p. 523: "liberalism is about the protection of diversity, not the valorization of 
choice." " 
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associatiess de mogelijkheid hebben om zich intern illiberaal te organiseren. Verder 

moetenn er mogelijkheden zijn voor groepen om vrijstellingen te krijgen van algemene 

wetten,, opdat de uitoefening van hun gemeenschapspraktijken wordt gefaciliteerd.35 

Hardee taal dus, en op het eerste gezicht een flinke verwijdering van het 

liberalismee van de hierboven genoemde auteurs. Echter, net als bij Parekh in de 

vorigee paragraaf wordt de soep minder heet gegeten dan hij wordt opgediend. Al snel 

naa de bovenstaande aanbevelingen komt Galston met flinke clausuleringen. Zo 

beschouwtt hij het wel degelijk als de taak van de staat om eisen aan opvoeding en 

onderwijss te stellen. Zijn toewijding aan 'diversiteit' drijf t hem niet tot het accepteren 

vann het 'dom houden' van kinderen. Ten eerste moeten kinderen, net als bij Rawls en 

Kymlicka,, leren dat er verschittende levensbeschouwingen zijn en wat hun aard is.36 

Dee staat moet er daarnaast op toezien dat het onderwijs erop is gericht kinderen op te 

voedenn tot goede burgers, die tolerant zijn en de eigenschappen en vaardigheden 

bezittenn die nodig zijn om te participeren in een liberale economie en samenleving. 

Ditt zijn allemaal positieve eisen. Tezamen moeten ze leiden tot een attitude die 

Galstonn "social rationality" noemt.37 Hij noemt ook negatieve eisen. Wat onderwijs 

nietniet mag doen is "curricula of pedagogische praktijken voorschrijven die van 

studentenn een sceptische of kritische blik op hun eigen manier van leven vereisen of 

daartoee uitnodigen." Hiermee denkt Galston zich te onderscheiden van het 

'verkeerde'' soort liberalisme. Maar feit is, Kymlicka en Rawls wijzen die zaken net 

zoo goed af. Sterker nog, Galston knabbelt zoveel terrein van z'n aanvankelijke 

missionmission statement af, dat z'n positie inzake onderwijs niet meer is te onderscheiden 

vann auteurs die hij als autonomie-liberalen bestempelt. 

Tenn aanzien van de vrijheid van vereniging gaat het al niet veel anders. Ondanks 

hett pleidooi voor een ruime interpretatie van dit fundamentele recht durft Galston het 

niett aan om op dit terrein harde consequenties aan zijn diversiteit-liberalisme te 

verbinden.. Zodra er vervelende implicaties voor het individu in zicht komen haalt hij 

bakzeil.. Zijn ruime, permissieve visie op associaties wordt sterk gerelativeerd als hij 

casuss bespreekt waarin de rechten van het individu worden geofferd aan het 

groepsbelang,, bijvoorbeeld bij religieuze groepen die dissidenten verstoten. Galston 

formuleertt namelijk zo'n sterk recht van exit als voorwaarde voor vrije associatie, dat 

hijj  in feite - wederom terugvalt op een positie die niet valt te onderscheiden van de 

liberalenn die hij kritiseert. De vrijheid van vereniging in Galstons 'Diversity State' 

wordtt ingeperkt door het recht van leden om te allen tijde de groep te verlaten, 

waarbijj  de volgende randvoorwaarden moeten zijn vervuld: "kennis-voorwaarden 

hett zich bewust zijn van alternatieven voor het leven dat men feitelijk leeft; 

capaciteit-voorwaardenn - het vermogen om die alternatieven te evalueren [...]; 

"Ibid ,, p. 529. 
366 Ibid. 
377 Ibid, p. 525. 
388 Ibid, p. 529: "prcscibc curricula or pedagogic practices that require or strongly invite students to 
becomee skeptical or critical of their own ways of life." 
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psychologischee voorwaarden in het bijzonder het vrij zijn van [...] hersenspoeling 

[...],, vormen van dwang anders dan puur fysieke dwang die aanleiding kunnen geven 

tott legitiem staatsingrijpen ten behoeve van betrokken individuen; en tenslotte, [...] 

hett vermogen voor individuen die uit een groep willen stappen om effectief te kunnen 

participerenn in tenminste enkele manieren van leven buiten degene die men achter 

zichh wil laten."39 Het lijk t me een niet al te gedurfde stelling dat de hier door Galston 

opgesomdee condities, in combinatie met zijn visie op onderwijs, enerzijds 

onverenigbaarr zijn met zijn aanvankelijke standpunt inzake Wisconsin v. Yoder en 

anderzijdss een even hard exit-recht opleveren als door liberalen als Barry, Kymlicka 

enn Rawls wordt verdedigd. 

Behalvee inzake het exit-recht zit Galstons diversiteit-doctrine ook bij een ander 

aspectt van de vrijheid van vereniging meer op één lij n met zijn vermeende 

opponentenn dan hij zou willen erkennen. Hij prijst zijn eigen model omdat het toestaat 

datt groepen zich intern illiberaal organiseren, bijvoorbeeld door vrouwen van 

bepaaldee posities binnen de structuur van de associatie uit te sluiten. Bij het type 

liberalismee dat hij afwijst is dit anders, betoogt Galston, want daar geldt dat de 

vrijheidd van vereniging is beperkt in de zin dat de interne structuur en praktijken van 

associatiess moeten sporen met de waarde van individuele autonomie. Maar dit is 

wederomm een straw man. Illiberaal georganiseerde associaties zijn wel degelijk 

toegestaann bij liberalen als Barry en Kymlicka. Vrijheid van vereniging houdt in de 

vrijheidd om zich met elkaar te associëren op een wijze die de participanten goeddunkt. 

Wiee lid wil worden of blijven van een gegeven associatie dient zich aan de regels van 

dee club te houden, illiberaal of niet. Die discretie van associaties is simpelweg 

inherentt aan de vrijheid van vereniging.41 Net zoals het niet de taak van de staat is om 

mensenn te 'beschermen' die zich in een relatie vrijwilli g aan sado-masochistische 

399 Ibid, pp, 533-534: "knowledge conditions - the awareness of alternatives to the lif e one is in fact 
living;; capacity conditions - the ability to assess these alternatives [...]; psychological conditions -
inn particular, freedom from [...] brainwashing [...], forms of coercion other than the purely physical 
thatt may give rise to warranted state interference on behalf of affected individuals; and finally, [...] 
thee ability of exit-desiring individuals to participate effectively in at least some ways of lif e other 
thann the ones they wish to leave." 
4(11 Ibid, p. 533. 
411 W. Kymlicka 2002, p. 341. Zie ook B. Barry 2001, pp. 162 e.v. Barry stelt ten onrechte dat 
Kymlickaa te veel bemoeienis met associaties tentoonspreidt door te eisen dat ze zich intern liberaal 
organiserenn (en echoot daarmee het verwijt van Galston). Zulks maakt echter geen deel uit van 
Kymlicka'ss positie. Kymlicka verdedigt het recht van associaties om zich intern illiberaal te 
structurerenn (W. Kymlicka 2002, p. 341). De passages van Kymlicka waar Barry in verband met dat 
verwijtt naar verwijst, handelen niet over associaties in de zin van de vrijheid van vereniging, maar 
overr zogenaamde 'sub-state' entiteiten, geografisch afgescheiden groepen die zo'n vergaande 
autonomiee en organisatie hebben dat ze als staten, als politieke rechtsordes, moeten worden 
beschouwdd (W. Kymlicka 2002, p. 239: de term "civi l liberties" impliceert een politieke rechtsorde, 
niett de set regels van een gewone associatie). Kymlicka meent, evenals Barry (B. Barry 2001, p. 
162),, dat staten zich intern liberaal dienen te organiseren. Het is overigens de vraag of Barry en 
Kymlickaa dezelfde groepen als 'sub-statcs' kwalificeren, maar dat laat het punt onverlet (Kymlicka 
lijk tt zowel de Pueblo als de Amish als 'sub-states' aan te merken, Barry wel de Pueblo, maar niet de 
Amish). . 



DeDe Eisen van Liberale Neutraliteit 131 1 

praktijkenn onderwerpen, gaat het - gegeven een materieel exit-recht - niet aan om 

zichh te mengen in de manier waarop leden van een groep zich tot elkaar verhouden.42 

Omm te recapituleren, Galston maakt dus twee terugtrekkende bewegingen: één 

inzakee de eisen die aan onderwijs mogen worden gesteld en één met betrekking tot de 

vrijheidd van vereniging. Verder blijk t de restrictieve interpretatie van die vrijheid die 

hijj  aan zijn tegenstanders toeschrijft niet te kloppen. Wat dit volgens mij illustreert, is 

datt het onderscheid tussen zogenaamd diversiteit-liberalisme enerzijds en zogenaamd 

autonomie-liberalismee anderzijds overtrokken is. De terugtrekkende bewegingen 

overbruggenn de kloof die er tussen de twee leek te gapen. De manier waarop groepen 

alss de Old Order Amish Community hun kinderen willen grootbrengen valt 

simpelwegg buiten de bandbreedte van manieren van leven waartussen liberalisme 

neutraall  behoort te zijn. Liberale principes schrijven dus voor dat de staat partijdig is 

tenn nadele van de manier waarop de Old Order Amish Community omgaat met haar 

kinderen.. De relativeringen en clausuleringen die Galston bij zijn eigen diversiteit-

liberalismee aanbrengt, zijn precies de maatregelen die die groep terugdwingen binnen 

dee bandbreedte van liberale neutraliteit. Zo brengt Galstons redenering hem -

onbedoeldd terug naar een conceptie van liberalisme die volgens mij de enige 

verdedigbaree is: de staat verschaft aan individuele burgers (dus niet in eerste instantie 

aann groepen, de rechten van groepen zijn afgeleiden van de fundamentelere rechten 

vann de leden) zowel het recht als de mogelijkheid om hun eigen conceptie van het 

goedee te vormen, herzien en na te streven. Het recht krijgt vorm via de negatieve 

vrijheidsrechten,, de mogelijkheid wordt geschapen door te bevorderen dat burgers de 

capaciteitt tot autonomie als meta-ideaal - dus in bescheiden, niet-perfectionistische 

zinn - verwerven, onder andere via het recht op en de plicht tot educatie.43 

55 Een fair e kans voo r marginal e levenswijzen ? 

Komenn we toe aan de derde variant van de bias-claim. Die luidt ongeveer als volgt: 

liberalismee kan niet echt neutraal worden genoemd omdat bepaalde levenswijzen geen 

schijnn van kans maken in een maatschappelijke ordening op grond van liberale 

beginselen.. Thomas Nagel verwoordt - weliswaar buiten de context van het 

multiculturalismedebatt - bijvoorbeeld een objectie, die hij ook van toepassing acht op 

liberalee theorieën die er een min of meer bescheiden conceptie van autonomie op 

nahouden.. Hij werpt met name Rawls tegen dat in zijn samenleving sommige 

422 lan Shapiro brengt een nuance aan op deze benadering. Hij onderschrijft vergaande associationcle 
discretie,, maar pleit voor beleid dat illiberaal georganiseerde groepen stimulansen geeft om zich te 
hervormen,, bijvoorbeeld door terzake van vrijstelling van belasting voor kerken voorwaarden te 
stellenn op het gebied van non-discriminatie wegens geslacht (I. Shapiro, 'Democratie Justice, 
Multiculturall  Recognition', in: P. Kelly (red.), Multicultural ism Reconsidered, Cambridge: Polity 
Presss 2002, p. 181 J. 
433 De mogelijkheid tot zelfbeschikking hangt ook van distributieve rechtvaardigheid in de vorm van 
(positieve)) sociale grondrechten. Hoewel een belangrijk element van liberalisme, laat ik de kwestie 
vann herverdeling hier buiten beschouwing. 
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opvattingenn van het goede - collectivistische bijvoorbeeld - zullen verkommeren, en 

datt op onfaire wijze. 

Notaa bene: deze variant lijk t op de vorige twee maar moet daar niet mee worden 

verward.. Het gaat niet om illiberale praktijken, dus activiteiten die op de één of 

anderee manier de gelijke vrijheid van anderen schenden, zoals clitoridectomie. Noch 

gaatt het om groepen die hun kinderen scholing ontzeggen en daarmee de kans op 

ontwikkelingg van enige mate van persoonlijke autonomie. In het geding zijn manieren 

vann je leven inrichten die op zichzelf stroken met de eisen van liberale 

rechtvaardigheidd maar die door hun communale karakter weinig overlevingskansen 

hebbenn in een liberale maatschappij waar sterk individualistische levenswijzen veel 

makkelijkerr kunnen overleven en bloeien. De realisatie van collectivistische 

levenswijzenn hangt bijvoorbeeld af van de samenwerking met, en het kunnen 

overtuigenn van, andere mensen, hetgeen bij deze soort levenswijzen moeilijker is. 

Al ss dit klopt45, dan is een collectivistische opvatting van het goede een dure 

preferentiee die, met gelijke hulpbronnen, moeilijker te realiseren is dan een 

individualistische.. Maar zoals ik in hoofdstuk 4 betoogde, mensen zijn zelf 

verantwoordelijkk voor hun dure preferenties, in de zin dat die preferenties geen 

aanspraakk geven op meer middelen of goederen. Liberale principes zijn in die 

specifiekee zin evenmin neutraal ten aanzien van de conceptie van het goede van de 

spreekwoordelijkee rijkeluiszoon. Volgens Rawls heeft neutraliteit van rechtvaardiging 

"alleenn dan een onrechtvaardige bias jegens bepaalde levenswijzen indien, 

bijvoorbeeld,, slechts individualistische levenwijzen zich kunnen handhaven in een 

liberalee samenleving, of indien ze zo de boventoon voeren dat associaties die 

religieuzee - of gemeenschapswaarden koesteren niet kunnen bloeien, en wanneer 

bovendienn de condities die tot deze uitkomst leiden op zichzelf onrechtvaardig zijn." 

Datt laatste is volgens mij de crux. De condities die tot een gegeven uitkomst 

leiden,, bijvoorbeeld dat individualistische (wat dat dan ook mag inhouden) 

levenswijzenn over de hele linie beter varen, zijn namelijk als het goed is de 

conditiess van individuele vrijheid, van een rechtvaardige distributie van hulpbronnen 

enn van persoonlijke verantwoordelijkheid voor eigen voorkeuren. Wanneer een 

levenswijzee en de corresponderende opvatting van het goede veel of juist weinig 

aanhangerss verwerft of behoudt, dan is dat onder zulke condities de uitkomst van het 

444 Zie in deze zin vooral T. Nagel, 'Rawls on Justice', Philosophical Review 1973-82, pp. 228-229; 
Vergelijkk ook de bespreking van Nagels bezwaar ir J. Raz, The Morality of Freedom, Oxford: 
Oxfordd University Press 1986, pp. 119-120. 
455 Het is niet zonder meer evident dat dit klopt. In de analyse van cultuur in deel I kwam naar voren 
datt menselijke betekenissen altijd gedeelde en dus collectieve betekenissen zijn. Verder wees ik op 
sociologischee onderzoek dat suggereerde dat de idee van "voortschrijdend individualisme" in het min 
off  meer liberale Nederland een mythe is. Het onderscheid tussen 'collectivistische' en 
'individualistische'' manieren van je leven inrichten is dus niet cut and dry. 
466 J. Rawls 1993: "unjustly biased against certain comprehensive conceptions only if, say, 
individualisticc ones alone can endure in a liberal society, or they so predominate that associatons 
affirmingg values of religion or community cannot flourish, and moreover the conditions leading to 
thiss outcome arc themselves unjust". 
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aggregaatt van de levensbeslissingen van de leden van de samenleving, gegeven ieders 

eerlijkee deel aan vrijheden en hulpbronnen. Als een levenswijze onder zulke condities 

niett levensvatbaar is, dan is het enige alternatief voor haar behoud het van staatswege 

bevorderenn van die levenswijze, bijvoorbeeld door in een distributief schema meer 

hulpbronnenn te verstrekken. Maar dat zou ons terug brengen bij perfectionisme.47 De 

betreffendee manier van leven heeft onder condities van individuele vrijheid 

evenveell  gelegenheid gekregen om zich te bewijzen als andere marginale opvattingen 

enn praktijken. Waarom zou deze marginale oriëntatie een geprivilegieerde positie 

moetenn krijgen? 

Latenn we de kwestie eens van een andere zijde benaderen. Zoals eerder 

opgemerktt werk ik in dit boek geen gedetailleerde conceptie van herverdelende 

rechtvaardigheidd uit, maar onderschrijf ik in beginsel wel het type herverdeling van 

Rawlss - dus gelijke uitgangsposities in termen van hulpbronnen (primaire goederen) 

inn plaats van gelijk welzijn, gelijke kansen op welzijn (Arneson), of gelijke toegang 

tott voordeel (Cohen). Nagel verwerpt een theorie van gelijke uitgangsposities, met 

namee omdat zo'n conceptie van rechtvaardigheid met zich meebrengt dat elk individu 

eenn zo groot mogelijk pakket aan hulpbronnen en vrijheden krijgt. Volgens Nagel is 

ditt een weerspiegeling van een sterk individualistisch en materialistisch kapitalisme, 

waardoorr mensen met een andersoortig idee over goed leven sterk in het nadeel zijn. 

Inn zijn discussie over dit probleem citeert Kymlicka de auteur Adina Schwartz, die het 

voorbeeldd opvoert van een socialist die gruwt van de idee van meer bezitten dan 

noodzakelijkk voor eerste levensbehoeften: "hij zou worden geschaad door het leven in 

eenn samenleving gebaseerd op een voorkeur voor een grotere in plaats van kleinere 

hoeveelheidd welvaart."48 Schwartz en Nagel beweren dat het maximaliseren van 

primairee goederen alleen maar individualistische en materialistische doelen dient, en 

duss vooral levenswijzen faciliteert die zulke doelen incorporeren. 

Heeftt een stelsel van gelijke uitgangsposities in termen van primaire goederen 

inderdaadd een fundamentele bias richting individualistische en materialistische 

levenswijzen,, en tegen collectivistische en anti-materialistische levenswijzen? In 

zekeree zin wel. Ik doel op de zin van de bandbreedte van manieren van leven 

waartussenn liberalisme neutraal is. Die bandbreedte correspondeert met een gematigd 

individualistischee opvatting over de menselijke conditie, zoals we ook hierboven 

zagenn bij de discussie over Parekhs groepsgelijkheid. Dat is nu eenmaal de opvatting 

diee ten grondslag ligt aan liberale beginselen. Hoe collectivistisch men die vrijheid 

ookk invult, bijvoorbeeld door een commune te stichten, die invulling blijf t gebaseerd 

opp de individuele vrijheid van vereniging, een vrijheid die ressorteert bij afzonderlijke 

personen,, niet bij collectieven. Als dat een bias is, dan heeft het liberalisme inderdaad 

44 Of bij ccn 'welfarist' conceptie van gelijkheid. Zie hoofdstuk 4 voor mijn verwerping van zo'n 
conceptiee ten faveure van een 'resourcist' conceptie in de zin van Rawls. 
488 A. Schwartz, geciteerd in W. Kymlicka, 'Liberal Individualism and Liberal Neutrality', Ethics 
1989-99/4,, p. 887. 
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eenn individualistische bias. Volgens liberalen gaat het individu moreel beschouwd 

bovenn gemeenschappen. 

Maarr dat laat onverlet dat je individuele vrijheid uiterst collectivistisch kunt 

invullen.. De reden dat Rawls de primaire goederen ook wel 'all-purpose means' 

noemt,, is dat ze in een moderne samenleving noodzakelijke en geschikte middelen 

zijnn voor elke conceptie van het goede. Ik vind dat aannemelijk. Je kunt je 

hulpbronnenn en vrijheden prima gebruiken om samen met geestverwanten allerlei 

collectivistischee doeleinden na te streven, en dat gebeurt in feite ook. 

Kerkgenootschappenn die in gemeenschap hun spiritualiteit willen beleven zullen geld 

nodigg hebben om panden te huren of te kopen, en vrijheid om hun gewenste 

praktijkenn uit te voeren. Het is bovendien niet waar dat mensen hun sociale bindingen 

inn een liberale samenleving slechts zien als coöperatie ter bevordering van 

welbegrepenn individuele eigenbelangen, of dat ze ertoe worden aangespoord hun 

socialee bindingen zo te zien. Natuurlijk niet. Mensen waarderen die relaties omwille 

vann zichzelf (omwille van die relaties dus). Maar dat wil niet zeggen dat ze vanuit de 

staatt gesanctioneerd moeten worden. Het organische karakter van communale 

goederenn leent zich juist slecht als object van overwegingen van rechtvaardigheid. 

Hechtee sociale verbanden kunnen prima floreren onder associationele laissez-faire 

omstandigheden. . 

Daarr zitten inderdaad wel grenzen aan. Neem de eigendomsinstitutie. In een 

geïndustrialiseerdee of postindustriële liberale samenleving is het niet mogelijk je 

volledigg te onttrekken aan het systeem voor allocatie van schaarse goederen dat in 

zulkee samenlevingen - overigens met goede redenen figureert, het systeem van 

privatee eigendom. Als je conceptie van het goede leven is 'leven in een grootschalig 

collectieff  met een regime van collectieve eigendom' dan zul je die inderdaad niet ten 

vollee kunnen verwezenlijken. Maar als je genoeg gelijkgestemden vindt kun je wel 

eenn commune, kibboets, New Age enclave of een woongroep stichten. De middelen 

diee je daarvoor nodig hebt zijn precies primaire goederen. Kymlicka verwoordt het 

puntt het mooist: 

Wee willen allemaal dingen doen, of dingen produceren, die niet te verhandelen 

zijn,, maar voor deze activiteiten zijn hulpbronnen nodig die andere mensen 

voorr conflicterende doeleinden willen aanwenden. De socialist prefereert het 

ontwikkelenn van haar persoonlijke vaardigheden, en de monnik prefereert het 

vierenn van God, boven het verkopen van goederen en diensten op de markt. 

Maarr de socialist en de monnik hebben land en andere hulpbronnen nodig om 

hunn niet-materialistische doelen na te streven. Een manier om die hulpbronnen 

opp legitieme wijze te verkrijgen is door een deel van je beschikbare tijd te 

spenderenn aan het verwerven van inkomen door middel van het leveren van 

goederenn en diensten die anderen wensen. Maar hoe meer je wens uitgaat naar 

niet-verhandelbaree activiteiten, en het vermijden van inkomen-genererende 

activiteiten,, des te meer je afhankelijk bent van je claim op een faire verdeling 
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vann de welvaart van de samenleving. De groepen die het minst zijn 

geïnteresseerdd in het verdienen van inkomen voor een materialistische 

levensstijl,, zijn precies de groepen die het meest afhankelijk zijn van hun faire 

deell  van de welvaart van de samenleving. 

Gegevenn gelijke uitgangsposities in termen van 'all-purpose means' hebben mensen 

mett collectivistische of antimaterialistische levensidealen geen nadelen in termen van 

fairness.. Nagel maakt niet hard waarom zij ten koste van het gelijke deel van anderen 

aanspraakk zouden kunnen maken op meer, of waarom het feit dat ze eventueel moeite 

hebbenn om aanhangers of gelijkgestemden te werven vanuit een oogpunt van 

rechtvaardigheidd relevant zou zijn. Een empirische vaststelling dat collectivistische 

verbandenn verzwakken onder liberale omstandigheden is geen tegenbewijs. Waarom 

zouu vantevoren vast moeten liggen dat zulke manieren van leven altijd sterk blijven? 

Veranderingenn duiden niet per se op partijdige machinaties. Nogmaals: neutraliteit 

vann rechtvaardiging heeft alleen dan een onrechtvaardige bias jegens bepaalde 

levenswijzenn indien de condities die tot een gegeven uitkomst leiden op zichzelf 

onrechtvaardigg zijn. Condities van vrijheid en individuele verantwoordelijkheid zijn 

datt niet. 

Tott slot een laatste opmerking bij dit verhaal: uit niets van wat in deze paragraaf 

iss gezegd volgt dat de onzichtbare hand van de marketplace of ideas per definitie 

waardelozee levenswijzen zal wegdrukken en goede zal laten winnen, zoals soms 

wordtt gesuggereerd. Vooral Mil l wordt regelmatig geïnterpreteerd alsof hij een 

wedkampp van levensexperimenten voorstaat die een soort survival of the most 

valuablevaluable behelst. Ook Kymlicka beweert in die trant bijvoorbeeld dat "onder condities 

vann vrijheid, bevredigende en waardevolle levenswijzen geneigd zullen zijn 

waardelozee en onbevredigende levenswijzen te verdrijven."50 Mil l heeft dit echter 

terechtt - niet beweerd. Zijn claim is zwakker, namelijk dat een klimaat waarin 

discussiee en kritiek mogelijk is, noodzakelijk is voor echte toewijding aan een 

opvattingg van het goede leven. Het is geen procedure die goede uitkomsten 

produceert,, maar een mogelijkheidsvoorwaarde voor het volmondig onderschrijven 

vann levensidealen. Waldron wijst er op dat de term marketplace of ideas niet 

499 W. Kymlicka 1989, p. 888: "We all want to do things, or produce things, which are not marketable, 
butt these activities require resources which other people desire for conflicting purposes. The socialist 
preferss developing her personal skills, and the monk prefers celebrating God, to selling goods and 
servicess in the market. But the socialist and the monk require land and other resources to pursue their 
nonmaterialisticc ends. One way to legitimately acquire those resources is to spend part of one's time 
acquiringg income through the provision of goods and services others desire. But the more one desires 
too pursue nonmarketable activities, and to avoid income-producing activities, then the more 
dependentt one is on acquiring resources through one's claim to a fair division of society's wealth. 
Thee groups which arc least interested in earning income for a materialistic life-style are precisely the 
groupss which arc most dependent on their fair share of society's wealth." 
500 Ibid, p. 884: "under conditions of freedom, satisfying and valuable ways of lif e wil l tend to drive 
outt those which are worthless and unsatisfying." 
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voorkomtt in het werk van Mill . "Dat is een frase die nooit van hem is geweest, en die 

denkk ik nooit bij hem opgekomen zou zijn." 

Ookk Rawls gelooft niet in een liberale samenleving als een arena voor sur\>ival of 

thethe most valuable. Hij meent zonder meer dat potentieel waardevolle levensidealen 

zullenn uitsterven, en dat waardeloze levenswijzen kans hebben om te bloeien. 

Bovendienn zullen verschillende waardevolle levenswijzen concurreren waarbij 

sommigee het onderspit zullen delven. Dit valt dan te betreuren. Hij parafraseert in dit 

verbandd instemmend Isaiah Berlin die benadrukt dat "er geen sociale wereld zonder 

verlies""  kan bestaan. Sommige concepties van het goede leven zullen in een liberale 

samenlevingg uitsterven of sterk marginaliseren. Sociale invloeden die voordelig zijn 

voorr sommige levensidealen en nadelig voor anderen zijn niet uit te sluiten, 

simpelwegg omdat elke voorstelbare samenleving zulke invloeden in zich zal dragen. 

"Geenn samenleving kan alle manieren van leven herbergen." ~ Zeker, de (toelaatbare) 

opvattingenn van het goede die onder deze omstandigheden verdwijnen vallen 

misschienn te betreuren, maar onder een niet-liberale staatsinrichting zouden er nog 

veell  meer zijn te betreuren. 

511 J. Waldron, 'Mil l on Culture and Society', in: D. Bromwich & G. Katcb (red.), On Liberty /John 
StuartStuart Mill,  Binghamton: Vail-Ballou Press 2003, p. 243, n. 9: "That is a phrase which was never his, 
andd I think would never have occurred to him." 
522 I. Berlin, geciteerd in J. Rawls 1993, p. 197, n. 32: "No society can include within itself all forms 
oflifc.' --
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DEE EISEN VAN LIBERALE 
NEUTRALITEIT T 

11 Inleidin g 

Al ss aangekondigd staat in dit hoofdstuk een volgende versie van de zogenaamde bias-

claimm centraal. Anders dan bij in ieder geval de eerste twee varianten van het vorige 

hoofdstuk,, gaat het nu om de stelling dat liberalisme een bias heeft, vooringenomen 

is,, ten opzichte van activiteiten die vallen binnen de bandbreedte van activiteiten en 

manierenn van leven waartussen liberalisme neutraal zegt te zijn. Het gaat nu niet meer 

omm de claim dat liberalisme als politieke theorie inherent partijdig is, maar om de 

empirischee claim dat de inrichting van zich als liberaal-neutraal profilerende 

samenlevingenn doordrongen is van 'de' dominante 'cultuur' in de betreffende 

samenlevingen.. Deze bias-claim zegt dat feitelijke westerse democratieën 

onlosmakelijkk zijn vervlochten met een nationale, dominante cultuur, waardoor er 

geenn neutraliteit is ten opzichte van etnisch-culturele minderheden. "[E] r is geen 

manierr om een complete 'scheiding tussen staat en etniciteit' te hebben. In 

verschillendee opzichten is het ideaal van 'goedaardige veronachtzaming' een mythe,"1 

alduss Kymlicka. Etnisch-culturele minderheden hebben bij wijze van spreken last van 

oneerlijkee concurrentie in de cultural marketplace. 

Ditt levert nadelen op voor immigranten die een andere culturele achtergrond 

hebben.. Die nadelen zijn erin gelegen dat immigranten relatief minder makkelijk hun 

eigenn cultuur kunnen 'belijden', domweg omdat ze de gratis staatssponsoring die 

ledenn van de mainstream cultuur ontvangen, ontberen. In het hoofdstuk over cultuur 

alss handicap betoogde ik dat burgers hun preferenties moeten zien te vervullen met 

dezelfdee faire portie aan rechten en middelen die anderen ook hebben. Het punt van 

dezee versie van de bias-claim is dat de portie van etnische minderheden niet fair is, 

omdatt in de historisch gegroeide westerse samenlevingen reeds westerse, en niet 

allochtone,, voorkeuren zitten ingebakken. De oplossingen die de multiculturalisten 

voorr dit probleem voorstellen komen neer op compensatiemaatregelen teneinde die -

beweerdelijkk defecte neutraliteit te herstellen. Het gaat als het ware om het 

11 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford: Oxford University Press 1995, p. 115: "there is no 
wayy to have a complete 'separation of state and ethnicity'. In various ways, the ideal of 'benign 
neglect'' is a myth." 
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herstellenn van een asymmetrie in de steun die autochtonen enerzijds, en allochtonen 

anderzijdss genieten van de zijde van de overheid. 

Hiermeee wordt dus de neutraliteitspretentie zoals onderschreven door liberalen 

zelff  ter discussie gesteld. Dit kun je aan de ene kant opvatten als immanente kritiek, 

alss het signaleren van een inconsistentie: men wijst op nonneutrale wetgeving en 

beleidd van zich liberaal noemende landen, en signaleert dat liberalen niet praktiseren 

watt ze prediken, los van de vraag of wat ze prediken juist is. Aan de andere kant zou 

jee uit deze versie van de bias-claim kunnen afleiden dat multiculturalisten die hem 

naarr voren brengen neutraliteit als ideaal op zichzelf wel onderschrijven. In dat geval 

iss er au fond geen meningsverschil tussen liberale verdedigers van neutraliteit en 

multiculturalisten.. Het meningsverschil is er dan pas over het antwoord op de vraag 

watt er vervolgens moet gebeuren, dus na de constatering dat het op zichzelf 

nastrevenswaardigee concept van neutraliteit in de praktijk niet volledig wordt 

gerealiseerd. . 

DitDit  meningsverschil kan alleen worden beoordeeld aan de hand van een nadere, 

tamelijkk uitvoerige analyse van het concept van neutraliteit. Zo'n analyse is geboden 

aangezienn hier het liberalisme wordt aangevallen in zijn eigen termen, hetgeen noopt 

tott een precieze formulering van die termen. Immers, de stelling dat bepaalde waarden 

enn praktijken, of men die nou karakteriseert als behorende tot 'de' dominante 

meerderheidscultuurr of niet, in feite staatssteun genieten is een ernstig bezwaar tegen 

dee antiperfectionistische pretenties van het liberalisme, in ieder geval voor zover je de 

viaa allerlei historische grillen gegroeide praktijk in westerse landen als een 

actualiseringg van liberale beginselen kunt opvatten. 

22 Neutralitei t van effec t versu s neutralitei t van rechtvaardigin g 

Laatt ik beginnen met een voorbeeld om de discussie enigszins concreet te maken. 

Naarr aanleiding van het tumult rondom de film Submission en de moord op Theo van 

Goghh eind 2004, stelde minister Donner van Justitie voor om het wetsartikel over 

zogenaamdee 'smalende godslastering' af te stoffen. Zonder op de bijzonderheden van 

hett betreffende wetsartikel in te gaan is het duidelijk dat het gaat om de bescherming 

vann een specifiek religieuze opvatting van het goede leven. Ik zou er de parlementaire 

totstandkomingsgeschiedeniss op na moeten slaan, maar ik maak me sterk dat de ratio 

vann die wet niet het implementeren van een christelijke norm is. Een vergelijkbaar 

voorbeeldd is de wet die samenwonen bij een huwelijk voorschrijft. Voor zover de 

bias-claimm betrekking heeft op dit type gevallen wordt hij duidelijk terecht gemaakt. 

Eenn bepaalde opvatting van het goede geniet in feite staatssteun. De wetgever heeft 

hierr een perfectionistische agenda (gehad). De rechtvaardiging van de betreffende 

wetgevingg (of van het beleid, of de rechterlijke uitspraak) is een perfectionistische. 

Hiermeee is een aardig bruggetje gegeven naar een belangrijk onderscheid, 

namelijkk tussen neutraliteit van rechtvaardiging en neutraliteit van effect. De eerste 
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houdtt in dat de staat geen actie mag ondernemen met als doel het bevorderen van een 

substantieff  levensideaal. De twee genoemde wetten botsen dus met neutraliteit van 

rechtvaardiging;; de doelen van die wetten zijn perfectionistisch. Neutraliteit van 

effect,, de tweede vorm, gaat nog verder; de staat mag zelfs geen actie ondernemen die 

eenn (onbedoeld) positief of negatief effect heeft op het bloeien van deze of gene 

opvattingg van het goede leven, tenzij zij er daarenboven voor zorgt dat dat effect 

wordtt rechtgetrokken.2 

Dee term neutraliteit wijst op een intuïtief niveau in de richting van deze laatste 

variant:: als je werkelijk neutraal wil zijn, dan moetje niet toelaten dat er niet-neutrale 

gevolgenn uit je handelen voortvloeien, of dat nu de oorspronkelijke ratio van je 

handelenn was of niet. Tegelijkertijd valt ook gemakkelijk in te zien dat een dergelijk 

neutraliteitsstrevenn onmogelijk valt te verwezenlijken. Er is geen plan van actie 

denkbaarr voor de staat dat geen enkele invloed heeft op levensidealen. Voor elke 

voorstelbaree stap die de overheid kan doen is een alternatieve stap denkbaar die een 

anderr netto effect zal hebben op de in een samenleving aanwezige levenswijzen, 

zowell  ten aanzien van de relatieve moeite die aanhangers van verschillende 

conceptiess van het goede zullen hebben om zelf hun gewenste levenswijze gestalte te 

geven,, als ten aanzien van de relatieve moeite die een levenswijze zal hebben om 

aanhangerss te behouden of aan te trekken.3 De mainstream neutraliteitsopvatting in de 

liberalee literatuur behelst dan ook neutraliteit van rechtvaardiging. Ik sluit me daar bij 

aan.. Dat heeft tot gevolg dat ik bias-claim-achtige verwijten van multiculturalisten 

alleenn dan serieus neem, wanneer ze zich richten op deze vorm van neutraliteit. 

33 De operationaliserin g van neutralitei t via het leerstu k van primair e 
goedere n n 

Dee ongelijkheden die aan die verwijten ten grondslag liggen, trachten 

multiculturalistenn op te heffen via juridische compensatie-constructies. Er zijn twee 

hoofdcategorieënn van zulke constructies. Ten eerste de zogenaamde ontheffingen, die 

ledenn van etnisch-culturele minderheden ontheffen van regelgeving die nadelig voor 

henn uitpakt, en ten tweede het inwilligen van symbolische claims die etnisch-culturele 

minderhedenn maken op de staat en die de waarde, status en het bestaan van groepen 

onderstrepen.. De eerste categorie tracht te bereiken dat elke burger of groep burgers 

22 Raz, Kymlicka en Rawls hebben het respectievelijk over "exclusion of ideals" versus "neutral 
politicall  concern" (The Morality of Freedom, Oxford: Oxford University Press 1986, pp. 114 e.v.); 
"justificatoryy neutrality" versus "consequential neutrality" ('Liberal Individualism and Liberal 
Neutrality',, Ethics 1989-99/4); "neutrality of aim" versus "neutrality of effect" (Political Liberalism, 
Neww York: Columbia University Press 1993, pp. 190-4). 
33 Die twee hangen bovendien samen omdat bijvoorbeeld het feit datje kinderen dezelfde opvatting 
aanhangenn een centraal onderdeel kan zijn van de inhoud van een opvatting van het goede. 
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gelijkee kansen heeft om zijn levensidealen na te streven.4 De tweede soort 

compensatie-constructie,, de erkenning van symbolische claims, ziet erop dat de 

symbolenn en feestdagen van etnisch-culturele minderheden door de staat publiekelijk 

opp gelijke voet worden erkend als die van de dominante cultuur.5 De zere plekken van 

multiculturalistenn zijn in dit verband zaken als een officiële eenheidstaal, de 

christelijkee oorsprong van feestdagen, het christelijke karakter van symbolen 

(vlaggen,, geld), allerlei wetten die als bijeffect hebben het verbieden van culturele 

praktijken,, etc. De compensatiemaatregelen zijn dan als het ware lappen waarmee de 

nonneutralee gaten in het neutrale kleed worden gestopt. 

Omm even de link met voorgaande hoofdstukken aan te geven: hier is goed te zien 

hoee het holistische cultuurbegrip van multiculturalisten hen parten speelt. De curieuze 

vooronderstellingg is dat elke individuele autochtoon 'lid' is van 'de' mainstream 

'cultuur',, en dus een navenante set culturele oriëntaties heeft. Alsof de grens tussen 

bevoordeeldenn en benadeelden bij partijdig (nonneutraal) overheidsbeleid netjes 

samenvaltt met de scheidslijn tussen de categorieën 'autochtoon' en 'allochtoon'. 

Alsoff  elke inheemse burger voordeel geniet van een wet tegen godslastering, omdat 

hijj  nu eenmaal uit 'de christelijke Nederlandse cultuur' afkomstig is. Alsof aan de 

anderee zijde alle immigranten een levensbeschouwelijk blok vormen. 

Datt gezegd hebbende, falende neutraleit is een probleem voor een staat met 

liberalee pretenties, ook al heeft het niet de cultuur-deterministische uitwerking die 

multiculturalistenn ervan maken. Hoe kunnen we nu bepalen of er bij een door 

multiculturalistenn voorgestelde compensatiemaatregel daadwerkelijk sprake is van 

schendingg van neutraliteit van rechtvaardiging? Met andere woorden, hoe kunnen we 

neutraliteitt van rechtvaardiging operationaliseren? Zodra die vraag is beantwoord kan 

wordenn gekeken of multiculturalistische compensatiemaatregelen de juiste remedie 

zijnn voor zo'n schending of niet. 

Dee operationalisering moet het mogelijk maken te zeggen wanneer een 

overheidsnorm,, -besluit of handeling in strijd is met het ideaal van neutraliteit van 

rechtvaardiging.. We zagen dat dit ideaal voorschrijft dat de reden van overheidsbeleid 

niett mag zijn het bevorderen of steunen van een element van een conceptie van het 

goede.. De reden voor een gegeven overheidsmaatregel vormt dus het 

aanknopingspunt.. Normaal gesproken is de reden van overheidshandelen het dienen 

vann het een of andere belang. Wellicht is het daarom een verstandige strategie om per 

multiculturalistischh twistpunt te kijken naar de belangen die met de betreffende wet, 

off  beleidsmaatregel, of jurisprudentie, worden beschermd of gediend. Die belangen 

moetenn serieus worden beoordeeld en getoetst op neutraliteit. Anders gezegd: er moet 

vastt komen te staan dat de beschermde belangen niet een levensbeschouwelijke (in de 

44 Vgl. J. Rawls 1993, p. 192. Hij geeft twee formuleringen van neutraliteit en dit oogmerk 
correspondeertt met de eerste formulering, namelijk "that the state is to ensure for all citizens equal 
opportunityy to advance any conception of the good they freely affirm." 
55 Vgl. J. Rawls 1993, p. 193. Dit streven is in het licht van Rawls' tweede component te plaatsen: 
"thatt the state is not to do anything intended to favor or promote any particular comprehensive 
doctrinee rather than another, or to give greater assistance to those who pursue it." 
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zinn van substantieve levensidealen) weerspiegeling vormen van de dominante cultuur 

(off  liever: van de centrale tendenties in de politieke gemeenschap), of van wat voor 

conceptiee van het goede dan ook. In Rawlsiaanse termen zou je kunnen zeggen dat 

'thee right' niet geïnfiltreerd dient te worden door de een of andere opvatting van 'the 

good'. . 

Dee vraag is dus: hoe komen we tot een acceptabele lijst van neutrale belangen, 

ofwel,, belangen die niet een specifieke opvatting van het goede weerspiegelen, van 

welkee aard dan ook? (Let wel: dit alles speelt zich als het ware af binnen de 

bandbreedtee van manieren van leven waartussen liberale principes neutraal behoren te 

zijn.. Illiberale praktijken e.d. zoals besproken in het vorige hoofdstuk vallen buiten de 

discussie.)) Het lijk t mij dat een belang neutraal is, wanneer er geen (met de gelijke 

vrijheidd van alle anderen verenigbare) opvatting van het goede leven bestaat (of 

denkbaarr is?) die dat belang niet deelt. In de liberale literatuur speelt deze idee een 

niett onbelangrijke rol. Ieder mens wil zijn leven op een zekere manier inrichten, en 

bepaaldee dingen zijn daartoe noodzakelijk, wat die manier van inrichten ook precies 

inhoudt.. We zagen dat zojuist bij de 'all-purpose means' van Rawls. Hij noemt die 

ookk wel primaire goederen. Goederen dus, waarvoor geldt dat elk mens er belang bij 

heeftt om ze te hebben: "dingen die elke rationele persoon wordt verondersteld te 

willen.. Deze goederen hebben normaliter nut, wat voor rationeel levensplan een mens 

ookk heeft." Feinberg noemt de belangen die een persoon heeft bij het bezitten van 

zulkee primaire goederen welfare interests of welzijnsbelangen. "Di t zijn belangen bij 

conditiess die veralgemeniseerde middelen zijn tot een grote variëteit aan mogelijke 

doeleindenn en welker gezamenlijke verwerkelijking, afgezien van hele bijzondere 

omstandigheden,, nodig is voor meer ultieme doelen."7 Ze zijn de "basale essentialia 

vann het welzijn van een mens."8 

Rawlss onderscheidt twee soorten primaire goederen: natuurlijke en sociale. 

Natuurlijkee primaire goederen zijn zaken als gezondheid, kracht en intelligentie. 

Socialee primaire goederen zijn rechten en vrijheden, (gelijke) kansen, inkomen, 

vermogenn en zelfrespect. De sociale primaire goederen zijn vatbaar voor distributie 

volgenss Rawls' beginselen van rechtvaardigheid.9 De natuurlijke primaire goederen 

kunnenn weliswaar indirect worden beïnvloed via distributie, maar zijn voor een groot 

deell  een kwestie van geluk of pech, alhoewel dit soort pech volgens de meeste 

liberalenn wel aanleiding behoort te geven tot enige mate van compensatie. Deze 

66 J. Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Mass: Harvard University Press 1971, p. 62: "things that 
everyy rational man is presumed to want. These goods normally have a use whatever a person's 
rationall  plan of life." 
77 J. Feinberg, Harm to Others, New York: Oxford University Press 1984, p. 37: "These are interests 
inn conditions that are generalized means to a great variety of possible goals and whose joint 
realization,, in the absence of very special circumstances, is necessary for the achievement of more 
ultimatee aims." 
**  N. Rcschcr, geciteerd in J. Feinberg 1984, p. 37: "basic requisites of a man's well-being". 
99 Met uitzondering van zelfrespect, het gevoel dat de manier waarop je je leven inricht de moeite 
waardd is. De distribueerbarc sociale primaire goederen vormen volgens Rawls "the social bases of 
self-respect",, maar zelfrespect zelf leent zich niet voor distributie. 
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overwegingenn over herverdeling doen voor de huidige discussie minder ter zake. 

Waarr het om gaat is dat deze goederen, de sociale en de natuurlijke, wenselijk zijn 

voorr personen met de meest uiteenlopende specifiekere doeleinden. Als de staat deze 

goederenn beschermt en bevordert, dan kan zij niet snel van perfectionisme of 

levensbeschouwelijkee partijdigheid worden beschuldigd. De formulering is enigszins 

vaag.. Feinberg geeft enige specificering met de volgende primaire goederen: een 

tolerabelee sociale en fysieke omgeving, lichamelijke integriteit en vrijwaring van 

wederrechtelijkee bemoeienis en dwang. Je zou deze kunnen opvatten als een nadere 

uitwerkingg van de categorie 'rechten en vrijheden.' 

Maarr wellicht is dit allemaal wat te stellig. De primaire goederen of 

welzijnsbelangenn van John Rawls zijn niet zonder meer zaligmakend. Zijn lijst wordt 

niett universeel onderschreven. Je kunt de lijst zo kort of zo lang maken als je wil , en 

j ee kunt er de typen goederen opzetten die je wil . Er zijn dan ook filosofen met 

concurrerendee lijsten. Denk aan de "basisaspecten van welzijn" van John Finnis , of 

dee "basic capabilities" van Martha Nussbaum die volgens haar op een "brede cross-

culturelee consensus" kunnen rekenen. Op hun lijsten prijken meer items dan op die 

vann Rawls. Het punt met zulke lijsten is natuurlijk: naarmate ze langer zijn rijst de 

vraagg waar het omslagpunt ligt. Ik bedoel daarmee: tot welk punt kun je zo'n lijst nog 

mett droge ogen als neutraal (want onderdeel van elke denkbare conceptie van het 

goede)) presenteren, en na welk punt zul je toch echt moeten spreken van een vorm 

vann perfectionisme. Finnis heeft bijvoorbeeld het item "Religie" op zijn lijst staan. Nu 

iss hij geen perfectionist in de zin dat hij het Christendom tot de van staatswege te 

bevorderenn excellenties beschouwt. Het gaat hem erom dat het besef van de één of 

anderee transcendente orde een noodzakelijk element van een geslaagd leven is, hoe 

datt religieuze besef ook concreet invulling krijgt. Maar dit neigt wat mij betreft al te 

veell  richting perfectionisme. Het lijk t heel wel mogelijk om een rijk , waardig en goed 

levenn te leiden en er tegelijkertijd een materialistisch wereldbeeld op na te houden, 

waarinn geen plaats is voor het transcendente. Nog sterker, je kunt je goede levens 

voorstellenn waarin een uitgesproken afkeer van religiositeit figureert en waarbij de 

betreffendee persoon het subsidiëren daarvan als unfair zal beschouwen. 

Anderr voorbeeld. Richard Arneson doet een suggestie voor een lijst waarop het 

100 J. Feinberg 1984, p. 37. 
111 J. Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oxford: Clarendon Press 1980, p. 87-97. Finnis' lijst: 
(A)) Life; (B) Knowledge; (C) Play; (D) Aesthetic Experience; (E) Sociability (Friendship); (F) 
Practicall  Reasonableness; (G) Religion. 
122 M. Nussbaum, Women and Human Development: The Capabilities Approach, Cambridge: 
Cambridgee University Press 2000, pp. 78-80. Nussbaums lijst (ik kort vrijelij k af): (1) Leven; (2) 
Gezondheidd en lichamelijke integriteit; (3) Bewegingsvrijheid; (4) Het vermogen tot verbeelding en 
denken;; (5) Het vermogen tot het hebben van affectieve emoties; (6) Praktische rede; (7) Het 
vermogenn tot betekenisvolle relaties met andere mensen; (8) Het vermogen tot relaties met dieren en 
planten;; (9) Spel; (10) Een mate van controle over je leefomgeving. 
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goedd van "atletische excellentie" voorkomt. Net zoals voor de andere items op zijn 

lijst,, geldt volgens Arneson dat een leven beter is, naarmate het betreffende individu 

meerr van dit goed verwerft. Het is een intrinsiek goed. Maar dit botst met sterke 

alledaagsee intuïties over het goede. Kan iemand een goed leven leiden en weinig voor 

sportt voelen? Mij lijk t van wel. Is het aannemelijk om vol te houden dat het leven van 

iemandd die niet van sport houdt, beter is naarmate hij een hogere graad van atletische 

excellentiee bereikt? Mij lijk t van niet. Het punt is dat bij dit soort lijsten teveel 

vantevorenn wordt ingevuld dat eigenlijk aan de autonomie van individuen zou moeten 

wordenn gelaten, waardoor die lijsten te zeer een teleologisch karakter krijgen. 

Redelijkee mensen zullen van mening verschillen over verschillende voorgestelde 

telossen.. De feilbaarheid van de overheid betreffende kennis van het goede wordt bij 

wijzee van spreken prangender naarmate de lijst meer invulling krijgt. Het 

aantrekkelijkee aan de set primaire goederen van Rawls of de welzijnsbelangen van 

Feinbergg is hun minimalisme. Het is goed te verdedigen dat de lijst van 

Rawls/Feinbergg niet te kort is (er mist niets wat wel noodzakelijk is'4), maar ook niet 

tee lang (er staan geen items op die in een goed leven best mogen ontbreken, of zelfs 

redelijkerwijss kunnen worden afgewezen). Wie beschikt over de instrumentele 

goederenn van gezondheid, een minimaal inkomen, gelijke kansen, een tolerabele 

socialee en fysieke omgeving, lichamelijke integriteit, vrijwaring van wederrechtelijke 

bemoeienis,, en zelfrespect, die kan zich daarmee richten op religiositeit, of op 

atletischee excellentie. Anderzijds kan iemand met andere preferenties zich op zijn 

eigenn doelen richten. Primaire goederen zijn nuttig, welke specifiekere preferenties je 

ookk hebt. 

Toegegeven,, een scepticus kan mijn bezwaren tegen dikke lijsten als die van 

Finniss en Arneson ook richten op de primaire goederen van Rawls. Waarom zou 

feilbaarheidd en onzekerheid over het goede niet fataal zijn voor die lijst? Misschien 

zijnn er wel goede levens voorstelbaar waarin een aversie tegen materiële inkomsten 

eenn centrale rol speelt, zou zo'n scepticus kunnen opperen. Een minimaal inkomen 

(bijvoorbeeldd in overeenstemming met het tweede rawlsiaanse beginsel van 

rechtvaardigheid)) is dus helemaal geen primair goed. Als dat tegenvoorbeeld klopt, 

dann hoort het primaire goed van een minimaal inkomen niet thuis op de lijst van 

primairee goederen. Maar zoals het citaat van Kymlicka hierboven in het vorige 

hoofdstukk helder liet zien, ligt dat nog niet zo simpel. In omstandigheden van 

schaarstee dient ook een asceet middelen te vergaren om zijn ascese mogelijk te 

maken. . 

133 R.J. Arneson, 'Liberal Neutrality on the Good: An Autopsy', 
<http://philosophy2.ucsd.edu/-rarncson/neutrality.pdf>,, pp. 37-8, De volledige lijst: (1) Pleasurable 
experiencee and especially enjoyment of the excellent; (2) Satisfaction of reasonable lif e aims; (3) 
Relationshipss of friendship and love; (4) Intellectual and cultural achievement; (5) Meaningful work; 
(6)) Athletic excellence; (7) Living one's life according to autonomously embraced values and norms; 
(8)) Systematic understanding of the causal structure of the world. 
144 Hoewel, ik zou nog het primaire goed van minimale scholing toevoegen. Dit punt laat ik nu echter 
rusten. . 

http://philosophy2.ucsd.edu/-rarncson/neutrality.pdf
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Akkoord,, zo zou de scepticus kunnen repliceren, maar wat dan te denken van een 

levenn dat de moeite waard is en wordt geleid door iemand die een hekel heeft aan een 

goedee gezondheid? Is zoiets niet mogelijk? Nog afgezien van de vraag of het 

denkbaarr is dat een dergelijke preferentie voor een slechte gezondheid een niet-

pathologischh karakter heeft, staat het de leider (lijder?) van zo'n leven natuurlijk vrij 

omm opzettelijk een ongezond bestaan te leiden. Daar zorgt het primaire goed van 

vrijwaringg van wederrechtelijke bemoeienis voor. Maar dat geldt voor het voorbeeld 

overr atletische excellentie ook. Ook al bevordert Arnesons overheid atletische 

excellentiee als primair goed onder haar burgers, hij zou dat niet willen verbinden aan 

eenn verplichting tot sporten. Een burger in de ideale samenleving van Arneson zou 

hoogstenss kunnen klagen over unfairness omdat preferenties waar hij maling aan heeft 

wordenn gesubsidieerd. Maar dan heeft de anti-gezondheidspersoon in een 

samenlevingg van Rawlsiaanse primaire goederen ook reden tot klagen dat een 

buitenissigee preferentie als die voor een goede gezondheid wordt gesubsidieerd via 

hygienevoorschriften,, verkeersregels, milieuvoorschriften, etc. 

Ikk moet bekennen dat ik weinig mogelijkheden zie om deze analogie, 

gesuggereerdd door de aan mijn eigen verbeelding ontsproten scepticus, te weerleggen. 

Alss het inderdaad mogelijk is om een goed leven te lijden waarin bewust wordt 

gestreefdd naar een slechte gezondheid (je zou kunnen denken aan een streven naar 

religieuzee puurheid via vergaande zelfkastijding), dan zijn primaire goederen strikt 

genomenn niet als 'all-purpose means' te kwalificeren. Hoewel ik me dus gewonnen 

geef,, lijk t me dit een Pyrrhosoverwinning voor de scepticus, want de 

tegenvoorbeeldenn bij lijsten als die van Finnis en Arneson schijnen me veel 

plausibelerr toe dan de nogal gezochte tegenvoorbeelden tot welke hij (de scepticus) 

z'nn toevlucht moet nemen om de lijst van Rawls te ontkrachten. Met andere woorden, 

dee minimalistische primaire goederen van Rawls zijn vooralsnog het beste te 

verdedigen,, vergeleken met concurrerende lijsten. Ik vat dat op als een teken dat hij 

daarmeee een eind in de richting is gekomen van een lijst die conceptueel beschouwd 

neutraall  is tussen mogelijke opvattingen van het goede. Daarbij komt: de lijst is niet 

inn steen gebeiteld. Voor het doel van het ontwikkelen van een liberale theorie kun je 

hemm beschouwen als provisorisch. Mochten filosofische inzichten daartoe nopen, dan 

kunnenn er altijd goederen worden gewijzigd, geschrapt of toegevoegd. De conceptie 

vann neutraliteit zal dan navenant veranderen, maar het staketsel van de theorie als 

geheell  blijf t gevoeglijk hetzelfde. 

44 Walzers bezware n 

Err valt dus een goede zaak te maken voor Rawlsiaanse primaire goederen. De meest 

rechttoe-rechtaann voorbeelden van staatsbeleid ter bescherming en bevordering van 

primairee goederen zijn de verboden op moord, mishandeling, diefstal en dergelijke. 

Diee beschermen lij f en goed van burgers tegen wederrechtelijke aantasting. Vanuit 
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eenn individu bezien zijn lichamelijke integriteit en bescherming van het vermogen 

individuelee primaire goederen, maar vanuit de staat bekeken hebben all-purpose 

middelenn vaak een meer collectieve lading. Denk bijvoorbeeld aan regels voor de 

productiee van voedsel die 'de volksgezondheid' beschermen. Om te kunnen 

beoordelenn of een concrete multiculturalistische klacht over partijdig overheidsbeleid 

-- waarbij dus de onderhavige versie van de bias-claim naar voren wordt gebracht -

terechtt is, zal moeten worden bekeken of het belang dat met het betreffende beleid 

wordtt gediend, valt te construeren als de publieke equivalent van een neutraal 'all-

purpose'' goed. Voorbeelden van zulke equivalenten zijn deugdelijk economisch 

beleid,, watermanagement (dijken, sluizen), het bevorderen van gelijke kansen op de 

arbeidsmarkt,, etc. 

Tochh is mijn voorstelling van zaken tot nu toe waarschijnlijk te rooskleurig. Het 

verdedigenn van primaire goederen gaat makkelijk zolang je praat op een niveau van 

voldoendee abstractie. Natuurlijk wil bijna iedereen bijvoorbeeld een goede 

gezondheid,, en natuurlijk is er een neutraal belang in het geding bij de handhaving 

vann de openbare orde. Sommig overheidsbeleid is dan ook makkelijk te plaatsen in 

hett leerstuk van neutrale goederen. De Delta-werken zijn zonder al te veel fantasie te 

verdedigenn als 'all-purpose' goederen voor Nederlanders. Maar begrippen als 'schoon 

milieu'' en 'volksgezondheid' zijn op zichzelf veel te vaag wanneer we vanuit de 

abstractee theorievorming afdalen naar de concrete, complexe werkelijkheid van 

alledag.. Het is die ingewikkelde werkelijkheid waarop concrete politieke 

besluitvormingg zich moet richten. Neem het goed van (volks)gezondheid: behoort de 

overheidd (de ontwikkeling van) voorzieningen te steunen als In Vitro bevruchting? 

Gebitscorrectie?? Het besnijden van jongetjes?15 Ander voorbeeld: in januari 2005 

kwamm in het nieuws dat minister Hoogervorst van Volksgezondheid een convenant 

mett het bedrijfsleven wil sluiten om het letterlijk en figuurlijk sterk groeiende 

probleemm van overgewicht aan te pakken, onder andere door de frisdrank in 

automatenn op scholen te vervangen door vruchtensappen.16 Verschillende mensen 

kunnenn het hier om allerlei redenen mee eens of oneens zijn, en toch tegelijkertijd 

allemaall  hetzelfde primaire goed van (volksgezondheid) volmondig onderschrijven. 

Zelfdee verhaal voor het primaire, instrumentele goed van een schoon milieu. Moet 

afvall  worden gescheiden? Moeten katalysators in personenauto's worden 

gesubsidieerd?? Of radicaler: kan er alleen een aanvaardbare stand van het milieu 

wordenn bereikt door het autoverkeer drastisch terug te dringen? 

Iedereenn is voor volksgezondheid en voor een schoon milieu, maar hoe die 

waardenn daadwerkelijk moeten worden ingevuld is hoogst controversieel. Zelfs als er 

enigee overeenstemming bestaat over die invulling, dan nog zal er getwist worden over 

dee beste en meest faire strategie en de juiste middelen om een bepaalde invulling te 

155 G.A. den Hartogh, 'Introduction', in: G.A, den Hartogh (red.), The Good Life as a Public Good, 
Dordrecht:: Kluwer Academie Publishers 2000, p. 20. 
166 "Playstation slechter dan Coca-Cola', Voedingsbedrijven zwichten voor convenant tegen 
overgewicht',, NRCJ'Handelsblad 5 januari 2005. 
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bewerkstelligen.. En zelfs als men daar uitkomt zal men, gegeven schaarse financiële 

middelen,, nog moeten beslissen welk nader gespecificeerd goed welk deel van de 

overheidsfinanciënn krijgt toegewezen. Er is immers een veelheid aan (hopelijk) 

neutrale,, 'all-purpose' goederen die concurreren om schaarse middelen. Er moeten 

gewichtenn worden toegekend aan de afzonderlijke goederen zodat ze geprioriteerd 

kunnenn worden. 

DitDit  soort mitsen en maren zijn voor Michael Walzer aanleiding om te stellen dat 

"err geen enkele set primaire of basale goederen denkbaar is die opgaat voor alle 

morelee en materiële werelden - of, zo'n set zou moeten worden opgesteld in termen 

diee zo abstract zijn dat ze weinig bruikbaar zouden zijn bij het denken over specifieke 

verdelingen."188 In een feitelijke samenleving moet volgens Walzer de nadere invulling 

vann abstracte primaire goederen in overeenstemming worden gebracht met de in die 

samenlevingg vigerende "shared understandings" over de interpretatie en onderlinge 

verhoudingg van die goederen. Het gaat erom de lokale sociale betekenis van abstracte 

goederenn zo nauwkeurig mogelijk te identificeren. Als dat lukt, dan zal er sprake zijn 

vann een daadwerkelijk rechtvaardige allocatie van rechten en goederen, voor die 

specifiekee samenleving. 

Dee vraag is natuurlijk, vallen zulke 'shared understandings' ook daadwerkelijk te 

identificeren?? Multiculturalistische verdedigers van de bias-claim zullen erop wijzen 

datt bij de methode van Walzer alleen de 'shared understandings' van de dominante 

groepp in de samenleving zullen meetellen, waardoor minderheden aan het kortste eind 

trekken.. Ik zou daarenboven de vraag stellen of er onder de 'autochtone' bevolking 

überhauptt voldoende 'shared understandings' zijn vast te stellen. Als je bijvoorbeeld 

kijk tt naar de milieu-standpunten van de VVD en van GroenLinks, dan kun je niet al te 

hogee verwachtingen hebben bij Walzers strategie. Om deze reden stelt Kymlicka voor 

omm concurrerende 'understandings' te evalueren in het licht van een meer algemene 

conceptiee van rechtvaardigheid.19 Maar dan beland je weer bij de lijst van abstracte 

primairee goederen die op zichzelf niet meer dan een globaal richtsnoer kunnen zijn 

voorr alledaagse politieke vraagstukken. De oplossing van die vraagstukken kan niet te 

langg worden uitgesteld, dus knopen moeten hoe dan ook worden doorgehakt. En als 

datt is gebeurd zullen er altijd weer nieuwe vraagstukken opdoemen, als gevolg van 

demografischee ontwikkelingen, voortschrijdende technologie, veranderende 

wetenschappelijkee inzichten, internationale ontwikkelingen, e tc, waardoor er weer 

nieuwee knopen doorgehakt moeten worden. 

Err zit weinig anders op dan het doorhakken van deze knopen te laten gebeuren 

viavia het meerderheidsbeginsel in een (vertegenwoordigende) democratische procedure. 

Daarbijj  zullen hogelijk betwiste en controversiële overwegingen en invalshoeken een 

177 G.A. den Hartogh 2000, p. 20. 
188 M. Walzer, Spheres of Justice, New York: Basic Books 1983, p. 8: "There is no single set of 
primaryy or basic goods conceivable across all moral and material worlds - or, any such set would 
havee to be conceived in terms so abstract that they would be of littl e use in thinking about particular 
distributions." " 
199 W, Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, Oxford: Oxford University Press 2002, p. 211. 
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roll  spelen, hoe diep de consensus over de achterliggende, abstracte goederen ook is. 

Ziee de verschillen in de manieren waarop de VVD en GroenLinks de neutrale waarde 

vann een schoon milieu willen bevorderen. Wat echter niet betwist wordt door VVD en 

GroenLinks,, is dat het ontwerp, de inrichting, van de democratische 

beslissingsproceduree onpartijdig is.20 Je zou het beleid dat uit dit systeem voortkomt 

'zachtt perfectionisme' kunnen noemen. Zacht perfectionisme definieer ik dan als op 

zichzelff  controversieel overheidsbeleid dat echter begrepen moet en kan worden als 

dee uitkomst van een via een democratische procedure besliste interpretatie en 

prioriteringg van neutrale, want werkelijk 'all-purpose' goederen, die in de regel qua 

abstractee goederen niet controversieel zijn. Goedbeschouwd levert zacht 

perfectionismee dus geen schending van neutraliteit van rechtvaardiging op - de 

uiteindelijkee rechtvaardiging is immers neutraal. Van hard perfectionisme is sprake 

wanneerr de overheid specifieke elementen van het goede leven bevordert vanwege 

hunn intrinsieke waarde (zoals bij een verbod op godslastering), of vanwege de brede 

consensuss over die waarde onder de bevolking (wat in een ideale democratie op 

hetzelfdee zou neerkomen); hard perfectionisme behelst dus een schending van 

neutraliteitt van rechtvaardiging. Het zal duidelijk zijn dat ik hard perfectionisme 

afwijs,, en zacht perfectionisme - noodgedwongen - aanvaard. 

55 Twee kiere n in een constitutionee l raamwer k 

Maarr is het ideaal van levensbeschouwelijke neutraliteit nu niet al te zeer uitgekleed? 

Stell  dat een politieke minderheid met lede ogen moet toezien dat bepaalde wetgeving 

waarr zij mordicus tegen is via de democratische procedure wordt doorgevoerd. Als de 

achterbann van die politieke minderheid zich afvraagt wat er zo neutraal is aan hun 

rechtsorde,, wat heeft een liberaal daarop te zeggen? Zullen ze tevreden zijn met het 

antwoordd dat de procedure via welke de wetgeving tot stand kwam neutraal in elkaar 

steekt?? Misschien niet tevreden in de zin van blij , maar politieke minderheden leggen 

zichh in de regel wel neer bij het democratische proces. Dat is de praktijk. Maar de 

theoretischee vraag blijf t staan: wat blijf t er over van neutraliteit? Immers, de diverse 

politiekee facties die in een plurale samenleving voorkomen, zullen zich bij de 

interpretatiee en relatieve waardering van op zichzelf neutrale 'all-purpose' middelen 

latenn inspireren door hun respectievelijke concepties van het goede. Daar is geen 

ontkomenn aan.21 

Tochh zijn er wel enige harde antiperfectionistische garanties te geven. Wat de 

overheidd via de democratische procedure (en via rechtspraak) kan besluiten dient 

200 G.A. den Hartogh 2000, p. 27. 
211 Hierbij zal echter wel het begrip 'publieke rede' cen rol moeten spelen. Grofweg wil dat zeggen dat 
menn in de politieke arena redenen dient te geven voor zijn bclcidsvoorkeurcn, en dat die redenen tot 
opp zekere hoogte publiek moeten zijn in de zin van begrijpelijk en niet op voorhand onaanvaardbaar 
voorr mensen met andere levensbeschouwelijke achtergronden. Kort door de bocht: "de bijbel beveelt 
het""  volstaat niet. 



1488 Multiculturalisme & Neutraliteit 

volgenss de meeste liberalen te worden begrensd door wat Rawls constitutionele 

essentialiaa en basisrechtvaardigheid noemt. Dat zijn de normen die de democratische 

proceduress reguleren, en verder de rechtsstatelijke beginselen zoals het 

legaliteitsbeginsel,, due process en dergelijke, maar ook, en met name, de catalogus 

aann fundamentele vrijheden (overigens zullen rechtsstatelijke beginselen vaak worden 

vormgegevenn als grondrechten, zoals bijvoorbeeld het recht op juridische bijstand van 

artt 18 Gw). Deze grondrechten perken de mogelijkheid om perfectionistisch beleid te 

voerenn tamelijk drastisch in. De vrijheid van godsdienst staat bijvoorbeeld in de weg 

aann een wet die het katholicisme verbiedt. De vrijheid van meningsuiting blokkeert 

overheidscensuur.. Het recht van vereniging beschermt burgerlijke associaties van 

allerleii  pluimage. En zo voort. In die zin blijf t er voor de eigen invulling van het 

levenn een ruim domein over voor burgers. In de praktijk van een min of meer liberale 

rechtsordee als de Nederlandse worden multiculturalistische klachten gewoonlijk in 

dezee termen geformuleerd en geëvalueerd. Een islamitische griffier die een hoofddoek 

will  dragen beroept zich op het gelijkheidsbeginsel en de vrijheid van godsdienst. 

Hetzelfdee geldt voor een Sikh die een ontheffing wil van de helmplicht om zijn 

tulbandd te kunnen dragen, en voor de hindoe die zijn familielid niet in een kist maar 

inn lakens gewikkeld ter aarde wil bestellen. 

Tochh laat dit raamwerk twee kieren open waardoor een perfectionistische wind 

kann waaien. Ten eerste: de afwerende werking van grondrechten laat de mogelijkheid 

vann niet-dwingende wetgeving onverlet. Subsidies, accijnzen, propaganda en andere 

manierenn van bevorderen en ontmoedigen door de overheid worden niet geraakt door 

dee garanties van de constitutionele vrijheden. Liberalen verschillen van mening over 

dee speelruimte die de staat op dit gebied behoort te hebben. In principe legt de notie 

vann neutraliteit van rechtvaardiging de overheid aan banden voor zover zij goederen 

enn belangen wil steunen op grond van hun intrinsieke, niet-instrumentele waarde, dus 

vanuitt overwegingen in de sfeer van het goede leven. Maar Govert den Hartogh 

bijvoorbeeld,, acht zulk soort steun niettemin reeds gerechtvaardigd als er een groot, 

maarr niet per se unaniem, draagvlak voor bestaat onder de bevolking. Hij stelt zich 

medee op dit standpunt omdat sommige intrinsieke goederen een publieke dimensie 

hebben:: ze kunnen niet worden geproduceerd zonder medewerking van mensen die 

geenn behoefte hebben aan consumptie van die goederen of die niet uit zichzelf bereid 

zijnn bij te dragen. De markt kan dat soort goederen uit de aard der zaak niet realiseren 

enn ze kunnen dus louter bestaan als publieke voorziening (bijvoorbeeld natuurschoon 

alss intrinsiek goed, dus meer dan een leefbaar milieu als instrumenteel 'all-purpose' 

middel).22 2 

2222 Dit lijk t op Nagels punt over de moeilijkheid om collcctivistischc idealen te realiseren onder een 
liberaall  regime, maar is niet hetzelfde. In principe is de markt in staat bepaalde collcctivistischc 
goederenn te realiseren. Kymlicka's monniken kunnen (en willen) mensen uitsluiten die niet hetzelfde 
goedd (land in pnve-cigendom, kloosterleven) als zij wensen. Maar bij natuurschoon is het moeilijker 
omm de consumenten ervan via marktwerking te laten betalen. Je kunt denken aan tolheffing om het 
natuurgebiedd te betreden, maar het is de intrinsieke natuurliefhebbers niet louter te doen om het je 
begevenn in de natuur, maar ook om het beslaan van natuurschoon op zich, los van 'consumptie' 
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Maarr ook voor intrinsieke goederen zonder publieke dimensie staat Den Hartogh, 

mett bijvoorbeeld Raz, staatssteun toe bij een voldoende brede consensus. De latere 

Rawlss eveneens, alhoewel mij niet volledig duidelijk is of hij nu een unanieme 

consensuss eist, of ook reeds meerderheidsbesluiten op dit gebied voldoende acht.23 De 

gedachtee is dat strikte neutraliteit van rechtvaardiging een al te rigoureuze constructie 

is.. Het gooit namelijk het kind met het badwater weg doordat ook elementen van het 

goedee worden uitgesloten waarover geen verschil van mening bestaat in de 

samenleving,, waarbij de idee is dat zulke gemeenschappelijke elementen vallen te 

identificeren.. In de woorden van Raz, "ook al verschillen verschillende mensen in hun 

conceptiee van het goede, daar volgt niet uit dat er in een gegeven cultuur [...] geen 

gemeenschappelijkee elementen zijn in hun variërende concepties van het goede."24 Er 

kann dus in een samenleving een min of meer contingente overlappende consensus 

overr het goede bestaan. In zo'n samenleving zou het dan, zo loopt de redenering, van 

denn gekke zijn om het staatsapparaat niet in te schakelen om het object van zo'n 

consensuss te bevorderen. Dat zou neutraliteit tot een doel op zich maken, en dat dient 

tee worden vermeden. Beter is het om de mensen ter will e te zijn ten aanzien van 

waardenn die toch oncontroversieel zijn. "De liberale moraal is dan alleen 

antiperfectionistischh in zoverre als zij neutraal wil zijn tegenover conflicterende 

vormenn van perfectionisme," vat Jacobs deze idee samen. 

Ditt klinkt sympathiek, immers, wat is er tegen een perfectionistisch beleid op 

eenn gebied waarover brede overeenstemming bestaat? Toch lijk t mij voorzichtigheid 

geboden.. Een belangrijke kanttekening is het feit dat een moderne samenleving 

dynamischh is in levensbeschouwelijk opzicht. De overlappende consensus over het 

goedee die op een gegeven moment bestaat, is niet permanent. Nieuwe (partiële) 

levensidealenn worden gevormd niet voor niets zegt Rawls dat levensbeschouwelijke 

diversiteitt in moderne samenlevingen het onvermijdelijke gevolg is van de vrije 

uitoefeningg van de rede. Die vrije uitoefening stopt niet omdat er op moment / een 

consensuss bestaat. Daarnaast - en dit is voor het multiculturalismeverhaal met name 

relevantt - zorgt immigratie uit diverse oorden voor een injectie van nieuwe elementen 

vann opvattingen van het goede. Gegeven deze dynamiek is het aannemelijk dat een 

overlappendee consensus over het goede slechts een tijdelijk en onstabiel karakter zal 

ervan.. Het is zeker niet denkbeeldig dat dat type goederen slechts kan bestaan via publieke productie. 
Neemm alleen al dit probleem: mensen die het goed van natuurschoon, zoals zoeven gedefinieerd, ook 
waarderenn maar geen zin hebben om mee te betalen, hebben een prikkel om zich voor te doen als 
tegenstanderss van het goed, en vervolgens als free-riders mee te genieten. 
233 De "shared final ends" waar hij het op p. 202 van Political Liberalism over heeft lijken een 
unanimiteitseiss te impliceren. Uit wat hij zegt op p. 214, daarentegen, zou je af kunnen leiden dat hij 
-- met enige tegenzin - ook meerderheidsbesluiten over het steunen van elementen van het goede 
levenn legitiem acht. 
244 J. Raz 1986, p. 128: "even though different people differ in their conception of the good, it does 
nott follow that in a given culture [...] there are no common elements in their varying conceptions of 
thee good." 
255 F.CL.M. Jacobs, 'Inhoud en Rechtvaardiging van de Liberale Moraal', in: A.W. Musschenga & 
F.C.L.M.. Jacobs (red.), De Liberale Moraal en Haar Grenzen, Kampen: Kok 1992, p. 35 (mijn 
cursivering). . 
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hebben.. Het heeft een onfaire uitwerking tegenover potentiële toekomstige 

levensidealenn om zo'n momentopname te fixeren en onderwerp te maken van 

overheidssteun.. Nieuwkomers op de marketplace of ideas (opgroeiende kinderen, 

immigranten)) en reeds aanwezige burgers die hun oude ideeën herzien treffen dan een 

gevestigde,, door de overheid bevorderde, 'consensus1 aan, die overigens op dat 

momentt al geen echte, 'kamerbrede' consensus meer is. Dit probleem speelt des te 

meerr wanneer je, zoals bijvoorbeeld Den Hartogh, suggereert dat er reeds sprake is 

vann een overlappende consensus over het goede, "zelfs wanneer er een zeer 

substantieell  aantal buitenstaanders is."26 Als dit substantiële aantal buitenstaanders 

bestaatt uit leden van een etnisch-culturele minderheid, dan krijgt de bias-claim ineens 

veell  betekenis. 

Vanuitt het oogpunt van neutraliteit is er bovendien gewoon sprake van een 

ongerechtvaardigdd afwijken in de richting van bepaalde perfectionistische idealen, 

waarvann geenszins vaststaat dat ze überhaupt deugen. Consensus biedt namelijk geen 

garantiee voor juistheid. Mill s felle verzet tegen het 'despotisme van conventie' neemt 

datt als één van z'n belangrijkste premissen. Verder is de kans aanwezig dat er vanuit 

hett contingent buitenstaanders (begrijpelijk) ressentiment zal ontstaan over het 

selectievee perfectionisme van de staat. Of politieke minderheden ook steeds netjes 

zullenn samenvallen met etnische minderheden, zoals de bias-claim suggereert, is 

twijfelachtig,, zoals ik hopelijk in de voorgaande hoofdstukken genoeglijk heb laten 

zien.. Maar dat tast het principiële punt uiteraard niet aan. Rawls wijst het subsidiëren 

vann pelgrimstochten af omdat dat voor scheve gezichten zou zorgen bij mensen met 

minderr dure preferenties28, en terecht. Maar waarom dat voor het subsidiëren van 

anderee intrinsieke goederen, hetgeen hij wel toestaat, niet zou gelden wordt niet 

duidelijk.. Waarom zou de (feilbare) meerderheid belastingeuro's mogen eisen van de 

minderheidd om het Nederlandse levenslied te steunen?29 Hier zal niet kunnen worden 

voldaann met het antwoord dat de procedure via welke de wetgeving tot stand kwam 

neutraall  in elkaar steekt. Bij de interpretatie en prioritering van neutrale instrumentele 

goederenn ontkomen we niet aan het noodzakelijke kwaad van het 

meerderheidsbeginsel,, maar dat betekent niet dat we het ook moeten accepteren voor 

266 G.A. den Hartogh 2000, p. 25. 
277 Vergelijk ook Dworkins definitie van neutraliteit in A Matter of Principle, London: Harvard 
Universityy Press 1985, p. 191. Hij stelt daarin onder meer dat "the government docs not treat 
[citizens]]  as equals if it prefers one conception to another, either because the officials believe that 
onee is intrinsically superior, or because one is held by the more numerous or powerful group." (Mij n 
cursivering.) ) 
288 J. Rawls 1993, p. 329-30. 
299 Volgens Waldron is het subsidieren of belasten van elementen van het goede leven om zc tc 
bevorderenn of ontmoedigen manipulatief en in strijd met respect voor individuele autonomic. Zie zijn 
'Autonomyy and Perfectionism in Raz's The Morality of Freedom', Southern California Law Review, 
1989-62,, p. 1146: "The government's decision to tax fox hunting, for example, wil l be justified by 
exactlyy those factors which a potential hunter ought to consider when making the decision whether to 
optt for this pastime. As an autonomous agent, the hunter should be the one responding to these 
considerations,, and those arc the only considerations he should be responding to when making the 
choice.. The imposition of the lax, then, is necessarily manipulative, for it influences a person's 
decisionn by distorting that individual's understanding of the merits of the choice." 
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dee voorziening van perfectionistische goederen. Als het door de overheid bevorderen 

vann specifieke elementen van het goede leven wordt aanvaard als rechtvaardiging 

voorr overheidsbeleid, dan is neutraliteit van rechtvaardiging ingeruild voor een simpel 

meerderheidsbeginsel. . 

66 De tweed e kie r 

Dee eerste kier die een conventioneel raamwerk van grondrechten openlaat zou ik dus 

willenn sluiten. Voor het begrijpen van de tweede kier moeten we het raamwerk van 

grondrechtenn vanuit een ander perspectief bekijken. Voor ik daaraan toekom wil ik 

eerstt enkele aspecten van dat raamwerk benoemen die wel neutraal zijn. Om te 

beginnenn de formele Rule of Law garanties, zoals het legaliteitsbeginsel, ne bis in 

idem,idem, due process, etc. Via een redenering als die van Lon Fuller over de interne 

moraliteitt van het recht zou je kunnen verdedigen dat die inderdaad onpartijdig zijn. 

Ikk ga daar op deze plek niet verder op in, maar veronderstel dat deze rechtsstatelijke 

beginselenn inderdaad een deugdelijke blinddoek voor de ogen van vrouwe Justitia 

binden.. Het is me nu echter te doen om de fundamentele vrijheden die een vrij domein 

voorr individuen markeren; dus vrijheden zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid 

vann vereniging, godsdienstvrijheid, etc., die in de Nederlandse constitutie figureren, 

zowell  via de Grondwet als via internationale verdragen. 

Watt daar in ieder geval wel neutraal aan is, zijn de zogenaamde 

beperkingsgronden.. Neem bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst en 

levensovertuiging.. De Grondwet en verschillende relevante verdragen geven aan dat 

aann religie of levensovertuiging slechts bij wet beperkingen mogen worden gesteld 

diee tot in de Grondwet en die verdragen genoemde beperkingen zijn te herleiden. De 

Grondwett bevat in art. 6 lid 1 de principiële formulering van de vrijheid van 

godsdienstt en levensovertuiging en geeft vervolgens in lid 2 aan ter bescherming van 

welkee belangen er beperkingen aan die vrijheid mogen worden gesteld (de 

cursiveringenn zijn steeds van mij): 

1.. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in 

gemeenschapp met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders 

verantwoordelijkheidd volgens de wet. 

300 Je zou kunnen betogen dat het toch rationeel is om de overheid allerlei goederen te laten 
subsidiërenn die door grote groepen mensen worden gewaardeerd. Het pakket aan sport, kunst, 
religiositeit,, publieke televisie, etc. dat zo ontstaat is voor elk wat wils (Vgl. F.C.L.M. Jacobs 1992, 
p.. 228). De enc keer gaan je bclastingcuro's naar een goed waar je geen prijs op stelt, maar de andere 
keerr maakt de collectieve bclastingpot een goed mogelijk dat ji j hogelijk waardeert, terwijl anderen -
diee ook hebben meebetaald - er niets voor voelen. Het probleem hiervan is dat er geen enkele 
garantiee is voor een enigszins faire spreiding van voordelen. De bias-claim suggereert juist dat de 
spreidingg fundamenteel partijdig is. 
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2.. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en 

beslotenn plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het 

belangg van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van 

wanordelijkheden. wanordelijkheden. 

Art.. 9 lid 2 EVRM noemt de volgende belangen als legitieme inperkingsgronden: 

Dee vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan 

aann geen andere beperkingen worden onderworpen dan die bij de wet zijn 

voorzienn en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang 

vann de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, 

gezondheidgezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden 

vanvan anderen. 

Verderr is wat de Nederlandse rechtsorde betreft nog van belang art. 18 lid 3 BUPO: 

Dee vrijheid van een ieder zijn godsdienst of levensovertuiging tot uiting te 

brengenn kan slechts in die mate worden beperkt als wordt voorgeschreven door 

dee wet en noodzakelijk is ter bescherming van de openbare veiligheid, de orde, 

dee volksgezondheid, de goede zeden of de fundamentele rechten en vrijheden van 

anderen. anderen. 

Voorr de andere basisvrijheden zijn gelijksoortige beperkingsgronden vastgelegd. 

Afgezienn van de categorie 'goede zeden', zijn de bescherming van de 

volksgezondheid,, het verkeer31, de openbare orde, de openbare veiligheid en de 

(fundamentele)) rechten en vrijheden van anderen alle te zien als publieke 'all-

purposc'' goederen. De verwantschap tussen deze constitutionele beperkingsgronden 

enn primaire goederen is duidelijk. Zo correspondeert 'openbare veiligheid' met zowel 

individuelee gezondheid als lichamelijke integriteit, en komt het primaire goed van 

gezondheidd terug in de beperkingsgrond 'volksgezondheid'. 

Ditt verband is geen grote verrassing. Immers, het is precies de defining 

characteristiccharacteristic van primaire goederen dat ze middelen zijn tot het nastreven van de 

meestt uiteenlopende concepties van het goede. Zo beschouwd geeft het arrangement 

vann vrijheden-plus-beperkingsgronden uitdrukking aan de idee van gelijke vrijheid 

voorr elke burger. De fundamentele vrijheden mogen alleen worden beperkt ten bate 

vann andere fundamentele vrijheden (hieronder valt de zogenaamde 'botsing van 

grondrechten'),, en ten bate van de noodzakelijke condities voor hun eigen 

,!! Nederland hanteert als enige in de wereld het belang van het verkeer als grond voor beperking van 
dee vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. De meeste auteurs vinden dit geen elegante 
constructie.. De Raad van State heeft er destijds in cen advies bij het wetsvoorstel voor de nieuwe 
Grondwett voor gepleit om te volstaan met "De wet [...] kan regels stellen ter handhaving van de 
openbaree orde", waar dan het verkeer in elk geval ook onder valt. Zie B.C. Labuschagnc, 
GodsdienstvrijheidGodsdienstvrijheid en niet-gevestigde religies, Groningen: Woltcrs-Noordhoff 1994, p 129. 
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uitoefening,, met andere woorden, ten bate van 'all-purpose' middelen. In ieder geval 

kunnenn de beperkingsgronden (behalve 'goede zeden') moeilijk worden opgevat als 

watt Taylor "de reflectie van een hegemonische cultuur" noemt. Het gaat immers om 

dee (volks)gezondheid en veiligheid van alle burgers - hindoes, sportfanaten, 

hedonisten,, bonsaiboomkwekers, agnosten, moslims, christenen, atheisten, 

smartlappenliefhebbers,, e tc, en alle mogelijke combinaties van dat soort categorieën. 

Hett gaat voorts om een openbare orde en veiligheid die geacht kan worden ten bate te 

komenn van elke burger, ongeacht zijn levensbeschouwelijke achtergrond. Evenzeer 

tellenn de rechten en vrijheden van elke burger gelijkelijk mee. Een duidelijk publiek 

equivalentt van 'een minimaal inkomen' staat alleen nog niet in het rijtje. Wellicht zou 

err nog een publiek belang van economische stabiliteit moeten worden geïntroduceerd, 

alhoewell  valt te verdedigen dat dit via de sociale grondrechten valt onder 'de 

(fundamentele)) rechten en vrijheden van anderen'. 

Kortom,, de beperkingsleer van de fundamentele rechten en vrijheden kan een 

overtuigendee aanspraak maken op levensbeschouwelijke neutraliteit. We moeten de 

aandachtt op een ander aspect van de catalogus klassieke vrijheden richten, en 

daarmeee komen we toe aan het andere perspectief dat ik zoeven aankondigde. De 

vraagg waar ik op doel is: komen bepaalde (typen) concepties van het goede er 

bekaaiderr van af dan andere, doordat bepaalde typen vrijheden expliciet worden 

gegarandeerdd en andere niet? De functie van de catalogus is het markeren van een 

adequaatt domein waarbinnen burgers hun diverse concepties van het goede kunnen 

vormen,, herzien en nastreven. Maar sommige concepties van het goede sluiten beter 

bijj  de uitputtende lijst van fundamentele vrijheden aan dan andere. 'Conceptie van het 

goede'' is namelijk een buitengewoon ruim begrip. Het kan gaan over het soort 

karakterr dat mensen behoren te hebben, hoe mensen zich behoren te gedragen, hoe 

menn zich dient te verhouden tot één van de Almachtigen, hoe huwelijkse 

verhoudingenn in elkaar behoren te zitten, hoe de mens zich verhoudt tot de natuur, 

welkee kleding gepast is, hoe families en verenigingen moeten functioneren, welke 

literatuur,, welke kunst en welk soort entertainment de moeite waard zijn, kortom over 

alless wat waardevol is in mensenlevens. Vergelijk de volgende citaten van vier grote 

liberalee filosofen: 

Eenn morele conceptie is algemeen indien zij van toepassing is op een breed 

scalaa aan onderwerpen, en op z'n breedst beschouwd op alle onderwerpen. Zij 

iss omvattend wanneer ze concepties insluit over wat van waarde is in 

mensenlevens,, en idealen over persoonlijk karakter, evenals idealen over 

vriendschap,, en veel meer dat ons gedrag inspireert, en uiteindelijk ons leven 

alss geheel. Een conceptie is volkomen omvattend indien zij alle erkende 

waardenn en deugden binnen één nogal precies gearticuleerd systeem beslaat; 

eenn conceptie is daarentegen slechts gedeeltelijk omvattend wanneer zij bestaat 

uitt een aantal, maar geenszins alle, nonpolitieke waarden en deugden en 
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wanneerr zij nogal losjes gearticuleerd is. Veel religieuze en filosofische 

doctriness trachten zowel algemeen als omvattend te zijn. 

Dee idealen of concepties van het goede die worden uitgesloten van de politieke 

arenaa dienen breed te worden gezien. Elk oordeel dat een activiteit, manier van 

leven,, of enig aspect daarvan goed of slecht is in de een of andere mate is een 

partiëlee beschrijving van een conceptie van het goede. [...] In dit boek wordt 

'moreel'' gebruikt in een zeer brede zin, waarin het ruwweg equivalent is met 

'evaluatief. . 

Elkee persoon volgt een meer of minder gearticuleerde conceptie van wat 

waardee geeft aan het leven. De wetenschapper die hecht aan een leven van 

contemplatiee heeft zo'n conceptie; evenals de televisie-kijkende, bier-

drinkendee burger die graagt zegt "Di t is het goede leven," al heeft hij er 

natuurlijkk minder over nagedacht en is hij minder goed in staat zijn conceptie 

tee beschrijven ofte verdedigen. 

Dee notie van een conceptie van het goede leven is een zeer brede. We kunnen 

err niet alleen de voorkeuren en levensstijl van een individu onder scharen, 

maarr ook zijn religieus geloof en ethische idealen. [...] Elke poging om te 

zeggenn wat belangrijk en onbelangrijk is in een mensenleven telt als een 

conceptiee van het goede leven; het doet er niet speciaal toe wat de bron van die 

opvattingg is. 

122 J. Rawls 1993, p. 13: "A moral conception is general if it applies to a wide range of subjects, and 
inn the limit to all subjects universally. It is comprehensive when it includes conceptions of what is of 
valuee in human life, and ideals of personal character, as well as ideals of friendship and of familial 
andd associational relationships, and much else that is to inform our conduct, and in the limit to our 
lif ee as a whole. A conception is fully comprehensive if it covers all recognized values and virtues 
withinn one rather precisely articulated system; whereas a conception is only partially comprehensive 
whenn it comprises a number of, but by no means all, non-political values and virtues and is rather 
looselyy articulated. Many religious and philosophical doctrines aspire to be both general and 
comprehensive." " 
""  J. Raz 1986, pp. 135-6: "The ideals or conceptions of the good which are excluded from the 
politicall  arena arc to be broadly understood. Any judgment that an activity, way of life, or any aspect 
off  it is cither good or bad to any degree is a partial description of a conception of the good. [...] In 
thiss book, 'moral' is used [...] in a very wide sense in which it is roughly equivalent to 'evaluative'." 
144 R. Dworkin 1985, p. 191: "F:ach person follows a more or less articulate conception of what gives 
valuee to life. The scholar who values a life of contemplation has such a conception; so does the 
television-watching,, beer-drinking citizen who is fond of saying "This is the life," though of course 
hee has thought less about the issue and is less able to describe or defend his conception." 
155 J. Waldron, Liberal Rights, Collected Papers 1981-1991, Cambridge: Cambridge University Press 
1993,, pp. 161, 163: "[Tjhc notion of a conception of the good lif e is a very wide one. We can include 
underr it not only an individual's tastes and life-style but also his religious faith and ethical ideals. 
f...ll  Any attempt to say what is important and unimportant in a human life counts as a conception of 
thee good life; it docs not matter particularly what the source of that view may be." 
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Gegevenn deze brede strekking van het fenomeen 'conceptie van het goede', nogmaals 

dee vraag: is de bekende set fundamentele vrijheden, en de interpretatie die daaraan in 

dee praktijk van - bijvoorbeeld - Nederland door de rechterlijke macht wordt gegeven, 

vanuitt het perspectief van burgers een onpartijdig instrumentarium voor het nastreven 

vann concepties van goede? Anders gezegd: markeren ze een vrijheid die 

geloofwaardigg een adequate vrijheid kan worden genoemd? 

Datt is niet evident. Laten we nog eens kijken naar de vrijheid van godsdienst en 

levensovertuiging.. Stel, een burger zit in de situatie dat een door hem gewenste 

activiteitt van overheidswege (of door een andere burger) wordt beperkt of onmogelijk 

gemaakt.. Als hij zich terzake op de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging wil 

beroepen,, kan hij niet volstaan met de simpele mededeling dat de activiteit volgens 

zijnn particuliere opvatting moet worden gekwalificeerd als een praktijk die onderdeel 

uitmaaktt van een godsdienst of levensovertuiging. De Nederlandse rechter heeft 

bepaaldee criteria aangelegd om te beoordelen of zo'n kwalificatie ook moet worden 

gevolgd.. Twee standaardvoorbeelden uit de jurisprudentie zijn de zaak van de 

Kloosterordee der Zusters van Sint Walburga36 en de recentere zaak van de Ayahuasca 

Theee van de Santo Daime Kerk.37 In de eerste zaak ging het om activiteiten die 

normaall  gesproken worden geassocieerd met het runnen van een seksclub. De 

Kloosterordee voerde echter aan dat het ging om een satanistische 

vruchtbaarheidscultuss met de bijbehorende religieuze rituelen. De Hoge Raad liet de 

conclusiee van het Hof in stand dat er van een godsdienstoefening geen sprake was, 

mett name omdat de activiteiten zich in niets onderscheidden van die in een gewone 

seksclub,, en omdat bij bezoekers en 'zusters' geen religieuze ervaring was waar te 

nemen.. De tweede zaak handelde over het nuttigen van ayahuasca thee als onderdeel 

vann eredienst van de Santo Daime kerk. De thee bevat de op de lijst van de Opiumwet 

voorkomendee stof dimethyltryptamine (DMT). Desalniettemin achtte de rechtbank het 

gebruikk ervan toegestaan, omdat die praktijk valt te kenschetsen als onderdeel van een 

religieuss belijden in de zin van art. 9 EVRM. De activiteiten van de 

geloofsgemeenschap,, en het geheel aan denkbeelden en overtuigingen dat aan die 

activiteitenn ten grondslag lag, had volgens de rechtbank duidelijk een godsdienstig 

karakter. . 

Dezee voorbeelden laten zien dat het de staat is, in de persoon van de rechter, die 

uiteindelijkk de grenzen bepaalt van het domein van vrijheid dat door het fundamentele 

rechtt op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging aan de burger wordt gegeven. 

Wanneerr (elementen van) jouw conceptie van het goede (en we zagen zojuist hoe 

breedd dat begrip moet worden gezien) naar die criteria gemeten buiten het domein 

valt,, en niet door één van de andere fundamentele vrijheden wordt gedekt, dan 

genietenn de door jouw gewenste activiteiten minder bescherming dan andere 

conceptiess van het goede die wel binnen het domein vallen. Er zullen bijvoorbeeld 

minderr zware eisen van proportionaliteit en subsidiariteit worden aangelegd bij de 

HRR 31 oktober 1986, NJ 1987, 173. 
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beoordelingg van staatshandelen dat het uitoefenen van jouw conceptie beknot. Bij een 

gevall  als Walburga maakt dat niet meteen zo'n zorgwekkende indruk, maar de 

Walburga-criteriaa werken ook in andere zaken. Neem het criterium dat de activiteit te 

onderscheidenn moet zijn van andere gedragingen die niet als godsdienst worden 

beschouwd.. Is ritueel slachten volgens islamitische normen eigenlijk wel te 

onderscheidenn van 'gewoon' slachten? Niet zonder meer. Volgens de Nederlandse 

juristt Labuschagne, die de Nederlandse jurisprudentie op dit gebied heeft 

geanalyseerd,, moet dan de betekenis die de betrokkene aan de activiteit geeft de 

doorslagg geven. Maar het woord van de betrokkene is niet genoeg. Wil een activiteit 

vallenn onder de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, dan moet de betekenis 

diee de betrokkene eraan geeft passen in de context van de juridische definitie daarvan, 

enn die zegt (volgens jurisprudentie) dat het moet gaan om een totaalconceptie, een 

"minn of meer samenhangend stelsel van ideeën over deze werkelijkheid". Als de 

overtuigingg die ten grondslag ligt aan een praktijk het karakter mist van wat 

Labuschagnee noemt "een het gehele leven doortrekkende visie op de werkelijkheid en 

dee plaats van de mens daarin", dan gaat het (slacht)feest niet door. 

Kennelijkk wordt het type concepties van het goede dat wel binnen het domein 

valt,, op de één of andere manier belangrijker, fundamenteler, dieper geacht dan het 

typee dat er buiten valt. Dit kan samenhangen met een visie als die van Finnis dat 

religiee een onontbeerlijk onderdeel van een goed leven is. De mens is volgens zo'n 

argumentt ten diepste een religieus wezen. Ernst Hirsch Ballin stelt bijvoorbeeld dat de 

godsdienstigee overtuiging uitdrukking geeft "aan de eenheid en integriteit van het 

menselijkk bestaan" en dat daarom "godsdienstvrijheid historisch zo'n bijzondere 

positiee inneemt onder onze grondrechten."39 Het gevolg hiervan is dat 'erkende' 

godsdienstenn en levensbeschouwingen de sterke constitutionele bescherming genieten. 

Labuschagnee noemt in dit verband als niet-problematische religies de verschillende 

vormenn van het christendom zoals protestantisme, katholicisme en hun varianten, en 

verderr de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, het shintoïsme en het 

confucianisme.. Wat 'levensovertuiging' betreft vallen de volgende visies sowieso 

binnenn de boot: het humanisme, het atheïsme (deze lijk t me problematisch omdat 

atheïsmee geen substantieve levensbeschouwing is, maar 'slechts' een negatie van het 

bestaann van God), de vrijmetselarij, de Rozenkruisers, antroposofie en principieel 

pacifisme. . 

Eenn praktisch probleem met zulke erkende levensbeschouwingen is dat mensen 

onderr de vlag van zo'n levensbeschouwing kunnen meeliften. Iemand die 

rr Rechtbank Amsterdam, 21 mei 2001. ELRO-nummcr 25479. 
1KK B.C. Labuschagne 1994, p. 40. Vergelijk KHRM 12 oktober 1978, zaaknr. 7050/75, D&R 19, pp. 5 
e.v.,, waarin het HHRM een beroep op de vrijheid van levensovertuiging toekende voor een aanhanger 
vann het 'pacifisme'. Volgens het Hof valt pacifisme in de volgende definitie onder levensovertuiging: 
"Thee commitment, in both theory and practice, to the philosophy of securing one's political or other 
objectivess without resort to the threat or use of force against another human being under any 
circumstances,, even in response to the threat or use of force." 
'""  H.M.H. Hirsch Ballin, 'De Positie van Minderheden in ons Rechstbcstcf, in: N.J.H. Huls & H.D. 
Stoutt (red.), Recht in een Multiculturele Samenleving, Zwolle: W.E.J. Tjccnk Willin k 1993, p. 27. 
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bijvoorbeeldd een hoofddoek wil dragen uit esthetische overwegingen kan zich zonder 

problemenn beroepen op de bescherming die islamitische praktijken genieten. De 

juridischee definitie van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging brengt dan 

well  mee dat "de ernst van het koesteren van de overtuiging en de mate waarin 

betrokkenee bereid is blijk te geven van de ernst van zijn overtuiging" een belangrijke 

roll  speelt, maar wie zich kan hullen in de mantel van een erkende levensbeschouwing 

zall  dat meestal niet hard hoeven te maken. Het spiegelbeeld van zo'n ongelovige free-

riderr is de belijder van een privé-godsdienst, die zijn eigen levensbeschouwing heeft 

geconstrueerd,, die hij niet met anderen deelt. Hoe volledig het leven doortrekkend 

zijnn conceptie ook is, hij telt niet mee in het systeem van erkende 

levensbeschouwingenn omdat privé-levensbeschouwingen voor het recht niet bestaan. 

Anderr praktisch punt: gelovigen hebben strategische redenen om allerlei praktijken in 

dee sfeer van hun reeds stevig erkende godsdienst te trekken. "De tulband van de Sikh 

blijf tt niet langer een cultureel symbool, wat het grotendeels is, en wordt een teken van 

religieuzee identiteit. De weigering van de hindoe om rundvlees te eten, het moslim 

gebruikk van luidsprekers om de gelovigen tot het gebed op te roepen, en de dreadlock 

vann de Rastafariër worden allen veranderd in verplichte religieuze vereisten," aldus 

Parekh.41 1 

Komenn we tenslotte bij een kanttekening bij het systeem van erkende 

levensbeschouwingenn die principiëler van aard is. Deze kanttekening is een broer van 

hett bezwaar tegen het opnemen van 'religie' in de lijst van primaire goederen dat 

hierbovenn voorbijkwam, en een neef van de objectie tegen etnisch chauvinisme in 

hoofdstukk 2. Namelijk: lang niet iedereen baseert zijn doelen, ambities en wensen op 

eenn "samenhangende, het gehele leven doortrekkende visie op de werkelijkheid en de 

plaatss van de mens daarin." Veel mensen hebben, zoals de citaten van Rawls en 

Dworkinn hierboven aangeven, een conceptie van het goede leven die bestaat uit een 

aantal,, maar geenszins alle, nonpolitieke waarden en deugden, en die nogal losjes, of 

inn het geheel niet, gearticuleerd is. Het volgt echter niet zonder meer dat elementen 

vann zo'n niet-monolithische, ongearticuleerde conceptie oppervlakkig zijn, of minder 

belangrijk,, fundamentaal en diep. 

Neemm de kwestie van de verplichte helm voor motor- en brommerrijders. In 

landenn waar zo'n wettelijke plicht bestaat dragen leden van bepaalde motorclubs de 

helmm met tegenzin. De meeste mensen uit deze groep vinden de helm niet passen bij 

hunn als groots en meeslepend ervaren levensstijl. Dat met een helm op het hoofd de 

400 B.C. Labuschagne 1994, p. 48. 
411 B. Parekh, Rethinking Mulliculturalism, Cambridge, Mass: Harvard University Press 2000, p. 198: 
"Thee Sikh's turban no longer remains a cultural symbol, which is largely what it is, and becomes a 
badgee of religious identity. The Hindu refusal to eat beef, the Muslim use of loudspeakers to call the 
faithfull  to prayer, and the Rastafarian drcadlock are all turned into mandatory religious 
requirements.""  Zie voor een verwant punt B. Barry, Culture and Equality, Cambridge: Polity Press 
2001,, pp. 33-4. Hij meldt daar het omgekeerde fenomeen, namelijk dat er een prikkel is om duidelijk 
religieuzee verplichtingen te presenteren als etnisch-culturele oriëntaties, daar waar discriminatie op 
grondd van godsdienst niet, maar op grond van ras of etniciteit wel, verboden is, zoals in Groot-
Brittannië. . 
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windd niet door de lange haren kan wapperen beschouwen veel van deze motorduivels 

alss een afbreuk aan de romantiek die hun manier van leven kenmerkt. Hun visie op 

watt een mooi leven is vloeit echter niet voort uit een levensbeschouwing die zo 

gearticuleerdd en gevestigd is dat hij valt binnen de jurisprudentiële criteria voor de 

vrijheidd van godsdienst en levensovertuiging. Daardoor kunnen zij zich dus ook niet 

beroepenn op de bescherming die dit sterke recht biedt, terwijl bijvoorbeeld Sikhs dit 

well  kunnen. Dit is des te klemmender omdat leden van erkende religies in sommige 

(veel?)) gevallen slechts oppervlakkige belijders zijn, terwijl sommige motorduivels 

heiligg geloven in hun 'way of life'. 

Omm dit probleem op te lossen zou je kunnen overgaan op een extensievere 

interpretatiee van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. De idee is dan dat 

achterr een levenswijze als die van de motorduivels een romantische filosofie ligt, die 

weliswaarr ongearticuleerd is, maar daarom niet minder respectabel. Volgens zo'n 

extensievee interpretatie zou de praktijk van het blootshoofds motorrijden dan ook 

vallenn onder het belijden van godsdienst/levensovertuiging in de zin van art 6 Gw en 

artt 9 EVRM. Maar tot hoever moet de werkingssfeer van die artikelen dan worden 

opgerekt?? Uiteindelijk kun je haar zo ruim uitleggen dat elk triviaal verlangen, zoals 

hett kauwen van een kauwgompje, of het oversteken van de weg, eronder valt 

(waarmeee ook de andere fundamentele vrijheden overbodig zouden worden, want 

opgesloktt door de maximaal extensieve interpretatie van de vrijheid van godsdienst en 

levensovertuiging).. Dat zou absurd zijn. Als je vrijheid volledig 'neutraal' zou 

proberenn te conceptualiseren, dan zou je een Amsterdammer die heel vaak voor het 

stoplichtt moet wachten maar wel conventionele burgerlijke en politieke vrijheden 

geniet,, wellicht minder vrij moeten achten dan een Albaniër zonder zulke vrijheden 

diee echter wel schier ongehinderd kan voortbewegen over de stille wegen, om het 

bekendee voorbeeld van Taylor te parafraseren.43 Je komt dan terecht bij een notie van 

vrijheidd die zegt dat het goed is om er zoveel mogelijk van te hebben, los van de 

inhoudd die je eraan geeft. 

Datt is een heilloze weg. Rawls heeft de formulering van zijn eerste principe van 

rechtvaardigheidd niet voor niets gewijzigd van "meest extensieve basisvrijheid" naar 

"volledigg adequaat schema van gelijke vrijheden." Ik denk dat Joseph Raz gelijk 

heeftt waar hij zegt dat sommige typen vrijheden belangrijker zijn dan andere. Een 

restrictiee van een belangrijkere vrijheid is een grotere beknotting van vrijheid dan een 

422 Vgl. P. Dane, 'Constitutional Law and Religion', in: D. Patterson (red.), A Companion to 
PhilosophyPhilosophy of Law and Legal Theory, Oxford: Blackwcll 1996, p. 119: "The impetus of religious 
behaviourr [...] often is a matter of habit or social conformity. It is not always deep. It is often subject 
too doctrinal and personal conditions and contingencies. Nevertheless, the law treats that impetus as 
differentt in kind from other reasons for action, however intensely felt." 
433 C. Taylor, geciteerd in W. Kymlicka 2002, p. 143: "fO]nly a minority of Londoners practice some 
religionn in public places, but all have to negotiate through traffic. Those who do practice a religion 
generallyy do so on one day of the week, while they arc held up at traffic lights every day. In sheer 
quantitativee terms, the number of acts restricted by traffic lights must be greater than that restricted 
byy a ban on public religious practice." 
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restrictiee van een minder belangrijke vrijheid. De vraag is natuurlijk, wie bepaalt 

welkee (soort) vrijheid belangrijk(er) is? Er is een subjectieve en een objectieve 

standaardd mogelijk. In de subjectieve variant gaat het erom hoe belangrijk een 

gewenstee activiteit is voor de betrokkene; bij de objectieve variant gaat het erom dat 

bepaaldee soorten activiteiten belangrijk zijn, ongeacht hoe sterk het verlangen van 

betrokkenenn is om die activiteiten te ondernemen. Neem het verschil tussen 

hoofddoekenn en honkbalpetten. Het dragen van hoofddoeken van islamitische 

vrouwenn wordt min of meer vanzelfsprekend gerekend tot 'belijden' in de zin van art 

66 Gw. Het dragen van honkbalpetten niet. Toch is het denkbaar dat bijvoorbeeld -

eenn lid van een subcultuur evenveel belang hecht aan zijn honkbalpet als een 

gemiddeldd vrome moslima aan haar hoofddoek. Volgens de subjectieve standaard 

zoudenn de twee op één lij n moeten worden gesteld. Hetzelfde geldt voor motorduivels 

mett een afkeer van helmen versus Sikhs. Een moeilijkheid: hoe 'meet' je hoe 

belangrijkk een activiteit voor een persoon is? Voorts: free-riders hebben sterke 

redenenn om hun overtuigingen als buitengewoon diep voor te stellen. 

Dee objectieve variant lost dit maar ten dele op door te abstraheren van 

subjectievee gevoelens. Weliswaar worden bepaalde soorten handelingen (honkbalpet 

vanwegee modieuze overwegingen) uitgesloten, maar mensen kunnen wel proberen om 

hunn gedrag te presenteren als het juiste type, zoals we zagen bij de modieuze 

hoofddoekdraagster.. Wat er ook zij van zulke praktische problemen, het huidige 

Nederlandsee systeem hanteert een 'objectieve' standaard, zoals duidelijk zal zijn 

geworden.. Bepaalde soorten vrijheden worden door de staat als belangrijk 

bestempeld:: vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, zoals uitgewerkt door de 

jurisprudentie;; vrijheid van meningsuiting, zoals uitgelegd door de jurisprudentie; 

vrijheidd van vergadering, zoals uitgelegd door de jurisprudentie, etc. Ik denk dat een 

objectievee standaard uiteindelijk inderdaad de meest geschikte manier is om de 

fundamentelee belangen van individuen, in de meest algemene zin, te beschermen en 

garanderen. . 

Daarmeee is niet gezegd dat het actuele Nederlandse systeem ook de juiste 

objectievee standaard tot uitdrukking brengt. Dat de Kloosterorde Walburga buiten de 

beschermingg van art 6 Gw valt, daar zal niemand over vallen. Maar of de set 

vrijhedenn die de grondrechten-plus-jurisprudentiële-criteria garanderen nu werkelijk 

dee meest adequate dienaars zijn van het uiteindelijke belang - de 

mogelijkheidsvoorwaardenn scheppen voor het leiden van goede levens in een diverse 

samenlevingg -, daar valt over te twisten. We zagen net bij het 'meelift-effect' dat het 

actuelee systeem in een bepaald opzicht te ruim is, maar in een ander opzicht is het 

misschienn te eng, want te conservatief. Denk aan de belijder van een privé-religie die 

zonderr pardon achter het net vist wat betreft een beroep op de vrijheid van godsdienst. 

Mi jj  lijk t dat zo iemand op zijn minst de gelegenheid moet krijgen om zijn conceptie 

444 J. Rawls 1971, p. 60: "most extensive basic liberty"; J. Rawls 1993, p. 291: "full y adequate scheme 
off  equal basic liberties". 
455 J. Raz 1986, p. 13. 
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overr het voetlicht te brengen. Verder verkeren niet-erkende subculturen, zoals 

motorduivels,, in een lastig parket, vooral wanneer ze nieuw zijn. De eerste 

Scientologenn moesten het zonder constitutionele bescherming van hun godsdienst 

stellen.466 Een systeem van interpretatie van grondrechten op dit gebied kan dus 

gebrekenn hebben, waarmee de tweede kier voor perfectionisme open staat. 

77 Onvermijdbar e culturel e consequentie s van een liberal e staa t 

Hett is wellicht een goed moment om in herinnering te roepen waar de hele, enigszins 

wijdlopige,, exercitie in dit en het vorige hoofdstuk ook alweer om was begonnen. 

Aangezienn multiculturalisten klagen over de cultureel-levensbeschouwelijke 

partijdigheidd van de inrichting van nominaal liberale staten, was het noodzakelijk om 

vastt te stellen in welke categorieën van gevallen zo'n klacht terecht zou kunnen zijn, 

enn in welke niet. Daartoe heb ik het ideaal van liberale neutraliteit nu op verschillende 

manierenn gespecificeerd, zodat werkelijk illegitieme partijdigheid, correct begrepen, 

kann worden onderscheiden van diverse schijngestalten. We hebben gezien dat 

liberalismee niet neutraal staat tegenover illiberale zaken. Ten tweede bleek dat een 

plausibelee vorm van liberalisme wel degelijk - en noodzakelijkerwijs - uitgaat van 

substantievee individualistische basisaannamen, zodat het, enigszins voor de hand 

liggend,, in die zin ook niet strikt neutraal is. Verder is van belang dat het niet gaat om 

neutralee effecten, maar om neutrale rechtvaardigingen van overheidsbeleid. Voorts 

werdd duidelijk dat een antiperfectionistische staat zich wel degelijk bezighoudt met de 

bevorderingg en bescherming van een aantal elementen van het goede, die echter 

moetenn worden gezien als instrumentele goederen die elk levensideaal van pas 

komen:: de primaire goederen. Overigens dient de staat wat mij betreft weer niet 

elementenn van het goede te steunen waarover een slechts contingente consensus 

bestaat.. Daarbij moet wel worden bedacht dat het abstracte karakter van primaire 

goederenn enerzijds, en het complexe karakter van concrete politieke vraagstukken 

anderzijds,, met zich meebrengen dat de interpretatie, prioritering en allocatie van die 

'all-purpose'' goederen door middel van een democratische procedure onherroepelijk 

eenn controversiële affaire zal zijn. Tenslotte is erop gewezen dat een plausibele 

interpretatiee van vrijheid er niet aan ontkomt om bepaalde typen vrijheden 

(bijvoorbeeldd vrijheid van godsdienst) een groter gewicht toe te kennen dan andere 

typenn (bijvoorbeeld de vrijheid om zonder obstakels auto te kunnen rijden). Een 

466 Hiermee is ook een argument gegeven tegen het multiculturalisme van 'cvcnhandcdncss' van 
Josephh Garens (Culture, Citizenship, and Community, Oxford: Oxford University Press 2000). Hij 
wijstt een levensbeschouwelijk terughoudende overheid zoals ik die verdedig af, ten faveure van een 
staatt die 'dikkere' culturele inhouden dan slechts instrumentele 'all-purpose' goederen steunt. Hij 
kann deze strategie slechts werkbaar maken door het levensbeschouwelijke landschap van de 
samenlevingg te reduceren tot een beperkt aantal erkende stromingen, in de praktijk de grote 
monotheïstischee religies, die dan ieder evenredig ("evenhanded") ondersteund dienen te worden. 
Maarr dit levert natuurlijk een enorme bias op tegen nict-erkende, als oppervlakkig gepercipieerde, 
nieuwe,, impopulaire en anderszins marginale culturele oriëntaties. 
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liberalee staat dient er echter voor te waken om vrijheden van het eerste type niet te 

ruim,, maar ook niet te conservatief en rigide uit te leggen. 

Inn het licht van het multiculturalisme-debat maken deze overwegingen duidelijk 

waarr een liberale theorie die een scheiding tussen het goede leven en de staat 

ambieert,, rekening mee moet houden. Het verhaal is echter nog niet compleet zonder 

eenn viertal kwesties die je zou kunnen typeren als onvermijdbare culturele 

consequentiess van een liberaal-democratische staat. Dit viertal wil ik in deze 

paragraaff  kort uiteenzetten. Het gaat om (a) publieke goederen met nonneutraal effect, 

maarr neutrale rechtvaardiging; (b) conventionele manieren van doen van 

overheidsorganen;; (c) conventionele invulling van normen als 'zedelijkheid' en 

'eerbaarheid';; (d) conventionele invulling van noties als 'verkeersopvattingen' en 

'gebruikelijk'. . 

Ad(a) Ad(a) 

Dee discussie tot nu toe zou de indruk kunnen wekken dat er maar twee mogelijkheden 

zijn:: of overheidsbeleid is neutraal want herleidbaar tot de bevordering van 'all-

purpose'' goederen, of het is perfectionistisch. Dit is echter niet juist. Er is nog een 

tweedee categorie van rechtvaardiging van overheidsbeleid die in overeenstemming is 

mett liberale neutraliteit, naast die van 'all-purpose' goederen. Een wet bijvoorbeeld, 

kann sporen met liberale neutraliteit omdat de rechtvaardiging, de ratio van die wet, 

eenn legitiem algemeen belang behelst, dat niettemin buiten de sfeer van 'the good' 

valt.. Het institutioneel handhaven van een eenheidstaal bijvoorbeeld, dient allerlei 

niet-perfectionistischee doelen, die niet te herleiden zijn tot de dunne theorie van het 

goedee (all-purpose goederen). Doelen als efficiëntie, soepel maatschappelijk verkeer, 

etc.. Deze categorie heeft met de publieke equivalenten van primaire goederen gemeen 

datt het gaat om algemene, gemeenschappelijke belangen, die in de regel 

oncontroversieell  zullen zijn. Sterker nog, goederen uit deze categorie kunnen 

tegelijkertijdd ook deels 'all-purpose' goederen zijn. Voor zover een eenheidstaal 

gelijkee kansen bevordert, is zij een 'all-purpose' goed. Het verschil is dat ze niet 

ondubbelzinnigg en op directe wijze onderdeel uitmaken van eenieders conceptie van 

hett goede, zoals dat bij 'all-purpose' goederen wel het geval is. 

Datt neemt niet weg dat de overheid wel een sterke zaak moet kunnen maken 

voorr zo'n publiek goed (bij het geval van eenheidstaal heeft de overheid overigens 

goedee papieren, denk ik, zoals we later zullen zien). Het feit dat er neutrale redenen 

zijnn te bedenken voor het promoten van een goed betekent niet per se dat de staat ook 

tott actie moet over gaan. Men moet aannemelijk kunnen maken dat het middel 

geschiktt is voor het bereiken van het gewenste neutrale doel; wellicht is een ander 

middell  geschikt dat minder partijdige effecten op het levensbeschouwelijke landschap 

heeft.. En dan nog, als het middel geschikt is, dan moet terughoudendheid worden 

betracht.. Het bevorderen van een eenheidstaal mag zich bijvoorbeeld niet uitstrekken 

tott het verbieden van het spreken van andere talen. 



162 2 MulticulturalismeMulticulturalisme & Neutraliteit 

Ikk noem kort een tweede voorbeeld om helder te krijgen om wat voor soort 

beleidd het kan gaan: het bevorderen van deugden die noodzakelijk zijn voor het 

functionerenn van een liberaal staatssysteem. Het aankweken van deugdzaamheid 

onderr burgers is normaliter bij uitstek een perfectionistische bezigheid. Echter, in dit 

gevall  gebeurt het niet omwille van de intrinsieke waarde van de betreffende deugden, 

maarr omwille van het publieke goed van het handhaven van het antiperfectionistische 

systeemm zelf. Als een goed argument kan worden gemaakt dat een op zichzelf 

antiperfectionistischee staatsvorm slechts kan functioneren wanneer burgers zekere 

minimalee politieke deugden en attitudes bezitten, dan mag de overheid die zaken voor 

datdat doel bevorderen. Dat diezelfde deugden ook omwille van hun intrinsieke waarde 

kunnenn figureren in particuliere ideeën over het goede doet daar niet aan af. 

Watt is de moraal van het verhaal? Wie een bepaald beleid wil verdedigen maar 

tegelijkertijdd het ideaal van neutraliteit van rechtvaardiging in acht wil nemen, kan op 

tweee manieren te werk gaan. Hij kan het rechtvaardigen met argumenten die los staan 

vann opvattingen van het goede, zoals de genoemde argumenten voor een officiële taal; 

off  hij kan beargumenteren dat het betreffende goed een 'all-purpose' goed is. Neem 

bijvoorbeeldd de maatregelen van erkenning uit hoofdstuk 5 die een ernstig beschadigd 

zelfbeeldd bij burgers moesten voorkomen. Volgens Rawls is zelfrespect het 

belangrijkstee primaire goed dat er is. Hij kan overheidsbeleid ter voorkoming van 

verliess van zelfrespect dus zonder meer rechtvaardigen via de route van all-purpose 

goederen.. 7 

Tott slot: de grens tussen de twee routes is niet scherp. Je zou immers kunnen 

verdedigenn dat de doelen die met de eerste categorie goederen worden gediend goede 

zakenn doen voor elke conceptie van het goede. Neem de argumenten voor een 

eenheidstaal,, zoals efficiëntie. De gunstige economische effecten en gelijke kansen 

diee eruit voortvloeien kan eenieder aanwenden om zijn meer particuliere 

levensidealenn te bevorderen, 

Ad(b) Ad(b) 

Eenn voor de hand liggende culturele consequentie die niet valt te vermijden hangt 

samenn met het simpele feit dat liberalisme geen uitputtende blauwdruk levert of kan 

leverenn over hoe staten tot in de details behoren te functioneren. Staatsorganen en -

organisatiess hebben bepaalde manieren van doen, die in de meeste gevallen door 

contingentee historische omstandigheden zo zijn gegroeid, en voor een aanzienlijk deel 

eenn conventioneel karakter hebben. De Nederlandse staatsinrichting met provincies en 

gemeentenn steekt anders in elkaar dan de Franse. De attitude van Nederlandse 

politieagentenn verschilt globaal gesproken van die van hun Britse collega's. Een 

Nederlansee burgemeester staat in een andere verhouding tot de burgers in zijn 

477 Overigens zagen wc in datzelfde hoofdstuk dat Rawls niet denkt dat dat nodig is omdat de 
onderlingee wederzijdse erkenning binnen particuliere associaties voldoende is om zelfrespect te 
verzekeren. . 
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gemeentee dan zijn Spaanse collega. Natuurlijk zijn dat culturele fenomenen die in 

beginsell  vatbaar zijn voor een normatieve waardering. 

Dezee kwestie levert geen lastige voetangel op voor de multiculturalistische 

discussie,, tenzij mensen er onnodig veel ophef omheen maken, zoals bij de affaire 

rondd het handje van minister Verdonk van Integratie. De imam die haar hand 

weigerdee had daar morele redenen voor, van orthodox-islamitische aard. Daar kun je 

natuurlijkk van alles van vinden. De vrees dat een plichtmatig handje aan een 

vrouwelijkee minister in een zaal vol journalisten en fotografen tot seksueel contact 

kann leiden komt op mij bijvoorbeeld grotesk over, maar dat is hier niet relevant. De 

conventiee van het handenschudden is niet meer dan dat, een conventie. In de kringen 

waarinn de minister verkeert schrijft de etiquette voor dat men elkaar een hand geeft, 

maarr waarom zou iedereen dezelfde normen van etiquette moeten volgen? Joodse 

rabbijnenn van orthodoxe signatuur schudden ook liever geen handen aan personen van 

hett andere geslacht. Ikzelf probeer me - vaak tevergeefs - te onttrekken aan het 

overdadigee ritueel van de drie zoenen dat door zoveel Nederlanders in acht wordt 

genomen.. Wie niet aan het handenschudden mee wil doen, om welke reden dan ook, 

hoeftt zich daar niet voor te verantwoorden. 

Anderzijds,, aan de conventies van, bijvoorbeeld, het aanvragen van een 

vergunningg (vormvereisten, etc), het je inschrijven bij de Kamer van Koophandel om 

eenn onderneming te beginnen, het omgaan met strippenkaarten in het openbaar 

vervoer,, etc. kun je je niet onttrekken. Maar dat komt omdat er nu eenmaal een 

uniformee manier moet zijn om overigens min of meer neutrale instituties te reguleren, 

enn die manier sluit alle andere manieren uit, en werkt waarschijnlijk des te efficiënter 

doordatt door de jaren routine en stabiliteit zijn gevormd. Niets aan te doen. Dit is wat 

wordtt bedoeld met de frase 'de weg weten in de maatschappij' die je in de discussies 

overr inburgering tegenkomt. Ik ken overigens geen multiculturalisten die op dit 

gebiedd problemen zien, dus er hoeven verder niet al te veel woorden aan vuil te 

wordenn gemaakt. 

Ad(c) Ad(c) 

Veell  verbodsnormen van het klassieke strafrecht - moord, verkrachting, diefstal - zijn 

tee construeren als toepassingen van John Stuart Mill s beroemde schadebeginsel. Ze 

verbiedenn wederrechtelijke inbreuken op en aantastingen van lijf , goed en vrijheid. In 

zijnn vierdelige werk The Moral Limits of the Criminal Law™ geeft Joel Feinberg een 

gedetailleerdee uitwerking van het schadebeginsel. Feinberg construeert een neutrale 

conceptiee van schade door dit begrip te definiëren als een aantasting van zogenaamde 

welzijnsbelangen.. Dit zijn belangen die elke persoon heeft, ongeacht welke opvatting 

vann het goede leven hij nastreeft. Feinberg exploiteert dus de idee van primaire 

goederenn voor zijn project: het formuleren van een levensbeschouwelijk neutrale 

488 Joel Feinberg, Harm to Others, New York: Oxford University Press 1984; Offense to Others, New 
York:: Oxford University Press 1985; Harm to Self, New York: Oxford University Press 1986; 
HarmlessHarmless Wrongdoing, New York: Oxford University Press 1987. 
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conceptiee van het schadebeginsel. Zo beschouwd sluit zijn benadering aan bij de 

brederee idee van liberale neutraliteit (in de zin van breder dan het strafrecht) zoals in 

ditt hoofdstuk besproken. 

Doordatt Feinberg de inhoud van 'schade' heeft beperkt tot de basale 

welzijnsbelangen499 valt een keur aan door anderen veroorzaakte onaangename 

geestestoestandenn kortweg aanstoot - buiten het toepassingsgebied van het 

schadebeginsel.. Anders gezegd, men kan er geen (welzijns)belang in Feinbergs zin bij 

hebbenn om aanstoot te voorkomen. Aanstoot is in deze conceptuele structuur geen 

mildee vorm van schade, maar een fenomeen van een andere orde, vergelijkbaar met 

overlast.. Typische voorbeelden van aanstootgevend gedrag zijn seks in het openbaar 

enn ontlasten in het openbaar. In Nederland kennen we bijvoorbeeld art. 239 Sr, 

schenniss van de eerbaarheid. Dit artikel verbiedt, grof gezegd, 'onzedelijk' gedrag op 

openbaree plaatsen. De vraag bij zo'n delict is natuurlijk, bij welk soort gedrag spreekt 

menn van schennis van de eerbaarheid? De standaard uitleg van dit artikel is dat het 

moett gaan om het willens en wetens verrichten van een onder de omstandigheden 

voorr het normaal ontwikkelde schaamtegevoel kwetsende handeling. Maar wat is 

eenn normaal ontwikkeld schaamtegevoel? In Afghanistan brengt een blote enkel al 

eenn schok teweeg bij het voor Afghaanse begrippen normaal ontwikkelde 

schaamtegevoel. . 

Feinberg,, die verdedigt dat aanstootgevende handelingen die geen schade 

veroorzakenn binnen een liberale theorie onder omstandigheden toch op legitieme 

wijzee kunnen worden verboden, en die dus een artikel als 239 Sr niet op voorhand 

uitsluit,, probeert het relativistische element dat hier binnen sluipt op een aantal 

manierenn in te dammen. In de eerste plaats zegt het beginsel van Volenti non fit 

iniuriainiuria  dat wie zich willens en wetens in omstandigheden begeeft waarin hij aanstoot 

zall  voelen, bijvoorbeeld in een voorstelling in een seksbioscoop, geen reden tot 

klagenn heeft. Hiermee hangt samen dat aanstootgevend gedrag dat plaatsvindt in 

buurtenn waar het, naar algemeen bekend is, gewoon is, minder snel kan worden 

verbodenn dan datzelfde gedrag in een ander soort buurt. Dit geldt voor 

'onzedelijkheid'' in red light districts, maar ook voor zaken als geluidsoverlast. Wie 

aann het Leidseplein woont moet meer geluidsoverlast billijken dan wie in Amstelveen 

woont.. Voorts, aanstoot die redelijkerwijs vermijdbaar is doordat het bijvoorbeeld 

wordtt veroorzaakt door de inhoud van boeken met aanstootgevende teksten of 

afbeeldingen,, telt niet mee. Niemand wordt verplicht die boeken aan te schaffen en 

openn te slaan. De onaangename geestestoestand die iemand kan ervaren door de 

499 En bovendien heeft gekwalificeerd middels het beginsel de minimis non curat lex, dat inhoudt dat 
geringee of onbetekenende gevallen van schade onder een zekere grens niet onder het schadebeginscl 
vallenn omdat juridische bemoeienis meer schade zou veroorzaken dan voorkomen, zowel voor het 
slachtofferr als voor de dader. 
500 Bij art. 239 Sr is overigens interessant dat het gaat om een zogenaamd ambtshalve vervolgbaar feit. 
Err is dus geen aangifte vereist. Dus zelfs als de enige getuige van een 'cerbaarhcidschcnnendc' 
activiteitt cen opsporingsambtenaar is die zelf geen aanstoot neemt, dan kan nog vervolging worden 
ingesteld.. Er is dan door niemand een kwetsing van schaamtegevoel ervaren door de gedraging, en 
tochh kan het tot een veroordeling komen. 



DeDe Eisen van Liberale Neutraliteit 165 5 

louteree wetenschap dat zulke boeken bestaan is te indirect om een legitieme klacht op 
tee leveren. 

Niettemin,, wanneer al deze reserves zijn verdisconteerd blijven er nog genoeg 
situatiess over waarin het 'slachtoffer' van bijvoorbeeld schennis van de eerbaarheid 
hett redelijkerwijs niet had kunnen vermijden om in de situatie terecht te komen. Denk 
aann onvrijwillige toeschouwers van een in het openbaar copulerend stel. Op dat 
momentt moet worden gespecificeerd wat een normaal ontwikkeld schaamtegevoel is. 
Hett woord 'normaal' suggereert dat het gaat om zedelijkheidsopvattingen die in een 
gegevenn periode overheersend zijn in een politieke gemeenschap, centrale tendenties 
duss eigenlijk. Het voorkomen van aanstoot is zo bezien een sterkere reden voor een 
verbodd op bepaald gedrag naarmate een groter percentage van de bevolking het 
betreffendee gedrag aanstootgevend vindt (oftewel, naarmate aanstoot een normalere 
reactiee is). Dit is inderdaad de benadering van Feinberg. Hoe meer mensen aanstoot 
nemen,, des te legitiemer een verbod. 

Feinbergg komt hiermee gevaarlijk dicht bij de positie van Devlin, die gedrag wil 
verbiedenn indien het naar de smaak van Jan Modaal in de Clapham Omnibus niet te 
tolererenn is. Weliswaar verschillen Feinberg en Devlin van elkaar in de zin dat hun 
grondenn voor het verbieden van door een meerderheid als aanstootgevend ervaren 
gedragg verschillen; bij de laatste is de gangbare mening de test om te kijken welk 
gedragg verboden moet worden. De grond voor het verbod is het tegengaan van 
ondermijningg van de sociale structuur die het gevolg is van het gedrag. Bij Feinberg 
daarentegen,, is de grond voor een verbod het voorkomen van overlast. Hij zegt met 
zoveell  woorden dat het morele bezwaar van aanstoot zit in de overlast die het 
veroorzaakt.. Niettemin hebben ze het volgende met elkaar gemeen: bij beide posities 
bepaaltt de toevallige mening van de meerderheid (mede) welk gedrag wel en welk 
gedragg niet door de beugel kan. 

Inn termen van neutraliteit is dit natuurlijk problematisch. In feite gaat het hier om 
eenn bijzondere verschijningsvorm van een categorie gevallen die al eerder aan de orde 
iss geweest: overheidssteun voor goederen waarover consensus bestaat (een bepaalde 
conceptiee van een fatsoenlijke of zedelijke publieke ruimte), ten koste van 
minderheidsopvattingen.. Waaraan hebben die meerderheidsopvattingen over het 
goedee die geprivilegieerde positie verdiend? Het feit dat ze een meerderheid vormen 
garandeertt al dat de samenleving globaal gesproken meer voldoet aan hun voorkeuren 
(opp een bepaald gebied) dan aan andere. Maar waarom zouden ze meer moeten krijgen 
dann dat? Een meerderheid is niet het totaal, maar met een criterium als 'normaal' eist 

511 Overigens kan het gedrag van een potloodventer in een samenleving waar seksueel geweld tegen 
vrouwenn en kinderen een reëel gevaar is een traumatiserende ervaring zijn voor nietsvermoedende 
vrouwenn en kinderen als het plaatsvindt op donkere en/of verlaten plekken. De ernst van de 
psychologischee schok als gevolg van een realistische angst kan zo groot zijn dat het gedrag in die 
omstandighedenn onder het schadebcginsel valt. Ik beperk me in de onderhavige discussie tot 
onaangenamee geestestoestanden voor zover ze betrekken hebben op de kwetsing van zedelijke en/of 
fatsoensnormen. . 
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dee meerderheid wel totale invloed op de vaststelling wat fatsoenlijk of zedelijk gedrag 

iss in de openbare ruimte, op een 'winner-takes-all' manier." 

Hoewell  zelfs Mill , wellicht als kind van zijn tijd, reserves had bij publieke 

'onzedelijkheid',, wijst Waldron erop dat het Milliaanse perspectief meebrengt dat het 

doorr elkaar schudden van gevestigde opvattingen moet worden verwelkomd. "Er moet 

tochh zeker een debat worden gevoerd over de merites van vrijen in het openbaar; en 

vrijenn in het openbaar zou, vanuit Mill s eigen gezichtspunt, een belangrijke bijdrage 

aann het starten of het verloop van zo'n debat zijn."53 Welk gedrag als aanstootgevend 

wordtt beschouwd varieert met de tijd, zodat de toepassing van een aanstootbeginsel 

alss dat van Feinberg in het ene tijdperk een andere uitkomst zal opleveren dan in het 

andere.. Een gevolg hiervan is dat aanstootgevers wier gedrag qua aanstootgevendheid 

inn een overgangsfase zit, in (het begin van) die fase legitiem op grond van het 

aanstootbeginsell  kunnen worden aangepakt. Zij zijn de eersten van een snel groeiende 

groep.. Juist die groei doet door een proces van gewenning de oordelen van de massa 

schiftenn (seks op televisie). Hervormers en trendsetters worden gestraft voor, naar 

laterr blijkt , gedrag dat er juist voor zorgt dat de voorwaarden verdwijnen die dat 

gedragg strafbaar maken. (Overigens kan de situatie uiteraard ook zijn dat juist een 

minderheidd behoefte heeft aan meer kuisheid. Met betrekking tot multiculturalisme is 

bijvoorbeeldd saillant de recente Britse kwestie van groepen moslims die uit moreel 

ongenoegenn overgaan tot het vernielen van als obsceen ervaren reclameposters. ) 

Ondankss deze bezwaren blijf t de intuïtieve aantrekkingskracht van de een of 

anderee versie van een aanstootbeginsel groot. Denk aan ontlasten in het openbaar. 

Zelfss als de pleger net als bij honden netjes de boel opschept met een schepje zullen 

weinigg mensen serieus verdedigen dat zulk gedrag moet worden beschouwd als een 

Milliaanss experiment in living dat je net als 999 andere bloemen moet laten bloeien. 

Off  een geval uit de werkelijkheid: de man die van de rechter niet meer de openbare 

bibliotheekk mocht teisteren met de geur van zijn zweetvoeten. In ieder geval heeft 

elkee samenleving, hoe liberaal ook, wel enige aanstootachtige normen die door de 

staatt worden gehandhaafd. In een plurale stad als Amsterdam wordt zoveel mogelijk 

vrijheidd voor 'onzedelijk' en 'onfatsoenlijk' handelen opengelaten door te werken met 

zones.. In de Warmoesstraat mag op het gebied van publiekelijk zichtbare liederlijke 

activiteitenn en uitingen meer dan in de Apollolaan. Noties als gewoonterecht en 

legitiemee verwachtingen spelen hier een rol. Dit is niet de plaats om deze kwestie van 

aanstoott en andere vormen van overlast tot een uitputtende en allesomvattende 

oplossingg te brengen, als die er al is. In ieder geval hebben we een beeld van de 

manierr waarop deze fenomenen zich verhouden tot de idee van liberale 

levensbeschouwelijkee neutraliteit. 

522 Vgl. R. Dworkin, "Liberal Community', California Law Review 1989-77/3, pp. 481-4. 
5?? J. Waldron 1993, p. 130: 'There is, surely, a debate to be had about the merits of public love-
making;; and making love in public would be, on Mill' s own account, an important contribution to the 
initiationn or the course of such a debate." 
544 'Muslim group targets poster nudity', The Times 22 januari 2005. 
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Ad(d) Ad(d) 

Tott slot een kwestie die nauw aansluit bij die van aanstoot. Criteria als 'normaal' en 

notiess als 'legitieme verwachtingen' spelen ook een rol bij de invulling in concrete 

casuss van begrippen als 'verkeersopvattingen' en 'gebruikelijk'. Ik denk hierbij met 

namee aan het privaatrecht. Ter illustratie een markante casus uit de Nederlandse 

rechtspraktijk.. Bij de verkoop van een auto aan Marokkaanse Nederlander B zweert 

Marokkaansee Nederlander A bij Allah dat de auto geen gebreken heeft. B ontdekt na 

leveringg toch gebreken en spreekt A in rechte aan. De rechter verwerpt een beroep op 

dwalingg omdat B volgens hem naar gangbare maatstaven een onderzoeksplicht had. B 

staatt perplex; een moslim zweert alleen bij Allah als hij niets dan de waarheid 

spreekt,, meer garantie kun je niet eisen.55 

Volgenss sommige auteurs legt een casus als deze een bias bloot ten gunste van 

'de'' dominante cultuur en ten nadele van minderheidsculturen. De wettelijke 

voorschriftenn die het vermogensverkeer regelen kunnen dan misschien wel worden 

voorzienn van min of meer neutrale rechtvaardigingen, maar de verdere rechterlijke 

invullingg van 'wat in het maatschappelijk verkeer betaamt' dient de belangen, althans 

dee conventies en gewoonten, van de dominante groep. Daarom, schrijft bijvoorbeeld 

Smits,, zou het privaatrecht erin moeten voorzien dat met etnisch-culturele verschillen 

rekeningg wordt gehouden. Naar analogie met het internationaal privaatrecht moet in 

eenn concreet geval worden vastgesteld in welke etnisch-culturele sfeer de rechtsrelatie 

zichh afspeelt, en vervolgens moeten begrippen als 'verkeersopvattingen' navenant 

wordenn ingevuld (naar ik aanneem aan de hand van een soort codificatie van 

verkeersopvattingenn van diverse etnische groepen). 

Hoee deze benadering te waarderen? Niet positief. We hebben hier andermaal te 

makenn met een holistisch cultuurbegrip dat door z'n grofmazigheid allerlei mogelijke 

verschillenn en 'cross-cutting' onderscheidingen miskent. Wie zegt dat twee individuen 

diee tot dezelfde etnische groep worden gerekend ook precies dezelfde 

verkeersopvattingenn hebben? Misschien is de ene Marokkaan uit de casus een 

fundamentalistt uit Kerkrade en de andere een vrijzinnige moslim uit Amsterdam. 

Bedoelenn die altijd precies hetzelfde met bepaalde uitdrukkingen? En omgekeerd: als 

tweee partijen bij een koopovereenkomst autochtone Nederlanders zijn, zijn dan de 

verwachtingenn die over en weer (mogen) worden gekoesterd zonder meer duidelijk, 

ongeachtt hun respectievelijke sociaal-economische posities, persoonlijkheden, 

leeftijden,, beroepen, herkomstregio's, etc? 

Hett punt is, de rechter dient inderdaad rekening te houden met de culturele sfeer 

waarinn een rechtsrelatie zich afspeelt, maar wie het bereik aan mogelijke sferen 

'55 Ik ontleen dit voorbeeld aan J.M. Smits, 'Verdienen Nederland en I-uropa een Multicultureel 
Vermogensrecht?',, in: N.F. van Manen (red.), De Multiculturele Samenleving en het Recht, 
Nijmegen:: Ars Aequi Libri 2002, p, 133, 
566 Ibid. 
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beperktt tot enkele etnisch-culturele sferen maakt een veel te grove simplificatie. De 

rechterr dient er simpelweg naar te kijken welke sociale sferen relevant zijn in een 

voorliggendd geval en welk gewicht aan de in die sferen vigerende conventies moet 

wordenn toegekend, in samenspel met andere argumenten. Zoals Van den Berg 

opmerkt,, dat is eenvoudigweg de uitlegvraag die altijd al speelt in allerlei varianten: 

Dientt de nieuwe veilingkoper de gewoontes op de veiling te kennen, had de 

particulierr moeten begrijpen wat de gemeente met 'belastingschade' bedoelt, 

watt mocht de ondeskundige koper van de woning op grond van de uitlatingen 

vann de verkopende makelaar verwachten? 

Dee komst van de multiculturele samenleving in etnische zin brengt geen principiële 

veranderingg in de manier waarop dit soort rechtsvragen benaderd dient te worden. 

Overigenss is de contextuele rechterlijke invulling van 'verkeersopvattingen' in 

mijnn optiek een vorm van wat je 'goedaardig relativisme' zou kunnen noemen. Er is 

sprakee van relativisme in de zin dat welke norm geldt relatief is aan een sociale 

context.. Maar de achterliggende norm - bij de overeenkomst van de casus is die norm 

wilsovereenstemmingg ofwel een uitvloeisel van de waarde van individuele autonomie 

heeftt als de wetgeving deugt wel degelijk vaste grond onder de voeten, vanuit 

liberaall  perspectief. Hoe de praktische uitvoering van het bereiken van 

wilsovereenstemmingg vorm krijgt heeft vervolgens in enige mate een contingent 

karakter.. Dat is een kwestie van conventies. In een pluralistische maatschappij zullen 

diee conventies nu eenmaal onherroepelijk variatie vertonen naar gelang ze in 

verschillendee sociale contexten opgeld doen. Zolang die conventies werkbaar zijn en 

dee klus kunnen klaren, namelijk wilsovereenstemming faciliteren, is daar niets mis 

mee.. Inderdaad zal dat nu en dan leiden tot lastige conflicten en rechtsvragen. Het zij 

zo. . 

""  Zie in deze zin ook P.G.J. van den Berg, 'Het Vermogensrecht in de Multiculturele Samenleving', 
in:: N.F. van Manen 2002. 
'"Ibid,, p. 147. 



8 8 

CASUS S 

11 Inleidin g 

Mett de discussie in het voorgaande hoofdstuk is hopelijk een adequaat kader 

geschapenn waarbinnen nu enkele concrete kwesties en casus uit de 

multiculturalistischee discussie kunnen worden geanalyseerd. De kwesties zijn alle te 

reconstruerenn als instanties waarbij de bias-claim gemaakt zou kunnen worden. 

Multiculturalistenn zijn erop uit om de corresponderende ongelijkheden te remediëren. 

Zijj  kiezen zo'n reparatiestrategie omdat ze nonneutraliteit of bias als een hard 

gegevenn beschouwen. Deels is dat ook zo. Zie de onontkoombare 

levensbeschouwelijkee bias van een officiële landstaal. Zie de conventies volgens 

welkee publieke instituties opereren. Zie de wellicht onontkoombaar perfectionistisch 

getintee normering van aanstootgevend gedrag. 

Maarr zoals ik het zie, betekenen zulke onontkoombaarheden niet dat het ideaal 

vann neutraliteit moet worden verlaten, maar slechts dat een liberale staat ernaar moet 

strevenn om particularisme tot een minimum te beperken, in plaats van bestaande 

'lekken'' telkens ad hoc te dichten met reparatieregelingen. Walzer noemt zo'n 

rigoureuss neutrale staat een staat "zonder culturele of religieuze projecten",1 maar dat 

iss niet accuraat. Een antiperfectionistische staat is zelf een cultureel project, zoals elk 

menselijkk project een cultureel project is. Waar het om gaat is dat mensen zoveel 

mogelijkk manoeuvreerruimte en mogelijkheidsvoorwaarden hebben om te trachten 

goedee levens te leiden. 

Inn dat licht bezien, waarom zou je niet gewoon kijken hoever je komt via de 

principiëlee route van liberale neutraliteit? Waar de bias-claim in een concreet geval, 

enn in het licht van de nuances en reserves van het vorige hoofdstuk, een legitiem 

bezwaarr vormt, daar stel ik voor om de feitelijke - historisch gegroeide - situatie te 

veranderen,, zodat de praktijk beantwoordt aan de eisen van de liberale filosofie. 

Waar,, aan de andere kant, de bias-claim in een concreet geval in het geweer komt 

tegenn beleid dat op zichzelf goed is te rijmen met het ideaal van liberale neutraliteit, 

correctt begrepen, daar moeten de multiculturalistische ontheffingen, erkenningen, 

subsidies,, privileges en wat dies meer zij, worden verworpen. Met andere woorden: 

alss de inrichting van een in naam liberale staat werkelijk niet-neutraal is, wat de bias-

11 M. Walzer, 'Comment', in C. Taylor ca., Multiculturalism, Princeton: Princeton University Press 
1994. . 
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claimm deels terecht zegt, laten we haar dan wel neutraal maken in plaats van een 

wirwarr van uitzonderingen in te bouwen in een gemankeerd stelsel. 

NotaNota bene: in het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat liberale neutraliteit in 

termenn van all-purpose goederen een fuzzy karakter heeft in de context van concrete 

alledaagsee vraagstukken, onder andere in verband met de noodzaak om abstracte 

primairee goederen te interpreteren en prioriteren. Dat laatste is een taak voor de 

participantenn in een democratisch systeem. Dat brengt mee dat ik in de evaluatie van 

dee concrete kwesties en casus slechts een 'marginale' toetsing' zal proberen te 

verrichten.. Dat wil zeggen, ik zal nagaan of de rechtvaardiging, de ratio van een 

concreett stuk beleid (wetgeving, jurisprudentie, een complex van beleidsvormen) met 

enigee plausibiliteit kan worden gereconstrueerd als een liberaal-neutrale. Er wordt 

niett ten finale beoordeeld of de implementatie van neutrale doelen en belangen een 

optimumm betreft in termen van rationaliteit, doelmatigheid en logica. Dan zou ik het 

werkk van wetgever en rechter gaan zitten overdoen alsof er een liberale theorie als 

blauwdrukk bestaat die in een logische sequentie - van abstract naar concreet op de 

omstandighedenn 'in het veld' kan worden toegepast. Ik heb echter in het vorige 

hoofdstukk al vastgesteld dat het niet zo werkt. 

Watt een marginale toetsing wel kan, is het uitsluiten van gevallen die met de 

bestee wil van de wereld niet van een neutrale rechtvaardiging kunnen worden 

voorzienn (er schuilt bijvoorbeeld een perfectionistisch christelijk ideaal achter). In 

zulkk soort gevallen moet de bias-claim worden erkend, en moet het betreffende beleid 

navenantt worden gewijzigd of geschrapt. Zo beschouwd kun je liberale neutraliteit 

begrijpenn als het beperken van de categorie legitieme redenen voor politieke 

besluitvorming,, tot bepaalde typen van redenen (zie vorige hoofdstuk); en, 

omgekeerd,, het uitsluiten van bepaalde andere typen van redenen (de beweerdelijk 

intrinsiekee waarde van concepties van het goede).2 Het gaat dus niet om het 

'oplossen11 van de kwesties en casus, maar om het markeren van de bandbreedte 

waarbinnenn een staat die het predicaat liberaal wil dragen kan manoeuvreren. 

22 Officiël e landstaa l 

Aangezienn prominente multiculturalisten als Taylor en Kymlicka zich vooral druk 

makenn om de kwestie van de officiële taal binnen een staat, en de vermeend onfaire 

consequentiess daarvan, lijk t het me passend om met dit onderwerp te beginnen. Aan 

hett eind van het vorige hoofdstuk gaf ik al enige voorzetten voor het denken over 

dezee kwestie, maar er valt nog wel wat meer over te zeggen. Kymlicka noemt de 

eenzijdigheidd van een officiële staatstaal en het gebrek aan theoretische doordenking 

hiervann in de klassiek-liberale literatuur "een significante smet op het blazoen van de 

22 Vgl. C. Larmore, Patterns of Moral Complexity, Cambridge: Cambridge University Press 1987, p. 
44. . 
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opvattingg van 'goedaardige veronachtzaming'". Het handhaven van een eenheidstaal 

is,, met andere woorden, een uiterst partijdige aangelegenheid, omdat mensen met een 

uitheemsee etnisch-culturele achtergrond en dus een andere moedertaal in een nadelige 

positiee komen te verkeren. 

Omm de zaken helder te krijgen, wat is nu precies het beleid dat ter discussie 

staat?? De meeste moderne democratieën hanteren één taal als de officiële taal voor het 

functionerenn van overheidsorganen en -instituties (parlement, gemeenteraden, 

rechterlijkee colleges, etc). Die taal wordt voorts verplicht onderwezen op scholen, en 

hett beheersen ervan is vaak verplicht voor nieuwkomers die moeten voldoen aan hun 

inburgeringsplichten.. Waarom is dit een smet op het blazoen van een staat met 

liberaal-neutralee pretenties? Burgers voor wie deze taal niet de moedertaal is en die 

dezee niet of gebrekkig beheersen, ondervinden duidelijk een nadeel ten opzichte van 

autochtonen.. In die zin is de officiële taal niet neutraal. Aan de andere kant, de taal is 

well  min of meer neutraal in de zin dat er geen specifiek levensideaal mee wordt 

weerspiegeld.. Zo bezien is taal "een cultureel neutraal, of utilistisch, 

communicatiemiddell  dat mensen uit verschillende culturen kan laten participeren in 

dezelfdee politieke gemeenschap." Gereformeerden bedienen zich net zo goed van het 

Nederlandss als hedonisten. Je zou kunnen zeggen dat de non-neutraliteit van de 

landstaall  ten aanzien van etnisch-culturele minderheden niet inhoudelijk (in 

levensbeschouwelijkee zin), maar formeel is. 

Tochh is dit niet vol te houden. De genoemde minderheden staan er wel degelijk 

ookk in termen van the good 'slechter voor'.5 Een taal is meer dan een formeel 

communicatiemiddel,, taal maakt ook deel uit van iemands identiteit en kan het object 

vann trots en diepgaande affiniteit zijn. Talen kunnen bovendien verschillend worden 

W.. Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford: Oxford University Press 1995, p. I l l : "a 
significantt embarrassment for the 'benign neglect' view". Immigrantenrechten ('polycthnic rights') 
volgenn bij Kymlicka niet uit zijn cultuur-als-kcuzccontext-argument dat is besproken in hoofdstuk 3. 
Zee zijn integendeel compensatiemaatregelen in het licht van de bias-claim; 'maatschappelijke 
culturen'' hebben een homogeniserende werking waardoor immigranten in de knel komen. Het 
probleemm is dat, zoals we hebben gezien, 'maatschappelijke cultuur' onbeperkte variëteit toelaat en 
slechtss wordt beteugeld via de criteria taal en gouvernementele instituties, zodat het lastig is aan te 
wijzenn waarin hem dan de inherente bias, de uniformerende werking van zo'n cultuur zit. Die kan 
eigenlijkk alleen maar zitten in de taal. En verdomd, de voorbeelden die Kymlicka noemt, 
concentrerenn zich op taalkwesties: "It is a legal requirement for children to learn the English 
languagee in schools; it is a legal requirement for immigrants (under the age of 50) to learn English to 
acquiree American citizenship; and it is a de facto requirement for employment within the 
government""  (2002, p. 346). Dit zijn echter zwakke voorbeelden, want (1) Kymlicka onderschrijft 
neutraliteitt van rechtvaardiging en (2) hij vindt een eenheidstaal gerechtvaardigd vanuit liberaal 
perspectief.. Hoe kunnen die taalvoorbceldcn dan een "significant embarassment" zijn? 
44 R. Knopff, geciteerd in W. Kymlicka 1995, p. 221: "a culturally neutral, or utilitarian, means of 
communicationn which allows those of different cultures to participate in the same political 
community". . 
55 Zie ook C. Taylor, 'Nationalism and Modernity', in: R. McKim & J. McMahan (red.), The Morality 
ofof Nationalism, Oxford: Oxford University Press 1997, p. 34: "If a modern society has an 'official' 
language,, in the fullest sense of the term, that is, a state-sponsored, -inculcated, and defined 
languagee and culture, in which both economy and state function, then it is obviously an immense 
advantagee to people if this language and culture arc theirs. Speakers of other languages arc at a 
distinctt disadvantage." 
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gewaardeerdd in esthetische zin. Er is, met andere woorden, een duidelijk nadelig 

effectt in termen van het goede voor mensen die verknocht zijn aan een andere taal dan 

dee Nederlandse. (Kymlicka lijk t soms nog verder te gaan en te stellen dat culturele 

praktijken,, symbolen en waarden van etnische groepen in een andere taal niet kunnen 

wordenn overgedragen,6 maar hij maakt niet hard waarom niet.) 

Echter,, we weten inmiddels dat liberalen, inclusief Kymlicka op diverse plekken 

inn zijn werk, niet uit zijn op neutraliteit van effect, maar op neutraliteit van 

rechtvaardiging.rechtvaardiging. Wat is de rechtvaardiging voor het hebben van een eenheidstaal? Die 

rechtvaardigingg is meervoudig. Uit een oogpunt van soepel maatschappelijk verkeer, 

economischee en bestuurlijke efficiëntie, transparantie van politieke besluitvorming en 

datt soort zaken, is een beperkt aantal talen, het liefst één, onontbeerlijk in een 

politiekee gemeenschap.7 Een eenheidstaal is voorts volgens sommigen een 

onontbeerlijkk instrument voor het smeden van solidariteit en eenheid die nodig zijn 

voorr het functioneren van een modern land, zoals we straks zullen zien. Verder zijn er 

doelenn als het bevorderen van gelijke kansen. Iemand die de taal van het economische 

enn sociale leven van alledag niet beheerst, en daar ook niet in wordt geholpen via 

onderwijss of cursussen, zal sneller veroordeeld zijn tot een bestaan in de sociaal-

economischee marge. Vergelijk hierover Brian Barry: "Wat taal betreft kan een staat 

geenn neutrale positie innemen. [...] Gelijke kansen [...] betekent in dit geval dat 

iedereenn de mogelijkheid moet hebben om zich de landstaal eigen te maken, om 

onderwijss te volgen in die taal, en om op basis van die kwalificaties werk te vinden 

zonderr te lijden te hebben van discriminatie." 

Gegevenn deze rechtvaardigingen, kan nu gezegd worden dat het gesignaleerde 

nadeligee effect voor minderheden ook zo bedoeld is? Duidelijk niet. De taal wordt 

niet,, zoals bij Taylor in zijn pleidooi voor een zuiver Quebec, ingezet als middel om 

eenn bepaalde conceptie van het goede te laten 'overleven', om de manier van leven 

vann 'voorouderen' tot in de eeuwigheid te beschermen. De rechtvaardigingen hebben 

eenn ander karakter dan het perfectioneren van burgers volgens een bepaald 

volmaaktheidsideaal. . 

Dann moet de volgende vraag worden gesteld: kunnen de belangen die worden 

gediendd met een officiële taal worden geconstrueerd als publieke 'all-purpose' 

goederen,, vergelijkbaar met volksgezondheid, openbare orde, gelijke kansen, 

zelfrespect,, e tc? Dat kunnen ze voor zover een eenheidstaal een positief effect heeft 

opp gelijkheid van kansen, en voor zover je gelijke kansen als primair goed kunt 

**  W. Kymlicka, Liberalism, Community, and Culture, Oxford: Oxford University Press 1989, p. 175. 
77 Aan de andere kant, het aantal immigranten met een bepaalde taal kan zo groot worden dat er cen 
kritischee grens wordt bereikt. Het zou dan niet meer redelijk zijn om zo'n taal officiële erkenning te 
onthouden.. Iets dergelijk is bijvoorbeeld aan de hand in Californic met het aantal Spaanstalige 
inwonerss aldaar. 
ss B. Barry, Culture and Equality, Cambridge: Polity Press 2001, p. 107: "Where language is 
concerned,, a state cannot adopt a neutral stance [...] [EJquality of opportunity [...] must be taken to 
meann that everybody should have an opportunity to acquire the country's language, to achieve 
educationall  success in that language, and to gain employment on the basis of those qualifications 
withoutt suffering discrimination." 



CasusCasus 173 

kenschetsen.. Wellicht vallen de andere genoemde rechtvaardigingen, efficiëntie, 

soepell  sociaal verkeer, e tc, ook als all-purpose goederen te kwalificeren. In ieder 

gevall  roepen deze beleidsdoelen geen beeld op van een perfectionistische overheid. 

Enn hoewel de taalkwestie onder multiculturalisten een geliefd voorbeeld (zoniet een 

stokpaardje)) is om de - volgens hen - fundamentele partijdigheid van zich liberaal 

noemendee samenlevingen aan het licht te brengen, ontkent er niet één van hen dat er 

nuu eenmaal één taal moet zijn. Menselijke samenlevingen zijn talige 

aangelegenheden.. Al s een goed functionerende taal van oudsher is ingesleten in de 

instituties,, door miljoenen mensen wordt gesproken en in principe door mensen met 

eenn andere moedertaal is te leren, dan is er vanuit een liberaal perspectief geen 

bezwaarr tegen om die taal met een officiële status te bekleden. 

Tott slot: de eis van proportionaliteit brengt uiteraard wel mee dat de staat 

terughoudendd dient te zijn in de juridische consequenties die aan die officiële status 

mogenn worden verbonden. Aan nieuwkomers mag de minimale eis worden gesteld dat 

zee de taal leren tot een niveau dat hen in staat stelt volwaardig te participeren in de 

maatschappij,, en nieuwkomers mogen van hun kant de faciliteiten verwachten van de 

overheidd om die taal te leren. Maar ze moeten voor het overige volledig vrij zijn om 

hunn moedertaal met landgenoten te blijven spreken, om hun kinderen die moedertaal 

tee onderwijzen, om de Nederlandse taal lelijk te vinden, om films, boeken en kranten 

inn hun moedertaal te blijven kijken en lezen, etc.9 

33 National e symbole n en rituele n 

Eenn bekende multiculturalistische klacht is dat de tradities, symbolen en gebruiken 

vann etnische minderheden niet figureren in de publieke sfeer, terwijl dit voor 'de' 

dominantee cultuur, wat die ook mag verondersteld worden te zijn, wel het geval is. 

Onzee oude bekende Bhikhu Parekh zegt hier bijvoorbeeld het volgende over: 

"Politiekee symbolen, beelden, ceremoniën, collectief zelfbegrip en het beeld van 

nationalee identiteit weerspiegelen en reproduceren een specifieke historische 

consensuss en dienen te worden herzien wanneer ze de aanwezigheid, ervaringen en 

bijdragenn van gemarginaliseerde groepen blijken te misrepresenteren of negeren, of 

wanneerr ze niet meer blijken te sporen met de veranderingen in de demografische 

samenstellingg van de samenleving."10 

Dee remedie voor deze scheve verhouding is het verlenen van "publieke 

erkenning,, status en steun"11 aan etnisch-culturele minderheden, om zo alsnog gelijk 

**  Dit is ook met zoveel woorden vastgelegd in art. 27 IVBPR. 
'nn B. Parekh, Rethinking Multiculturalism, Cambridge, Mass: Harvard University Press 2000, p. 203: 
"[Politicall  symbols, images, ceremonies, collective self-understanding and view of national identity 
f...]]  reflect and reproduce a particular historical consensus and need to be suitably revised when 
shownn to misrepresent or ignore the presence, experiences and contributions of marginalized groups 
orr to be out of step with the changes in the demographic composition of society." 
111 Parekh geciteerd in Barry 2001, p. 124: "public recognition, status and support". 
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respectt te betonen, waar leden van 'de' dominante cultuur die gerespecteerde status al 

'gratis'' krijgen. "Veel staatssymbolen zoals vlaggen, volksliederen en motto's 

weerspiegelenn een specifieke etnische of religieuze achtergrond ('In God We Trust'). 

Dee eis van etnische groepen voor symbolische bevestiging van de waarde van 

polyetniciteitt (bijvoorbeeld in overheidsverklaringen en -documenten) is simpelweg 

dee eis dat hun identiteit dezelfde erkenning krijgt,"12 aldus in dezelfde geest 

Kymlicka. . 

Inn het geval van dit soort symbolische claims gaat het niet zozeer om de 

mogelijkheidd om eigen praktijken in ere te houden, maar om een gelijkwaardige 

officiëlee erkenning (het Suikerfeest is net zo'n belangrijke feestdag als Kerstmis; 

Waaromm staat er niet "Krisjna zij met ons"?). Bij deze problematiek neemt de 

reparatie-constructiee van het multiculturalisme een 'wij ook'-gedaante aan; de 

dominantee (christelijke) cultuur krijgt stilzwijgend en van oudsher publieke 

erkenning,, status en steun, daarom is het rechtvaardig als deze ongelijkheid wordt 

rechtgetrokkenn door deze erkenning ook aan etnisch-culturele minderheden te 

verlenen. . 

Voorr de goede orde merk ik nog maar eens op dat het holistische cultuurbegrip 

enn de navenante culturele gedetermineerdheid een sterke rol speelt in dit argument. 

Hett vooronderstelt dat elke autochtoon bekleed wordt met een gerespecteerde status 

omdatt er christelijke feestdagen zijn. Dat er ook autochtonen zijn die maling hebben 

aann die christelijke feestdagen en hun achtergrond, en dat er ook allochtonen zijn die 

diee feestdagen waarderen, dat past niet in het 'u uw cultuur, en ik de mijne'-plaatje. 

Desalniettemin,, dat die symbolen, rituelen en feestdagen er zijn, bijvoorbeeld in 

Nederland,, dat staat buiten kijf . Maar daarmee is nog niet gezegd dat erkenning van 

uitheemsee symbolen en rituelen in de zin van 'wij ook'- erkenning de remedie is voor 

dezee ongelijkheid. Mij n strategie is immers steeds zoveel mogelijk alsnog neutraal te 

makenn wat niet neutraal is, maar het wel hoort te zijn. Nationale symbolen en rituelen 

lijkenn op het eerste gezicht zonder meer in aanmerking te komen voor een aanpak van 

neutraliseren,, namelijk verwijdering uit de publieke sfeer. Het zijn immers elementen 

mett een specifieke ethische betekenis. Waarom zou de staat die elementen mogen of 

moetenn privilegiêren boven andere? 

Maarr voordat we al te haastig de bezem door de publieke sfeer halen, is het 

nuttigg eerst na te denken over welke functie deze zaken vervullen en wat hun aard is. 

Immers,, en wederom: de relevante vorm van neutraliteit is neutraliteit van 

rechtvaardiging,, niet van effect. 

Dee waarde van het koesteren en benadrukken van een collectieve herinnering 

zoalss dat in Nederland gebeurt tijdens dodenherdenking en bevrijdingsdag op 4 en 5 

mei,, of van het nationale volkslied, het Wilhelmus, moet niet op voorhand worden 

122 W. Kymlicka 1995, p. 115: "[M]any state symbols such as flags, anthems, and mottoes reflect a 
particularr ethnic or religious background ('In God We Trust'). The demand by ethnic groups for 
somee symbolic affirmation of the value of polyethnicity (e.g. in government declarations and 
documents)) is simply a demand that their identity be given the same recognition." 
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gebagatelliseerd.. Het spelen van het volkslied bij officiële gelegenheden vervult een 

functiee die iets anders behelst dan het onderschrijven van een bepaalde opvatting van 

hett goede leven, en is in die zin niet perfectionistisch. Het is een expressie en een 

onderstrepenn van de collectieve identiteit van de politieke, dus alle bevolkingsgroepen 

omvattende,, gemeenschap. Het benadrukken, in herinnering roepen, en bestendigen 

vann zo'n identiteit is volgens veel auteurs noodzakelijk in een samenleving die drijf t 

opp intensieve coöperatie, solidariteit, en bereidheid tot compromissen onder condities 

vann conflicterende belangen van miljoenen mensen waarvan elk individu er maar 

enkelee duizenden of minder persoonlijk kent. Van elk individu wordt immers 

nietteminn verwacht dat hij via belastingen, sociale premies en algemeen goed 

burgerschapp offers brengt die ten bate van elk van die miljoenen kunnen komen. 

Verderr moeten mensen gemotiveerd zijn eikaars rechten te beschermen en moet 

tenminstee een aantal burgers bereid zijn zich in te zetten voor de publieke zaak, 

bijvoorbeeldd in de politiek. Een sterke nationale identiteit brengt met andere woorden 

dee wederzijdse loyaliteit met zich mee die in een moderne, anonieme samenleving 

onontbeerlijkk is. 

Natuurlijkk zijn door de staat geregelde zaken die als samenbindend worden 

beschouwd,, zoals het koningshuis, Prinsjesdag en de diverse feestdagen, niet bedacht 

mett het bevorderen van sociale samenhang in gedachten. Ze zijn de resultaten van 

allerleii  contingente historische ontwikkelingen en gebeurtenissen. Maar dat sluit niet 

uitt dat ze wel degelijk die functie kunnen vervullen. Het behouden en cultiveren van 

diee symbolen en ceremoniële vertoningen is dus niet op voorhand in strijd met 

neutraliteitt van rechtvaardiging, want het scheppen van voorwaarden waaronder 

liberalee beginselen kunnen gedijen is op zichzelf een legitiem streven. Maar is het wel 

dee meest geschikte manier om die voorwaarden te verzekeren? Misschien is een 

zwakkerr 'constitutioneel nationalisme' zoals wordt verdedigd door mensen als Rawls, 

Dworkin,, Habermas en Feinberg wel afdoende. Zij betogen dat een brede 

constitutionelee consensus volstaat voor het bereiken van de bedoelde nationale 

saamhorigheid.. Zij denken dat het feit dat burgers liberale rechten hebben en 

onderschrijvenn voldoende is. Rawls meent dat, ondanks het levensbeschouwelijk 

pluralismee in moderne staten, de brede overeenstemming over politieke en sociale 

rechtvaardigheidd de burgerlijke vriendschapsbanden strak genoeg aantrekt.13 Sterker 

nog,, tolerantie maakt burgers welwillend en solidair, omdat ze zich niet bedreigd of 

gemarginaliseerdd in hun manier van leven hoeven te voelen. Als gevolg van de 

ervaringg van het leven met liberale instituties, in combinatie met onderwijs waarin 

democratischee deugden en vaardigheden worden gestimuleerd, verwerven burgers een 

111 J. Rawls, Political Liberalism, New York: Columbia University Press 1993, p. 202: "in the wcll-
ordcrcdd society of justice as fairness citizens do have final ends in common. While it is true that they 
doo not affirm the same comprehensive doctrine, they do affirm the same political conception of 
justice;; and this means that they share one very basic political end, and one that has high priority: 
namely,, the end of supporting just institutions and of giving one another justice accordingly". 



1766 Multiculturalisme & Neutraliteit 

"sensee of justice", de hartgrondige bereidheid om solidariteit en respect jegens elkaar 

tee betrachten. 

Ziee ook Feinberg: "Elke burger kan de ander respecteren als een broeder, een 

kameraad,, een medeburger, omdat elke burger veronderstelt dat de ander een persoon 

iss die zijn rechten op zijn beurt respecteert, en net als hij de rechten van alle anderen 

respecteert."155 Habermas volgt een verwante redeneertrant. Volgens hem draait 

nationalee identiteit in de westerse moderniteit niet langer om de 'community of 

descent',, de op etniciteit, gedeelde mythologie en folklore gebaseerde gemeenschap, 

maarr om de 'community of the democratie will' . Of zoals Jacobs Habermas 

parafraseert:: "burgers vinden niet langer eenheid in een pre-politieke etnisch-cum-

culturelee gemeenschap, maar in de erkenning van mensenrechten en de participatie in 

democratie." " 

Andere,, zich eveneens liberaal noemende auteurs, zoals Kymlicka, Mason, 

Mille rr en Tamir, betogen dat dit constitutionele nationalisme te optimistisch en te 

bloedelooss is.17 Ook in Nederland is dit soort geluiden te horen, zie bijvoorbeeld de 

recentee discussie over 'de canon' der Vaderlandse geschiedenis. Die is ingegeven 

doorr de vrees van een gemeenschap met een wortelloze identiteit. Om 

maatschappelijkee samenhang te garanderen zijn gedeelde politieke beginselen wel 

noodzakelijkk in die zin hebben Rawls en Feinberg gelijk maar ze zijn niet 

voldoende,voldoende, aldus deze pleitbezorgers van het zogenaamde 'liberaal nationalisme'. Het 

louteree feit dat mensen overtuigingen over rechtvaardigheid delen is volgens het 

liberaall  nationalisme niet genoeg om solidariteit, sociale cohesie en politieke 

legitimiteitt overeind te houden. Kymlicka wijst erop dat mensen in verschillende 

statenn dezelfde politieke beginselen kunnen delen, maar niet een gevoel van eenheid 

enn solidariteit. Inwoners van Enschede onderschrijven wellicht dezelfde liberale 

basisrechtenn als die van Dortmund vlak over de Duitse grens, maar men mag 

aannemenn dat de gemiddelde Enschedeér zich veel meer verbonden voelt met mensen 

144 Let wel, deze auteurs ontkennen niet dat nationalistische gevoelens die verder gaan dan 
constitutioneell  nationalisme bij personen kunnen bestaan, noch valt zonder meer uit hun 
constitutioneell  liberalisme op te maken dat zulke gevoelens moreel onjuist zouden zijn. 
155 J. Feinberg, Harmless Wrongdoing, New York: Oxford University Press 1987, p. 112: "fElach 
[citizen]]  may respect [...] the other as a brother, a comrade, a fellow citizen, because each presumes 
thatt the other is a person who respects his rights in turn, and like him respects the rights of all 
others." " 
166 F.C.L.M, Jacobs, 'The Paradox of Liberal Nationalism', in: G. den Hartogh , The Goo J Life as a 
PublicPublic Good, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers 2000, p. 140: "citizens no longer find unity in 
aa prc-political cthnic-cum-cultural community, but in the recognition of human rights and the 
participationn in democracy." 
177 W. Kymlicka & M. Opalski (red.), Can Liberal Pluralism Be Exported?, New York: Oxford 
Universityy Press 2001; A. Mason, 'Political Community, Liberal Nationalism, and the Kthics of 
Assimilation',, Ethics 1999-109/2, pp. 261-286; D. Miller, On Nationality, Oxford: Oxford University 
Presss 1995; Y. Tamir, Liberal Nationalism, Princeton: Princeton University Press 1993. 
1KK Uit recent onderzoek bleek dat de angst voor de islam onder autochtonen in landen als Spanje en 
Italicc veel kleiner is dan in Nederland. Meerdere commentatoren weten dit verschijnsel aan het feit 
datt Nederlanders een minder sterk besef van nationale geschiedenis en identiteit hebben. Hen zwakke 
off  lege identiteit, met andere woorden, die daardoor sneller aan het wankelen kan worden gebracht, 
hetgeenn zich uit in angst voor het vreemde. 
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inn het verre Amsterdam, of Groningen. Kennelijk vormen Nederland en Duitsland 
iederr op zichzelf entiteiten waarvan de inwoners een zekere onderlinge band hebben, 
diee sterker is dan algemene, internationale menselijke solidariteit. Er is dus iets 
extra's,, en dat extra's kan niet alleen worden toegeschreven aan gedeelde politieke 
beginselen,, want de oosterburen onderschrijven dezelfde beginselen. 

Eenn adequate mate van nationale eenheid vereist in deze visie meer dan een 
gedeeldee conceptie van rechtvaardigheid, burgers moeten een gevoel van 'behoren 
tot'' hebben, het gevoel, om het prozaïsch uit te drukken, dat ze in hetzelfde schuitje 
zitten.. Volgens liberale nationalisten is dit niet het schuitje van een gedeelde 
opvattingg van het goede leven. Dan zou immers het beginsel van liberale neutraliteit 
opp de tocht komen te staan. Met betrekking tot sociale eenheid betoogt Kymlicka dan 
ookk dat het vereist dat burgers meer delen dan slechts liberale beginselen, maar 
minderr dan een conceptie van het goede leven.20 

Maarr wat is dat dan? Hij zoekt het antwoord bij de nationale taal, en bij de 
nationalee instituties. Deze vormen een soort bindmiddel in moderne, egalitaire staten. 
Wanneerr de staat één taal als officiële landstaal hanteert, promoot, en kennis ervan 
verplichtt stelt middels het onderwijs en via de inburgeringsplicht voor nieuwkomers21, 
wanneerr burgers in een uniform rechtsstelsel participeren in dezelfde instituties, 
wanneerr er collectieve herdenkingen en rituelen als de Troonrede worden 
georganiseerdd en wanneer een nationale vlag en volkslied in de publieke sfeer 
figureren,, dan zal er een soort nationale solidariteit en gemeenschapszin ontstaan en 
wordenn geconsolideerd, een gemeenschapszin die onontbeerlijk is om een op 
vertrouwenn en wederkerigheid gebaseerde samenleving draaiende te houden. 

Maarr dit roept een vraag op. Liberalen wilden van de publieke sfeer toch vooral 
eenn faciliterende instantie maken, wars van particularisme en controversiële ethische 
inhouden?? Het was niet fair om specifieke culturele oriëntaties voor te trekken. Daar 
iss het het hele vorige hoofdstuk om te doen geweest. Rijdt dit zogenaamde "nation-
building""  zoals liberale nationalisten dat invullen - "verplicht onderwijs, nationale 
media,, officiële taalwetten, naturalisatiebeleid, nationale feestdagen en symbolen"22 -
onss streven naar levensbeschouwelijke neutraliteit niet in de wielen? 

Terr relativering van deze vrees stellen liberaal-nationalisten ten eerste dat het 
liberalee 'nation-builden' veel minder perfectionistisch en exclusionair van aard is dan 

199 Adequaat in de zin van voorwaarden scheppend voor cen harmonieuze, (distributief) rechtvaardige 
samenleving. . 
200 W. Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, Oxford: Oxford University Press 2002, p. 261. 
211 Het bevorderen van één landstaal is niet alleen behulpzaam bij het kweken van gemeenschapszin. 
Zoalss in de vorige paragraaf besproken is het ook wenselijk in een complexe, geïndustrialiseerde 
maatschappijj  uit oogpunt van doelmatigheid. Bovendien is verplicht onderwijs in het Nederlands van 
groott belang voor het verzekeren van gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Overigens zijn er 
praktijkvoorbeeldenn denkbaar die het grote gewicht dat Kymlicka aan een gedeelde taal toekent 
relativeren.. Vlamingen voelen wel degelijk nationale identificatie met hun mede-Belgen, de Walen. 
Knn dat is een veel sterkere dan de identificatie die ze voelen - zo ze die al voelen voor de 
Noorderburen,, met wie ze zowel liberale beginselen als de Nederlandse taal gemeen hebben. 
222 W. Kymlicka 2002, p. 263: "compulsory education, national media, official language laws, 
naturalizationn policies, national holidays and symbols". 
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hett zogenaamde 'robuuste nationalisme'. Met dit laatste wordt het soort nationalisme 

bedoeldd dat in de westerse wereld, vanwege connotaties als het nationaal-socialisme 

vann het Derde Rijk, en de oorlogen in voormalig Joegoslavië, 'gevaarlijk' wordt 

genoemd.. In ons tijdsgewricht worden vooral de Balkan-staten met dit soort 

nationalismee geassocieerd. Het gaat dan om nationalisme als "een politiek streven dat 

steltt dat de politieke en nationele eenheid congruent behoren te zijn, waarbij de natie 

iss gebaseerd op interne culturele homogeniteit, een homogeniteit die geestdriftig 

wordtt gepromoot door de staat."23 Om zich van dit soort nationalisme te distantiëren 

verwerpenn liberaal-nationalisten nadrukkelijk het type 'nation-building'-instrumenten 

waarvann robuust nationalisme zich bedient, zoals het verbod om een minderheidstaal 

tee gebruiken bij het sluiten van huwelijken, tijdens vakbondsvergaderingen, of in 

brochuress van politieke partijen, het verbod om onderwijs te geven in een 

minderheidstaal,, de eis die Israël stelt aan politici om het beginsel te erkennen dat 

Israëll  een 'Joodse staat' is, het onthouden van staatsburgerschap aan de hand van 

raciale,, etnische of religieuze criteria, etc. 

Verderr betogen liberale nationalisten dat de nationale identiteit die door de staat 

magg en moet worden gekweekt en gepromoot dermate 'dun' is, dat niet gezegd kan 

wordenn dat hij gebaseerd is op een opvatting van het goede leven, noch dat er sprake 

iss van een waarderend rangschikken van de intrinsieke waarden van verschillende van 

zulkee opvattingen. Die identiteit is slechts gebaseerd op "een gevoel van gedeelde 

geschiedenis,, territorium, een gemeenschappelijke taal en gemeenschappelijke 

publiekee instituties."25 Dat Kymlicka, dezelfde multiculturalist die een officiële taal 

daarnett nog zo'n gênante smet op het blazoen van liberale neutraliteit vond, er nu 

geenn been in ziet om een officiële taal te propageren, omdat dat in 

levensbeschouwelijkk opzicht toch niets om het lij f heeft, zal enige verbazing wekken. 

Maarr dit terzijde. Een andere constatering: als je kijkt naar het lijstje vereiste 

gemeenschappelijkheden,, dan begint nationale identiteit verdacht veel te lijken op een 

fenomeenn dat we al kennen uit hoofdstuk 2, namelijk etniciteit. 'Nation-builden' heeft 

veell  weg van etnisering, maar dan op een ander niveau. Het benadrukken van 

historischee helden en gebeurtenissen, een band met een grondgebied, een gedeelde 

taal,, collectief gevierde feestdagen en symbolen - het is de 'natie' als 'all-inclusive' 

megaetniciteit." " 

Ikk wees etnisch-culturele rechten in vorige hoofdstukken onder meer af vanwege 

bezwarenn tegen de politieke sanctionering van etnische scheidslijnen. 

Multiculturalistischh beleid reageert niet alleen op sociale omstandigheden, maar 

creëertt en bestendigt die ook, zodat er een element van selfulfiiling prophecy insluipt. 

233 F.C.L.M. Jacobs 2000, p. 138: "a political striving that holds that the political and the national unit 
shouldd be congruent, with the nation being based upon internal cultural homogeneity, a homogeneity 
emphaticallyy promoted by the state." 
244 W. Kymlicka & M. Opalski 2001, p. 54 c.v. 
255 Ibid, p. p.265: "a sense of shared history, territory, a common language, and common public 
institutions." " 
266 G. Baumann, The Multicultural Riddle, Londen: Routlcdge 1999, p. 34. 
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Iss het dan niet raar om zo'n 'imagined community' met 'invented traditions', namelijk 

dee 'natie', op het niveau van de staat te gaan bevorderen, puur uit instrumentele 

overwegingen?? Neem de Verenigde Staten. Het 'nation-builden' neemt daar soms 

twijfelachtigee vormen aan, met de Stars & Stripes alomtegenwoordig, verheerlijking 

vann patriottisme, het enorme marktaandeel van de ultra-chauvinistische (en rechtse) 

televisiezenderr Fox, en het adjectief "American" in de naam van welhaast elke 

organisatie.. Het is nog niet het robuuste Blut und Boden nationalisme van Milosevic 

enn andere illustere dienaren van 'het volk', maar met de religieuze dimensies die het 

aanneemtt ("One nation under God"; "God bless America") kun je je toch afvragen of 

ditt beantwoordt aan de 'dunne' identiteit die liberaal-nationalisten zich voorstellen. 

Maarr Amerika is natuurlijk niet het criterium voor de idee van liberaal 

nationalisme.. Misschien doelen liberaal-nationalisten op een tussenweg: enerzijds 

stevigerr en meeromvattend dan het steriele constitutioneel nationalisme van Habermas 

enn co, maar anderzijds een flinke scheut luchtiger dan het vlaggengezwaai van de 

Verenigdee Staten (en nog veel minder extreem dan het Blut und Boden nationalisme 

vann het Derde Rijk). Misschien iets wat lijk t op de Nederlandse variant? Dus ten 

eerstee de burgerschapsbevorderende elementen van het constitutioneel nationalisme, 

zoalss onderwijs in democratische geest en het bevorderen en faciliteren van 

democratischee initiatieven en politieke participatie, en ten tweede als aanvulling het 

koesterenn van fenomenen als het koningshuis, koninginnedag, kerstmis, Willem van 

Oranje,, dodenherdenking, bevrijdingsdag en culturele erfgoederen (natuurlijk zijn er 

ookk zaken als het nationale voetbalelftal en de collectieve rouwbeklagen om idolen als 

Andréé Hazes, maar daar heeft de staat niet direct de hand in), met dien verstande dat 

dee staatsinrichting niet al te fanatiek is in dit soort nationale sentimenten. 

Hoee ziet dit model eruit vanuit het perspectief van liberale neutraliteit? Zoals 

gezegd,, indien de reden voor het voeren van nationalistisch beleid is het scheppen van 

voorwaardenn waaronder liberale principes kunnen gedijen, dan vloekt dat in principe 

niett met neutraliteit van rechtvaardiging. Maar het moet wel gaan om noodzakelijke 

voorwaarden.. Met andere woorden, er moet geen andere, minder ingrijpende manier 

zijnn om de gestelde doelen te verwezenlijken. Dus als het bescheidener constitutioneel 

nationalismee voldoende zou zijn, dan zou de staat het daarbij moeten laten. Dat brengt 

ookk met zich mee dat het een harde prioriteit is om zoveel mogelijk naar 

rechtvaardigheidd te streven. Met andere woorden, als er een gebrek aan 

maatschappelijkee eenheid en wederkerigheid is doordat een groep systematisch wordt 

gediscrimineerdd of anderszins wordt ondergeschikt in termen van rechten, vrijheden 

enn distributieve aanspraken, dan moet het antwoord niet zijn meer (liberaal) 

nationalisme,, maar meer liberale rechtvaardigheid. In een daadwerkelijk 

rechtvaardigee samenleving zou de loyaliteit van bepaalde groepen wel eens explosief 

277 Hen cynicus zou kunnen vermoeden dat het kweken van sterk chauvinisme en 
opofferingsgezindheidd voor 'het vaderland' ook wel nodig is voor een land dat voor zijn 
veroveringsoorlogenn moet kunnen rekenen op een leger van vrijwilliger s en een gunstige publieke 
opinie. . 
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kunnenn stijgen. Verder moet in het oog worden gehouden dat overheidsnationalisme 

eenn instrumenteel karakter dient te hebben. Het gaat niet om een intrinsiek goed 

('vaderlandsliefde'' of iets dergelijks), dus zelfs als nationalistisch beleid is te 

rechtvaardigenn in het licht van de bovenstaande overwegingen, dan dient de mate of 

intensiteitt waarin men zulk beleid voert de grens van het prudente niet te overstijgen. 

Err treden immers nonneutrale effecten op, die tot een minimum dienen te worden 

beperkt. . 

Waarmeee we op een ander punt komen. De concrete inhoud van het nationalisme 

dientt nonneutrale effecten eveneens tot een minimum te beperken. In de Nederlandse 

situatiee liggen hier bijvoorbeeld knelpunten op het gebied van het religieuze karakter 

vann bepaalde nationale symbolen en rituelen. In de sfeer van symboliek kan men 

bijvoorbeeldd denken aan de christelijke "God zij met ons"-spreuk op de inmiddels 

doorr de euro vervangen gulden, of aan de bede die onlangs is teruggekeerd in de 

troonrede.. Op 17 september 2002 besloot koningin Beatrix de troonrede met de 

woordenn "Moge u vanuit uw persoonlijke overtuiging inspiratie en kracht vinden voor 

uww verantwoordelijke werk. Ik wens u daarbij Gods zegen toe." Het kabinet-Den Uyl 

hadd een iets andere, maar even direct naar de christelijke God verwijzende 

formuleringg in 1973 afgeschaft. Volgens Kars Veling, de fractieleider van de 

ChristenUnie,, liet het kabinet nu met de terugkeer van de bede zien dat de 

"krampachtigee scheiding tussen religie en politiek" voorbij is. Volgens CDA-

fractievoorzitterr Maxime Verhagen paste het herstel van de bede bij hernieuwde 

aandachtt voor normen en waarden. Bovendien onderstreept de bede volgens Verhagen 

datt de Nederlandse cultuur op een joods-christelijke traditie stoelt. VVD kamerlid en 

staatsrechtwoordvoerderr Jan te Veldhuis daarentegen, meende dat Verhagen met zijn 

voorstell  de indruk wekt dat het CDA "normen en waarden naar zich toe wil trekken" 

enn dat Verhagen "impliciet minder respect voor andersdenkenden" toont. 

Afgezienn van de behandelde politiek-filosofische argumenten voor een scheiding 

tussenn religie en politiek lijk t zo'n scheiding me niet "krampachtig", zoals Veling 

stelt,, in een land waar het aantal kerkgangers onder de burgers inmiddels in de 

minderheidd is. Maar de opmerking van Te Veldhuis is interessanter. Het CDA wil de 

christelijkee bede in een publieke staatsuiting (de troonrede is een soort state of the 

union)union) betrekken en trekt daarmee normen en waarden naar zich toe, aldus Te 

Veldhuis.. Dat is nu precies wat de multiculturalistische bias-claim beweert, en dat 

geldtt evenzeer voor het tweede deel van Te Veldhuis' opmerking er wordt zo 

impliciett minder respect voor andersdenkenden getoond. De staat stelt zich via de 

bedee op het nauwelijks impliciete standpunt dat de christelijke God het ware geloof 

vertegenwoordigt,, waarom anders zou ze Hem aanroepen in haar officiële jaarlijkse 

redevoering?? Hindoes, joden en moslims en allerlei soorten atheïsten missen een 

dergelijkee officiële erkenning. De christelijke bede zou dus (weer) geschrapt moeten 

2**  'CDA koerst aan op terugkeer van de bede', NRC'/Handelsblad4 september 2002. 
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wordenn uit de troonrede,29 precies om de reden die Te Veldhuis aanvoerde: de staat 
moett zich onthouden van het naar zich toe trekken van particularistische normen en 
waarden,waarden, zoals de christelijke. Bij vergelijkbare gevallen, zoals de christelijke eed bij 
dee beëdiging van ambtenaren, vallen er ook tamelijk simpele oplossingen te 
bedenken,, en zijn die feitelijk ook bedacht, zoals de mogelijkheid om de belofte af te 
leggenn in plaats van de eed ("dat beloof ik" in plaats van "dat zweer ik"). 

Alss er al nationalistische gevoelens moeten worden bevorderd, dan zou dat 
idealiterr een zo min mogelijk particularistische lading moeten hebben. Je kunt dan 
denkenn aan rituelen en plechtigheden die de constitutie vieren en eer bewijzen, en 
nationalee symbolen die tolerantie weerspiegelen. Een opleggen of opdringen van een 
nationalee identiteit die is doorspekt met christelijke en als 'typische autochtoon' 
gepercipieerdee oriëntaties kan bij allochtonen bijdragen tot een reactionair 
terugtrekkenn in traditionalistische cocons.30 Verder zijn ook veel autochtonen niet te 
porrenn voor nationale symbolen met een religieus karakter, of instellingen als het 
koninghuiskoninghuis (sommige mensen zien persoonlijk überhaupt weinig in nationale 
sentimenten31).. Probleem is natuurlijk wel dat instituties als het koningshuis, waarmee 
veell  mensen zijn opgegroeid, zich niet goed lenen voor koele, rationele evaluatie. Die 
zakenn hebben een emotionele lading die niet van de ene op de andere dag valt te 
vervangenn door nieuwe symbolen en rituelen. Aan de andere kant, er staat nergens 
geschrevenn dat verandering abrupt moet zijn. Het aandeel van christelijke normen en 
symboliekk in het collectieve bewustzijn is tenslotte ook langs de weg van de 
geleidelijkheidd afgenomen. 

44 Feestdage n 

Dee kwestie van de feestdagen met een veelal christelijke achtergrond, zoals Kerstmis 
enn Pasen, is een voorbeeld van het algemenere vraagstuk van nationale symbolen, 
hierbovenn besproken. Om een indruk te krijgen van de aard van de kwestie, het 
volgendee voorbeeld uit de jurisprudentie. Een islamitische man gaat in beroep tegen 
zijnn ontslag op staande voet wegens werkweigering op een islamitische feestdag. In 
cassatiee overweegt de Hoge Raad: "In de regel kan de aanwezigheid op het werk in 
redelijkheidd niet worden verlangd van een werknemer die tijdig tevoren, onder opgaaf 
vann redenen, toestemming voor het opnemen van een snipperdag heeft gevraagd voor 
dee viering van een voor hem belangrijke godsdienstige feestdag. Dit zal anders zijn 

Ikk ga hier even voorbij aan het feit dat de monarchie met zijn erfopvolging op zichzelf al een 
illiberalcc institutie is en dat de troonrede daarmee op zichzelf al een problematisch onderwerp vormt. 
'' Dit zal per land verschillen. In de USA komen veel immigranten aan met het vaste voornemen om 

dee American Dream en de American Way te omhelzen. Het plechtig trouw zweren aan de vlag een 
methodee van 'nation-building' bij uitstek zullen deze mensen wellicht niet afwijzen. 
,ll In zijn Brieven over Vrïjheid(Amsterdam: Ars Acqui Libri 2000, p. 40) schrijft C.W. Maris: "[...] 
zoo welluidend is de gutturale Nederlandse taal ook weer niet. Amsterdam is mooi, compact en 
vriendelijk,, maar haalt het niet bij de vergane glorie van Venetië of het energieke modernisme van 
Neww York." 
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indienn te verwachten valt dat de gang van zaken in het bedrijf van de werkgever 

ernstigg zal worden geschaad door de afwezigheid van de betrokken werknemer op die 

dag.. Of dit laatste afwijking van vorenbedoelde regel wettigt, zal naar de 

omstandighedenn van het geval moeten worden beoordeeld." 

Dezee jurisprudentie komt mensen die er een religieus belang aan hechten 

bepaaldee feestdagen te vieren een eind tegemoet. Van de werknemer kan volgens de 

Hogee Raad immers niet worden verlangd dat hij aanwezig zal zijn op het werk. Toch 

levertt de feitenconstellatie een voorbeeld op van wat de bias-claim beweert, namelijk 

datt een bepaalde opvatting van het goede leven, namelijk de christelijke, 

geprivilegieerdd is ten opzichte van andere levensbeschouwingen. Christenen hoeven 

geenn snipperdagen op te nemen voor hun feestdagen, die hebben al formele landelijke 

erkenning.. Kerstmis en Hcmelvaartdag zijn immers nationale feestdagen. Door de 

regelingg met de snipperdagen wordt het praktiseren van de conceptie van het goede 

vann moslims - en meer in het algemeen van mensen die geen waarde hechten aan de 

christelijkee feestdagen - dan wel niet beperkt in de zin van onmogelijk gemaakt, maar 

err is wel degelijk een nadeel ten opzichte van christenen, die hun snipperdagen niet op 

dezelfdee wijze hoeven op te offeren. 

Mett een beetje creativiteit kunnen praktische oplossingen voor dit type 

problemenn worden bedacht. Pogge stelt bijvoorbeeld voor om elke burger in staat te 

stellenn zeven feestdagen te laten kiezen uit een lijst van twintig.33 Een eerste voordeel 

vann dit voorstel is dat het een controversiële toetsing van de authenticiteit van 

overtuigingenn per persoon omzeilt (iets wat de Hoge Raad zich impliciet wel op de 

halss haalt door te spreken van "een voor hem belangrijke feestdag"). Verder is een 

pluspuntt dat de uniformiteit van het recht intact wordt gelaten. Er worden geen 

specialee privileges voor etnisch-cultureel gedefinieerde groepen ingebouwd; de 

regelingg heeft een algemeen karakter. Deze oplossing houdt echter geen rekening met 

hett feit dat de meeste bedrijven dicht zijn met bijvoorbeeld Kerstmis. Een niet-

christelijkee werknemer kan dan niet met Kerstmis gaan werken om op een andere dag 

bijvoorbeeldd het Suikerfeest te kunnen vieren. 

Bovendienn speelt er naast het probleem van de feestdagen nog de kwestie van de 

wekelijksee rustdagen. Zoals bekend figureert in sommige opvattingen van het goede 

levenn een religieuze rust- of gebedsdag. Die valt niet in alle gevallen op de zondag. 

Hierdoorr hebben christenen een unfair voordeel omdat ze de vrije zondag, die 

samenvaltt met hun rustdag, 'gratis' krijgen. Kymlicka bespreekt een oplossing 

waarbijj  onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en bedrijven zeven dagen per 

weekk open zijn, 365 dagen per jaar, en waarbij dan werknemers twee vrije dagen per 

weekk kunnen kiezen, een aantal weken per jaar vakantie plus 5-7 losse feestdagen per 

""  HR 30 maart 1984 NJ 1985, 350. 
3'' T.W. Poggc, 'Group Rights and Ethnicity', in: I. Shapiro & W. Kymlicka (red.), Ethnicity and 
GroupGroup Rights, New York: New York University Press 1997, p. 206. 
144 In voorkomende gevallen kan het juist voor cen bedrijf voordelig zijn om werknemers voorhanden 
tee hebben die bereid zijn te werken op conventionele feestdagen. Denk bijvoorbeeld aan de NS. 
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jaar.. ' Elke persoon heeft dan optimale mogelijkheden om zijn vrije dagen af te 

stemmenn op zijn voorkeuren. 

Afgezienn van het feit dat ook deze variant geen oplossing biedt voor het feit dat 

dee directie van bedrijven de productie of dienstverlening zal willen stopzetten op 

bepaaldee feestdagen die wellicht niet overeenkomen met de dagen die alle 

werknemerss wensen, is het de vraag of regelingen als deze het sociale leven niet 

onaanvaardbaarr zullen ontregelen. Het omvangrijke Nederlandse 

voetbalverenigingslevenn bijvoorbeeld, volgens velen de ultieme motor van de 

integratiee van culturele minderheden, kan zijn competities organiseren bij de gratie 

vann vaste vrije dagen voor iedereen. Meer algemeen zijn de contacten tussen vrienden 

enn familie gebaat bij min of meer overeenkomende vrije dagen. Een ander, mijns 

inzienss minder sterk, bezwaar tegen Kymlicka's constructie is dat een 

gemeenschappelijkk nationaal rustpunt in de week de samenleving kan laten bijkomen 

vann de jachtigheid van de 24-uurseconomie. Dit in het kader van het eind jaren 

negentigg in de politiek modieuze begrip 'onthaasting'. Het valt echter moeilijk in te 

zienn hoe het feit dat de één op een gegeven dag aan het werk is de onthaasting van de 

anderr in de weg zou staan. 

Eenn andere mogelijke remedie zou kunnen zijn om het jaar op te delen in een 

aantall  perioden van enkele maanden en in elke periode de vrije dag wat nu de 

zondagg is - op een andere dag te stellen. Eerst een aantal maanden op vrijdag, dan op 

zaterdagg en dan op zondag. Moeilijkheid hierbij is dat het schuiven met weekenden de 

internationalee handel ernstig kan bemoeilijken, doordat de productiecycli en de 

financiëlee beurzen "uit de pas lopen" met het buitenland. 

Hoee dan ook, het is duidelijk dat het wat de problematiek van vrije dagen betreft 

niett eenvoudig is om de scheve verhoudingen die de bias-claim terecht signaleert 

ongedaann te maken. Zoals gezegd is mijn strategie van het neutraliseren van de 

staatsinrichtingg er één van kijken hoe ver je komt, en misschien is dit één van de 

terreinenn waar simpelweg geen praktisch haalbare neutrale regeling kan worden 

verzonnen.. Daarom is de beslissing van de Hoge Raad zoals hierboven aangegeven 

misschienn zo gek nog niet. De mogelijkheden om snipperdagen op te nemen op 

feestdagenn van minderheden moeten dan wel zeer flexibel en eenvoudig zijn. 

55 Ontheffingen 

Inn veel beleidsvoorstellen van multiculturalisten speelt de figuur van de ontheffing 

eenn belangrijke rol. Het gaat hierbij om het toch mogelijk maken van praktijken, 

W.. Kymlicka 1995, pp. 222-223. Als alternatieve constructie voor feestdagen stelt hij bovendien 
hett volgende voor: "Perhaps a better solution would be to have one major holiday from each of the 
largestt religious groups in the country. We could have one Christian holiday (say, Christmas), but 
replacee Easter and Thanksgiving with a Muslim and Jewish holiday. This would maintain the value 
off  common holidays, and would also encourage peopl of each faith to learn something about the 
beliefss of other faiths." 
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activiteiten,, handelingen die door de overheid verboden, moeilijk of duur zijn 

gemaakt.. Volgens multiculturalisten dienen ze voor de meeste burgers ook verboden, 

moeilijkk of duur te blijven, maar sommigen hebben recht op ontheffing van het 

verbod,, de kosten of de belemmering. Die sommigen krijgen dus een speciale 

juridischee status die het hen mogelijk maakt de gewenste praktijk uit te oefenen. 

Opp zichzelf is het fenomeen van speciale juridische statussen niets opmerkelijks. 

Inn het Nederlandse recht hangen bijvoorbeeld allerlei rechten en bevoegdheden af van 

leeftijd,, burgerlijke staat, nationaliteit, etc. Dat zijn harde, ja-of-nee criteria. Het 

bijzonderee aan de multiculturalistische ontheffingen is dat ze hun grond vinden in het 

feitt dat de gewenste praktijk een etnisch-culturele verplichting is voor bepaalde 

(groepenn van) burgers.36 De status hangt dus af van lidmaatschap van een etnisch-

culturelee groep. In hoofdstuk 4 over het cultuur-als-handicap denken van Parekh 

passeerdenn enkele voorbeelden de revue, zoals de Sikhs die vanwege hun tulband 

geenn helm willen dragen op de motor en de eerwreker die geen of minder straf wilde 

voorr zijn misdrijf. In hetzelfde plaatje past ook het voorbeeld in het vorige hoofdstuk, 

overr de leden van de Santo Daime kerk die een bepaalde drug wilde gebruiken en van 

dee rechter werd ontheven van de werkingssfeer van de Opiumwet. 

Mij nn standpunt was dat elke burger, zolang hij de beschikking heeft over een 

fairee portie rechten en hulpbronnen, met die portie zijn preferenties en voorkeuren 

moett zien te verwerkelijken. Gegeven condities van schaarste dient elk individu 

daarbijj  afwegingen te maken en prioriteiten te stellen. Niemand kan al zijn 

levensvoorkeurenn verwezenlijken. Iedereen moet op zijn preferenties reflecteren en 

sommigee opofferen voor sommige andere. Bij dat standpunt blij f ik. In de context van 

ontheffingenn poneren multiculturalisten echter de nadere stelling dat de porties 

rechtenn en hulpbronnen in de praktijk van zich liberaal noemende staten meestal niet 

fairr zijn. De bias richting 'dominante cultuur' zorgt ervoor dat etnisch-culturele 

minderhedenn de verwerkelijking van hun preferenties veel vaker gefrustreerd zien. Nu 

iss dat op zichzelf slechts een aanwijzing, maar geen bewijs dat er sprake is van een 

onfairee verdeling. Wie dure preferenties heeft, of preferenties die onverenigbaar zijn 

mett de rechten van anderen, zal ceteris paribus ook meer preferenties onvervuld 

moetenn laten. Er is pas sprake van onfaire porties indien het beleid, de wetgeving, op 

grondd waarvan etnisch-culturele minderheden hun gewenste praktijken belemmerd 

zien,, niet-neutrale rechtvaardigingen heeft, in de zin van de conceptie van neutraliteit 

diee in het vorige hoofdstuk is geschetst. 

Hierbijj  geldt wel dat, zoals eerder opgemerkt, bepaalde klassen van vrijheden 

meerr gewicht hebben dan andere. Denk aan de vergelijking tussen de vrijheid om 

ongehinderdd door verkeerslichten auto te rijden en de vrijheid om de eigen religie te 

belijden.. Grofweg corresponderen de meer gewichtige vrijheden met de conventionele 

grondrechten,, alhoewel de actuele interpretatie die - bijvoorbeeld - de Nederlandse 

166 De betreffende verboden of belemmeringen kunnen figureren in verschillende rechtsgebieden, 
zoalss het strafrecht, het privaatrecht of het bestuursrecht. Voor de politick-filosofischc analyse van 
ontheffingenn doet dat er niet zoveel toe. 
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rechterr aan die grondrechten geeft steeds ter discussie moet kunnen blijven staan 

vanuitt een politiek-filosofisch perspectief. Als een activiteit die volgens een 

multiculturalistt in aanmerking komt voor ontheffing onder de werkingssfeer van een 

grondrechtt valt of behoort te vallen, zoals vaak het geval zal zijn omdat het negen van 

dee tien keer om religiekwesties gaat, dan gelden de eisen van subsidiariteit en 

proportionaliteitt in verhoogde mate. Gewichtige vrijheden mogen niet lichtzinnig 

wordenn beperkt. 

Desalniettemin,, in de dagelijkse praktijk van een moderne staat leveren talloze 

overheidsmaatregelenn en -voorschriften strikt genomen zulke beperkingen op, zonder 

datt iemand daarover klaagt of mag klagen. De hinderwet, de woningwet en de wet op 

dee ruimtelijke ordening binden bijvoorbeeld de bouw en instandhouding van 

drukkerijenn aan een vergunning, en dus aan 'voorafgaand verlof. Toch klagen 

bijzonderr weinig mensen in deze context over beknotting van de vrijheid van 

meningsuiting.. Vergelijkbare normen en voorschriften gelden eveneens voor 

kerkgebouwen,, zonder dat iemand zich zorgen maakt over de vrijheid van godsdienst. 

Dee vrijheid van meningsuiting en het recht om te betogen worden gereguleerd via een 

systeemm van vergunningen en dergelijke. Waar het om gaat vanuit een liberaal 

gezichtspunt,, is dat aan burgers wordt gegarandeerd dat ze aanspraak kunnen maken 

opp wat Rawls de 'fair value' van hun vrijheden noemt. Dat wil zoiets zeggen als: 

adequatee mogelijkheden om een betekenisvolle invulling aan die vrijheden te geven, 

zonderr beperkingen van perfectionistische aard en met inachtneming van de belangen 

vann anderen, waarbij die belangen in een complexe samenleving worden 

gecoördineerdd via regelgeving als in de genoemde voorbeelden. 

MotorhelmenMotorhelmen en tulbanden 

Latenn we dit verhaal eens confronteren met wat intussen het schoolvoorbeeld is 

gewordenn in de literatuur over multiculturalisme, de kwestie van de motorhelmen en 

dee Sikhs. Deze speelde tot voor kort vooral in Canada en Groot-Brittannië, maar 

onlangss hebben Belgische Sikhs ook geprotesteerd tegen de verplichte helm.38 Het 

lijk tt een kwestie van tijd voordat dit type zaken ook in Nederland zal spelen. 

Hett valt niet te ontkennen dat Sikhs die per se tulbanden willen dragen nadeel 

ondervindenn van de verplichting om op brommers en motoren een valhelm te dragen. 

Opp het allereerste gezicht heeft de bias-claim dus enige aannemelijkheid. Maar om die 

vaststellingg nader te evalueren moeten uiteraard meer factoren in de discussie worden 

betrokken.. Om te beginnen, hoe staat de betreffende wettelijke verplichting ervoor 

wanneerr we de neutraliteit ervan toetsen met de ontwikkelde criteria? Laten we eens 

kijkenn naar de Nederlandse Wegenverkeerswet. Art. 60 lid 1 zegt het volgende: 

"Bestuurderss en passagiers van een bromfiets op twee wielen en een motorfiets 

moetenn een goed passende helm dragen, die door middel van een sluiting op 

377 L. Prakkc, J.L. de Rccdc & G.J.M, van Wissen, Van der Pot-Donner. Handboek van het 
NederlandseNederlandse Staatsrecht, Zwolle: W.E.J. Tjccnk Willin k 1995, p. 226. 
3SS 'Sikhs België wars van helm', Limburgs Dagblad 5 februari 2003. 
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deugdelijkee wijze op het hoofd is bevestigd en die is voorzien van een 

goedkeuringsmerkk als bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de wet." Een 

ondubbelzinnigg gebod tot het dragen van een helm op de motor en de brommer dus, 

oftewell  een verbod om zonder een goedgekeurde helm motor of brommer te rijden. 

Inn art. 2, leden 1 en 2 staan de belangen die de WVW beschermt: 

1.. De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen strekken tot: 

a.. het verzekeren van de veiligheid op de weg; 

b.. het beschermen van weggebruikers en passagiers; 

e.. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer; 

2.. De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen tevens strekken tot: 

a.. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte 

overlast,, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, 

bedoeldd in de Wet milieubeheer; 

b.. het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte 

aantastingg van het karakter of van de functie van objecten of 

gebieden. . 

Dee krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen tevens strekken tot het 

bevorderenn van een doelmatig of zuinig energiegebruik. 

Voorr het onderhavige onderwerp lijken mij de belangen die in lid 1 a en b worden 

genoemdd relevant. De formuleringen van lid 1 "het verzekeren van de veiligheid op 

dee weg" en "het beschermen van weggebruikers en passagiers" - maken geen 

onderscheidd tussen de motorrijder zelf, en derden, maar het ligt in het geval van de 

helmplichtt voor de hand dat dat degene is die de helm moet dragen. Voor de 

veiligheidd van een wederpartij in een ongeluk maakt het weinig uit of een motorrijder 

eenn helm draagt. Statistieken over hoofdletsel met en zonder dodelijke afloop na 

brommer-- en motorongelukken wijzen met overweldigende getallen uit dat het dragen 

vann een helm de kans op overlijden of ernstig lichamelijk letsel dramatisch verkleint. 

Hett verplicht stellen ervan redt dus zonder meer vele levens ervan uitgaande dat 

zonderr de verplichting veel mensen zonder helm zouden rijden - en het verbod op 

motorrijdenn zonder helm heeft daardoor een grote intuïtieve aantrekkelijkheid. Het 

beschermenn van de volksgezondheid is immers in principe een onverdacht, dat wil 

zeggen,, neutraal, liberaal streven. 

Hett probleem is echter dat het gaat om zogenaamde 'self-regarding' gedragingen 

diee wellicht de gezondheid van de actor in gevaar brengen, maar die de rechten van 

anderenn ongemoeid laten. Zulke gedragingen vallen in principe buiten het bereik van 

eenn neutrale staat. Paternalisme is een vorm van perfectionisme, zelfs als de schade 

399 Bhikhu Parckh beweert overigens dat de tulband zoals Sikhs die dragen een even goede 
beschermingg biedt als de verplichte helm. Als dat zo is, dan verliest de kwestie veel van zijn 
betekenis. . 
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diee men beoogt te voorkomen als neutraal (gezondheid is een primair goed) kan 

wordenn gekwalificeerd. Zoals we eerder zagen behoren mensen immers vrij te zijn om 

tee leven volgens een conceptie van het goede waarin risico's een rol spelen, zowel van 

lichamelijke,, geestelijke als financiële aard. Anderzijds, de staat is wel gewettigd om 

err zorg voor te dragen dat mensen al te grote en onherroepelijke risico's bij hun volle 

verstandd nemen. Binnen deze parameters staan een niet-paternalistische, liberale 

wetgeverr drie strategieën ter beschikking40: (1) de helm toch verplicht stellen, op 

basiss van de stelling dat motorrijden zonder helm getuigt van zo'n roekeloze en 

irrationelee afweging van risico's, dat geen sprake kan zijn van een geïnformeerde, 

weloverwogenn beslissing; (2) de helm toch verplicht stellen, op basis van het 

argumentt dat het niet dragen van een helm gevolgen heeft die kunnen worden 

gekwalificeerdd als inbreuken op de rechten van derden. Te denken valt aan medische 

kostenn en WAO-kosten ten laste van de gemeenschap en psychische kosten van de 

gemeenschapp als gevolg van het grote aantal gruwelijke ongelukken op de openbare 

weg;; (3) de helm niet verplicht stellen en enerzijds de weloverwogenheid van het 

zonderr helm rijden garanderen via verplichte cursussen en examens, en anderzijds de 

kostenn van de gemeenschap compenseren via belasting en verplichte verzekering. 

Zoalss al blijk t uit optie (3), kunnen de bezwaren van de eerste twee opties, voor 

zoverr ze op zichzelf overtuigend zijn, worden weggenomen door middel van 

regelingenn die minder ingrijpend zijn dan een hard verbod. Verplichte en 

geëxamineerdee cursussen over de risico's van rijden zonder helm, met informatie over 

dee gevolgen van hoofdletsel, kunnen verzekeren dat de beslissing om toch 

blootshoofdss te rijden voldoende geïnformeerd wordt genomen. Een stelsel van 

belastingenn en verplichte verzekeringen kan ervoor zorgen dat onredelijk hoge extra 

medischee kosten en kosten van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen niet op de rest van 

dee gemeenschap worden afgewenteld, maar op de zonder helm rijdende motor- en 

brommerrijders.. Hier spelen dus het subsidiariteits- en het proportionaliteitsbeginsel: 

hett doel dat een verbod op rijden zonder helm bereikt kan relatief eenvoudig met 

andere,, minder ingrijpende middelen worden bereikt. 

Joell  Feinberg meent echter dat het argument van psychische kosten van derden 

(ziee optie (2)) op zichzelf eventueel sterk genoeg zou kunnen zijn om toch de 

verplichtingg van het dragen van de helm te legitimeren.41 Het voorkomen van 

psychischee kosten van derden is niet eenvoudig anders te realiseren dan door middel 

vann een hard verbod op rijden zonder helm. De vrijheid van de helmloze motorrijders, 

enn hun belang van comfort (het dragen van een helm is een veel minder triviale 

verplichtingg dan bijvoorbeeld het dragen van autogordels) moeten dan worden 

afgewogenn tegen "de belangen en gevoeligheden van anderen, vooral die anderen die 

400 G. Dworkin, 'Paternalism: Some Second Thoughts', in: R. Sartorius (red.), Paternalism, 
Minneapolis:: University of Minnesota Press, 1982. 
411 Vgl. ook Den Hartogh 2000, p 23, noot 96: "keeping the society free from people prone to 
desperatee action, from focuses of disease, and from the shameful sight of destitute people in public 
spacess is a public good." 
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onfortuinlijkk genoeg zijn om betrokken te zijn geweest, met of zonder schuld, bij het 

ongeluk.""  " 

Stell  dat de waarde van het vermijden van zulke kosten inderdaad gewicht 

behoortt toe te komen. Feinbergs argument is een specificatie van het schadebeginsel, 

enn levert dus, indien aannemelijk, een op zichzelf neutrale rechtvaardiging van de 

helmplicht.. Die rechtvaardiging moet echter wel in een redelijke verhouding staan tot 

dee ingrijpendheid van de helmplicht. De volgende overweging moet dan bij de 

redeneringg worden betrokken: als de tulbandplicht van Sikhs met recht kan worden 

aangemerktt als een element van het praktiseren van een godsdienst of 

levensovertuigingg in de trant van art. 6 Gw, dan moet die eis van proportionaliteit 

hogerr worden gesteld dan in het geval van mensen die als het ware zomaar, voor de 

lol,, zonder helm willen rijden. We hebben immers aanvaard dat tussen vrijheden 

gradatiess van gewicht/trivialiteit kunnen worden aangebracht. 

Err zijn dan drie mogelijkheden. Ten eerste is het mogelijk dat het psychische 

kosten-argumentt zo weinig gewicht in de schaal legt dat het de inbreuk op de vrijheid 

omm helmloos te rijden überhaupt niet kan rechtvaardigen. Dit zou betekenen dat 

vanuitt het perspectief van liberale neutraliteit de helmplicht sowieso moeilijk is te 

legitimeren,, los van de kwestie van de tulbanden. In dat geval schrijft liberale 

neutraliteitt voor dat niemand ongeclausuleerd verplicht zou moeten worden om een 

helmm te dragen op de motor of brommer, en kom je aan de vraag naar de 

aanvaardbaarheidd van ontheffingen voor Sikhs niet toe. 

Dee tweede mogelijkheid is dat de waarde van het vermijden van psychische 

kostenn zoveel gewicht in de schaal legt, dat het de helmplicht zonder meer 

rechtvaardigt.. Met andere woorden: iedereen, inclusief Sikhs, moet de helm dragen, is 

hett niet om het eigen vege lij f te beschermen, dan wel om de psychische kosten van 

anderee betrokkenen bij toekomstige ongelukken te beperken. In feite is dit het gevolg 

datt Feinberg het liefst aan zijn psychische kosten-argument verbindt. Bij deze 

afwegingg is voor multiculturalistische ontheffingen geen plaats. 

Dee derde mogelijkheid is dat het argument van psychische kosten (in de ogen 

vann een liberale wetgever) net genoeg gewicht in de schaal ligt om de vrijheid te 

beperkenn van mensen die puur voor de lol, zonder diepere overtuiging, blootshoofds 

willenn motorrijden, maar niet genoeg om de vrijheid te beperken van mensen, zoals de 

Sikhs,, die geen helm willen dragen in verband met een overtuiging van het type van 

art.. 6 Gw. Dit is theoretisch mogelijk omdat, zoals gezegd, tussen typen vrijheden 

gradatiess van gewicht kunnen worden toegekend. Hen restrictie van een belangrijkere 

vrijheidd is een grotere beknotting van vrijheid dan een restrictie van een minder 

belangrijkee vrijheid. Het vereist enige hersengymnastiek, maar als de afweging zo zou 

uitvallen,, dan zou een ontheffing voor Sikhs verenigbaar zijn met liberale neutraliteit 

vann rechtvaardiging. Daarbij roep ik de opmerking uit het vorige hoofdstuk in 

422 J. Feinberg, Harm to Self, New York: Oxford University Press 1986, p. 141: "the interests and 
sensibilitiess of others, especially those others unfortunate enough to have been involved, with or 
withoutt fault, in the accident." 
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herinneringg dat een faire interpretatie van de vrijheid van godsdienst en 

levensovertuigingg meebrengt dat niet-erkende, als oppervlakkig gepercipieerde, 

nieuwe,, impopulaire en anderszins marginale culturele oriëntaties niet op voorhand 

moetenn worden uitgesloten van de werkingssfeer van dat grondrecht. Om concreet te 

maken:: overtuigde bikers zullen wellicht in deze omstandigheden even goed als Sikhs 

inn aanmerking komen voor een ontheffing. 

Hoee dan ook, mij lijk t de eerste uitkomst de meest redelijke afweging. Zoveel 

mensenn zullen niet zonder helm gaan rijden zonder helmplicht en zoveel 

motorongelukkenn gebeuren er nu ook weer niet. Het doet nogal geforceerd aan om 

veell  gewicht toe te kennen aan de waarde van het voorkomen van psychische kosten, 

alsoff  de wegen bezaaid zullen zijn met creperende motorrijders, en alsof de 

wederpartijj  in een ongeluk zoveel erger getraumautiseerd zal zijn bij een helmloze 

vergelekenn bij een helmdragende motorrijder. Zo bezien lijk t het erop dat Feinberg 

zijnn intuïtieve voorkeur voor een helmplicht op een gekunstelde manier in een 

neutraall  'harm to others' verhaal probeert te passen. Als de eerste uitkomst van de 

afwegingg de meest plausibele is, dan is de eerder genoemde beleidsoptie (3) de best 

verdedigbare:: de motorrijder, Sikh of niet, hoeft geen helm te dragen en betaalt zelf 

voorr de kosten van zijn dure preferentie. Daarnaast bevordert de overheid dat zijn 

beslissingg om zonder helm te rijden geinformeerd en weloverwogen is, eventueel in 

combinatiee met een leeftijdsgrens. 

ReligieuzeReligieuze roesmiddelen 

Jee kunt een vergelijkbaar verhaal houden in verband met zaken waarbij religieuze 

groeperingenn roesmiddelen wensen te gebruiken in het kader van hun godsdienstige 

beleving.. In de angelsaksische literatuur duikt een aantal bekende zaken op dit gebied 

vaakk op. Bijvoorbeeld de kwestie van het religieus geïnspireerde gebruik van de 

hallucinantt Peyote door leden van Native American Church, en de claims van leden 

vann de Ethiopian Zionist Coptic Church om ontheven te worden van het verbod op het 

gebruikk van marihuana. Ik noemde in de Nederlandse context al enige keren de zaak 

vann de leden van de Santo Daime kerk die Ayahuasca thee, met het werkzame 

ingredientt DMT, wilden gebruiken en van de rechter werden ontheven van de 

verbodenn van de Opiumwet. 

Nett als bij de motorhelm behelzen die verboden paternalistisch overheidsbeleid. 

Dee doelstelling van de Opiumwet is het beschermen van de gezondheid van burgers. 

Ziee vooral art. 3 lid 2: "Bi j algemene maatregel van bestuur kunnen aan lijst I of lijst 

III  middelen worden toegevoegd indien is gebleken dat deze het bewustzijn van 

mensenn beïnvloeden en bij gebruik door de mens kunnen leiden tot schade aan zijn 
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gezondheidd en schade voor de samenleving."41 In de context van druggebruik kan dit 

moeilijkk anders worden opgevat dan als verwijzend naar de gezondheid van degenen 

diee de drugs gebruiken. Maar net als bij de verplichte motorhelm zijn er omwegen te 

bedenkenn om aannemelijk te maken dat druggebruik ook indirect schade bij derden 

oplevert,, hetgeen in ieder geval een niet-perfectionistische reden voor een verbod zou 

opleveren.. Of dat dan ook een doorslaggevende reden is, moet weer in een afweging 

wordenn vastgesteld. 

Druggebruikk levert ontegenzeglijk kosten op die op de gemeenschap worden 

afgewenteld,, zoals medische kosten, WAO-kosten, kosten van ziekteverzuim, de 

kostenn van door drugs opgewekte agressie en criminaliteit en psychische kosten van 

mensenn die, in gevallen van zware verslaving of overdosis, dierbaren zien aftakelen of 

sterven.. Daarentegen kun je een deel van deze kosten wegstrepen tegen de schade die 

juistt door een verbod wordt veroorzaakt: onnatuurlijk hoge prijzen met als gevolg 

juistt extra kleine criminaliteit, die aan de aanbodzijde gepaard gaat met een toename 

vann georganiseerde criminaliteit, verstopping van het justitiële apparaat ten koste van 

opsporingg van andere delicten en de schade van de ingeperkte vrijheid van veruit de 

meerderheidd van druggebruikers: mensen die op een beheerste manier, zonder anderen 

tee schaden met drugs omgaan, waaronder ook de religieus geïnspireerde gebruikers. 

Uiteraardd is het te grofmazig om deze afweging te maken voor alle soorten drugs 

tegelijk.. De staat zou een pragmatisch onderscheid tussen schadelijke en minder 

schadelijkee drugs kunnen maken, en doet dat in Nederland ook: harddrugs versus 

softdrugs.. Laten we om de discussie toe te spitsen eens kijken naar de drug die 

centraall  stond in de recente zaak rond de Santo Daime Kerk: DMT 

(dimethyltryptamine).. De Santo Daime Kerk is één van drie van oorsprong 

Braziliaansee kerkgenootschappen in Nederland wier leden de hallucinogene, DMT-

bevattendee drank Yage drinken. "Yage wordt gewonnen uit de ayahuasca-liaan in het 

Amazonewoudd en brengt gebruikers in een trance waarin zij goddelijke landschappen, 

kleurenn maar ook duivels en monsters zien. De Santo Daime-beweging gelooft dat de 

angstenn die de volgeling zo ervaart, hem helpen zuiver van geest te worden." DMT 

staatt op lijst I van de Opiumwet en wordt dus beschouwd als harddrug, hetgeen 

strengee vervolging en bestraffing met zich meebrengt. 

Volgenss de toxicoloog F.A. de Wolff, die DMT voor het Ministerie van 

Volksgezondheidd heeft onderzocht, is dit merkwaardig aangezien de stof naar zijn 

inzichtt minder schadelijk is dan marihuana: 

433 "Lijst I" en "lijst II " corresponderen met het onderscheid tussen zogenaamde harddrugs en 
softdrugs.. Overigens is het opmerkelijk dat art. 3 lid 2 de cumulatieve formulering "schade aan zijn 
gezondheidd en schade voor de samenleving" (mijn cursivering) gebruikt. Strikt genomen zou een 
drugg die weliswaar schadelijk voor de gezondheid is, maar waarvan niet kan worden aangetoond dat 
gebruikk tot schade voor de samenleving leidt, niet op grond van art. 3 op een van de lijsten van de 
Opiumwett kunnen worden gezet. Tenzij schade aan de gezondheid altijd moet worden geacht ook 
schadee voor de samenleving op te leveren, in welk geval de toevoeging 'en schade aan de 
samenleving'' redundant zou zijn. 
444 'Drugs en spiritualiteit', NRC/Handelsbiad 8 maart 2001. 
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Eerlijkk gezegd, heeft niemand mij ooit goed kunnen uitleggen waarom 

dergelijkee stoffen eigenlijk op lijst 1 van de Opiumwet staan. Dit geldt, wat 

mijj  betreft, ook voor de paddo's (psilocybine-paddestoelen) en de quat [sic]. 

Wee hebben het hier over een specifieke groep stoffen, meestal van plantaardige 

oorsprong,, die de beleving van mensen beïnvloeden, maar geen problematische 

toxischee bijwerking hebben. Van het merendeel van deze stoffen is bekend dat 

zee niet verslavend zijn en ook geen aanleiding geven tot 

onthoudingsverschijnselenn als mensen stoppen met het gebruik ervan. Ik 

begrijpp niet waarom er zo moeilijk gedaan wordt over middelen die minder 

schadelijkk zijn dan marihuana.45 

Hoogleraarr in de farmacologie J.M. Keppel Hesselink verbindt aan het gebruik van 

DMTT eveneens niet of nauwelijks schadelijke gevolgen en stelt bovendien dat gebruik 

eenn heilzame werking kan hebben op de geest.46 

Hett lijk t erop dat niemand aan De Wolff heeft kunnen uitleggen dat DMT op lijst 

II  staat, omdat het ook niet goed uit te leggen valt. De schade aan de gezondheid van 

dee gebruiker is verwaarloosbaar en omdat er geen verslaving optreedt is schade voor 

derdenn eigenlijk geheel afwezig. Een overheid die de schadelijke gevolgen van 

alcoholgebruikk niet groot genoeg vindt om een verbod te rechtvaardigen, kan een 

verbodd op het ongevaarlijke DMT in dit licht moeilijk verkopen. Als meest redelijke 

optiee komt volledige decriminalisering naar voren, uiteraard gepaard aan regulering, 

zoalss verplichte bijsluiters, leeftijdsgrenzen, verbod op gebruik tijdens het besturen 

vann een auto, etc. Het zou binnen dat soort beperkingen iedereen, Santo Daime leden 

enn anderen, vrij moeten staan om DMT te gebruiken. Dit betekent dat je niet toekomt 

aann de vraag of er een multiculturalistische ontheffing voor religieus geïnspireerde 

gebruikerss zou moeten zijn. Het verbod is dus überhaupt niet in overeenstemming te 

brengenn met liberale neutraliteit van rechtvaardiging. (Overigens is dit precies de weg 

diee minister Donner van Justitie heeft bewandeld inzake de softdrug qat, die 

voornamelijkk door Somalische immigranten in Tilburg en Rotterdam wordt gebruikt, 

enn die wat betreft onschadelijkheid valt te vergelijken met DMT. "De drug is 

nauwelijkss verslavend, tolerantie treedt niet op en acute medische problemen komen 

zeldenn voor," aldus Donner in november 2004. Voor zover de gebruikers overlast 

veroorzakenn die gerelateerd is aan het gebruik, kan dit volgens de minister worden 

bestredenn met conventionele juridische middelen voor het handhaven van de openbare 

orde.) ) 

Datt de rechtbank Amsterdam het gebruik van DMT door de Santo Daime leden 

aanmerktee als onderdeel van een religieus belijden in de zin van art. 9 EVRM (en hen 

daaromm onthief van de werking van de Opiumwet) is misschien wel juist, maar doet 

zoo bezien niet ter zake. Dat zou het alleen doen wanneer er plausibele niet-

perfectionistischee redenen zouden zijn voor een verbod, en wanneer die redenen net 

455 'Hen heel bijzonder kopje thee', Vrij  Nederland 20 november 1999. 



1922 Multiculturalisme & Neutraliteit 

voldoendee gewicht in de schaal zouden leggen om recreatief gebruik aan banden te 

leggen,, maar niet voldoende om religieus geïnspireerde gebruikers hun roes te 

ontzeggen.. Je zou kunnen denken aan het ceremoniële gebruik van heroïne. Immers, 

ondankss de hierboven genoemde algemene argumenten tegen criminalisering van 

drugss is de zaak tegen vrijgeving van heroïne, met zijn soms ontwrichtende gevolgen, 

veell  sterker. Bij dit hypothetische geval wederom deze opmerking: een faire 

interpretatiee van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging houdt in dat niet-

algemeenn erkende, als oppervlakkig gepercipieerde, nieuwe, impopulaire of 

anderszinss marginale culturele oriëntaties niet op voorhand moeten worden 

uitgesloten.. Zogenaamde filosofische 'psychonauten' zoals de bekende 

geestverruimerss Gerben Hellinga en Hans Plomp, voor wie druggebruik een centraal 

elementt is in een psychedelische levensbeschouwing, zouden in deze hypothetische 

omstandighedenn in beginsel ook in aanmerking moeten kunnen komen voor een 

ontheffing. . 

Jongensbesnijdenis Jongensbesnijdenis 

Bijj  de kwesties van de motorhelm versus de tulband en van de religieuze 

roesmiddelenn spelen weliswaar overwegingen van schade aan derden, maar die bleken 

steedss een enigszins geforceerde poging om maatregelen te rechtvaardigen die in de 

grondd een paternalistische strekking hebben; het voorkomen dat mensen zichzelf 

beschadigen.. Bij oppervlakkige beschouwing zou de recente roep om een verbod op 

hett besnijden van mannelijke baby's, zoals met name gepraktiseerd door religieuze 

jodenn en moslims, ook onder de categorie paternalistisch beleid kunnen worden 

geschaard.477 Toch zou dat geen correcte analyse zijn. Het gaat hier immers niet om 

competentee burgers die willens en wetens schade toebrengen aan hun lichaam, maar 

omm bij uitstek wilsonbekwame rechtssubjecten, namelijk baby's. Het is het handelen 

vann de ouders en van de specialisten die de ingreep uitvoeren dat ter discussie staat. 

Hett lijk t een simpele casus. Er is sprake van een tamelijk ingrijpend en 

onomkeerbaarr schenden van de lichamelijke integriteit, zonder medische indicatie en 

zonderr instemming van het 'slachtoffer'. De rechtvaardiging van een verbod zou heel 

well  aanspraak kunnen maken op liberale neutraliteit; lichamelijke integriteit is een 

onomstredenn primair goed, bescherming van dat goed levert geen perfectionisme op. 

Inn de huidige Nederlandse constellatie, waarin de besnijdenis wordt toegestaan, 

genietenn de ouders en degene die de ingreep doet in feite een ontheffing van het 

verbodd op mishandeling met ernstig lichamelijk letsel tot gevolg. 

Medicii  zijn het er zo goed als unaniem over eens dat de door joden en moslims 

well  opgevoerde argumenten van hygiene en minder grote vatbaarheid voor infecties 

enn ziektes geen enkele overtuigingskracht hebben in moderne omstandigheden 

(stromendd water, gezonde voeding), zodat er geen beroep is op de medische 

Hett VVD-kamcrlid Ayaan Hirsi Ali zwengelde dit debat aan in oktober 2004. 
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exceptie.. Ook een verwijzing naar de vrijheid van godsdienst is problematisch. Niet 

inn de zin dat joodse en islamitische praktijken niet onder art. 6 Gw vallen, want dat 

vallenn ze als onderdeel van stevig erkende religies uiteraard wel. Maar wel in de zin 

datt het individuele recht van vrijheid van godsdienst, het sterk beschermde recht om 

handelingenn te verrichten die zijn aan te merken als het belijden van een godsdienst of 

levensovertuiging,, zich niet uitstrekt tot handelingen die anderen schaden, zonder hun 

instemming. . 

Eenn multiculturalist zou een verbod kunnen interpreteren als een voorbeeld van 

eenn bias tegen concepties van het goede waarin besnijdenis een belangrijke waarde is, 

maarr die zou er dan van uit (moeten) gaan dat kinderen, eenmaal volwassen, 

automatischh dezelfde ideeën over het goede en dezelfde preferenties zullen hebben als 

hunn ouders. Cultuur-als-handicap denken dus, en als zodanig problematisch. Er zijn 

well  degelijk volwassen mannen die betreuren dat ze als baby zijn besneden. Mensen 

vallenn soms van het geloof van hun ouders af, of herinterpreteren dat geloof zo dat het 

besnijdenn daar niet inpast. Hoe dan ook, de optie wel of niet besnijden is hen 

afgenomen.. Die onherroepelijke beslissing is al voor hen genomen, zonder dat ze zelf 

hebbenn kunnen reflecteren op de vraag of het besnijden past in een goed leven. 

Striktt vanuit liberale neutraliteit geredeneerd is het dus moeilijk om een sterke 

zaakk te maken voor de huidige toestand in Nederland, waarin het besnijden van 

jongetjess is toegestaan. Of omgekeerd: een verbod zou niet worden geraakt door de 

bias-claim.. Toch is de maatschappelijke context van Nederland momenteel zo, dat 

plotselingee verandering van de beleidskoers in deze kwestie ook geen aantrekkelijke 

optiee is. Decennia lang hebben joodse burgers deze praktijk in stand gehouden, zonder 

datt daar ooit een haan naar kraaide, en nu ineens islamitische Nederlanders van alle 

kantenn worden belaagd is ook de jongensbesnijdenis een issue. Dat riekt naar een stok 

omm mee te slaan, of op zijn minst selectieve verontwaardiging. Niet een bias voor 

dominantee culturele oriëntaties, maar een bias tegen een zeer specifieke groep. 

Dee enige reden om het instellen van een verbod toch door te zetten is natuurlijk 

hett belang van de jongetjes, maar de meeste besneden volwassen mannen hebben geen 

probleemm met het ontbreken van hun voorhuid, ook niet als ze in hun volwassen leven 

geenn religie (meer) aanhangen. De schade is dus beperkt. In de Verenigde Staten 

wordenn mannelijke baby's in de meeste staten standaard besneden, religieuze ouders 

off  niet, en daar is de staat van de penis geen groot sociaal probleem. Misschien is dit 

duss één van die gevallen waarbij strikt pragmatische overwegingen het (voorlopig) 

winnen.. Maar omstandigheden kunnen veranderen en de kwestie dient open te blijven 

voorr debat. 

4**  Hoewel, recent onderzoek suggereert dat besneden mannen cen aanzienlijk lager risico lopen om 
mett H1V te worden besmet tijdens seksuele gemeenschap. Vanwege het prille stadium van de 
wetenschappelijkee discussie daarover laat ik deze overweging voor nu buiten beschouwing. 
Overigenss vermoed ik niet dat de redenering veel zou veranderen als ik dat niet zou doen. 
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WetWet op de Lijkbezorging 

Eenn casus waarbij een specifieke overheidsregel wel werd geraakt door de bias-claim 

betreftt de Wet op de Lijkbezorging zoals die luidde voor 1 juli 1991. Deze kwestie is 

hett standaardvoorbeeld in Nederlandse teksten over multiculturaliteit en heeft wat dat 

betreftt dezelfde status als de kwestie van Sikhs en de motorhelmen in de 

angelsaksischee literatuur. De Wet schreef vóór 1991 voor dat doden in een kist dienen 

tee worden begraven of verbrand, hetgeen dus neerkwam op een verbod op andere 

wijzenn van teraardebestelling. Sommige in Nederland woonachtige hindoes gaven 

vanuitt religieuze redenen de voorkeur aan begraving of verbranding zonder kist en 

ondervondenn dus duidelijk een nadeel in termen van opvattingen over het goede 

leven. . 

Mi jj  is uit de vele artikelen waarin dit voorbeeld figureert nooit duidelijk 

gewordenn wat de oorspronkelijke ratio was van het wettelijke gebod om doden in een 

kistt te verbranden of begraven en ook anderszins heb ik die niet kunnen achterhalen. 

Hoee dan ook, het is duidelijk dat het onder duidelijke randvoorwaarden heel goed 

mogelijkk is om lijken in een ander omhulsel te begraven ofte verbranden, zonder dat 

daarbijj  neutrale publieke belangen in het geding komen, in ieder geval niet méér in 

hett geding komen dan bij het gebruik van een kist. In de op 1 juli 1991 in werking 

getredenn gewijzigde Wet op de Lijkbezorging, in combinatie met delegatiewetgeving, 

iss het onder voorwaarden toegestaan om een ander omhulsel te gebruiken. 

Dee staat lijk t hier de juiste koers te hebben gevaren. Geen ontheffing voor 

etnisch-culturelee praktijken van een regeling waarvan de rechtvaardiging sowieso 

moeilijkk valt uit te leggen, maar schrappen van het niet met liberale neutraliteit te 

verenigenn verbod.50 Er is nu dus sprake van toegenomen vrijheid van individuen, 

ongeachtt hun etnische achtergrond, om te kiezen tussen een lijkkis t of een ander 

omhulsel. . 

HoofddoekHoofddoek en rechterlijke macht 

Opp het gebied van het staatsrecht heeft de zaak rondom de islamitische sollicitante 

Ayscc Kebaktepc recentelijk enig stof doen opwaaien. Zij wenste op grond van haar 

interpretatiee van de Mohammedaanse levensbeschouwing een hoofddoek te dragen 

tijdenss de uitoefening van de door haar geambieerde functie, die van gerechtelijk 

griffier,, onder die uitoefening begrepen het griffierswerk tijdens openbare 

terechtzittingen,, waarbij voor rechters en griffiers de wettelijke kledingvoorschriften 

4949 F. Mcndes, 'Integratiebeleid en Multicultureel Recht', in Huls & Stout (red.), Recht in een 
MulticultureleMulticulturele Samenleving, Zwolle: W.E.J. Tjccnk Willin k 1993, p. 37. 
MM Overigens is in 1998 de Wet op de Lijkbezorging nog eens gewijzigd, waardoor moslims hun 
dodenn binnen 24 uur ter aarde kunnen bestellen. Sowieso zijn de mogelijkheden voor nict-
convcntionclcc wijzen van lijkbezorging (nog) verder verruimd als gevolg van deze wijziging. 
Hiervann wordt grif gebruik gemaakt, onder andere door voetbalfans die na crematie hun as verstrooid 
willenn hebben over voor hun gewijde grond, bijvoorbeeld de plek waar vroeger Ajax-stadion 'De 
Meer'' stond ('Een doodskist op de middenstip', N RC/Handelshlad 26 augustus 2005). 
511 A. de Ruijter, 'Rcchtspluralismc: een Verwarrend Begrip', in Huls & Stout (red.), Recht in een 
MulticultureleMulticulturele Samenleving, Zwolle: W.E.J. Tjccnk Willin k 1993, pp. 45-46. 
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geldenn van het zogenaamde 'Besluit betreffende de titulatuur en het kostuum der 

rechterlijkee ambtenaren'. Op grond van haar kledingwens werd haar sollicitatie 

afgewezenn door de rechtbank van Zwolle. 

Inn het genoemde Besluit staan de maten en kleuren van de voorgeschreven toga, 

beff  en baret uiterst gedetailleerd voorgeschreven. Er staat echter niet in dat 

hoofdbedekkingg niet is toegestaan; strikt genomen kun je een hoofddoek dragen (of 

eenn keppel, of een tulband, hoewel die laatste moeilijker met de baret is te verenigen) 

enen je aan de letter houden van het Besluit betreffende de titulatuur en het kostuum der 

rechterlijkee ambtenaren. De rechtbank meende echter dat de principiële eis van 

onpartijdigheidd niet valt te verenigen met het dragen van een hoofddoek, die immers 

eenn nadrukkelijke uiting is van een specifieke levensovertuiging. De Commissie 

Gelijkee Behandeling stelde de rechtbank Zwolle echter in het ongelijk.53 De CGB 

erkendee weliswaar dat het beginsel van onpartijdigheid een legitiem doel is (in de 

termenn van onze discussie: er was prima facie sprake van neutraliteit van 

rechtvaardiging),, maar in casu achtte zij het afwijzen van de sollicitante, welke 

beslissingg neerkomt op een verbod op hoofddoeken voor griffiers, geen noodzakelijk 

middell  om dat doel te bereiken, zodat de beslissing niet voldoet aan het beginsel van 

subsidiariteit. . 

Uitsprakenn van de CGB hebben echter juridisch beschouwd geen bindende kracht 

enn de toenmalige Minister van Justitie Benk Korthals stelde in antwoord op 

kamervragenn dat uit art. 6 EVRM voortvloeit dat leden van de rechterlijke organisatie 

bijj  het vervullen van hun functie geen hoofddoek mogen dragen; rechters of griffiers 

inn functie mogen geen uiting geven aan hun persoonlijke politieke of 

levensbeschouwelijkee overtuigingen, ook niet door hun kleding, en moeten daarbij 

elkee gerechtvaardigde twijfel uitsluiten.54 Voor zover ik weet hebben zich sindsdien 

geenn ontwikkelingen voorgedaan, zodat de de facto situatie in Nederland is dat 

griffierss en a fortiori, naar ik aanneem, rechters geen hoofddoek mogen dragen. Er is 

duss sprake van een duidelijk nadeel voor mensen wier culturele oriëntatie behelst dat 

zee een hoofddoek dragen. De multiculturalistische bias-claim gaat dus in zoverre op, 

datt een bepaalde groep burgers in het praktiseren van zijn levensidealen wordt beperkt 

inn vergelijking met de 'dominante' groep. 

Inn de context van dit hoofdstuk moet de vraag nu zijn: valt dit verbod binnen de 

manoeuvreerruimtee die het beginsel van liberale neutraliteit de staat laat? Om te 

beginnenn dient er weer te worden gekeken naar de rechtvaardiging van de betwiste 

regel.. Welnu, de eis van rechterlijke onpartijdigheid of 'onzijdigheid', zoals de Wet 

Rechterlijkee Organisatie het uitdrukt, dient weliswaar niet ter bescherming van een 

522 Art. 17 bepaalt dat de baret niet verplicht is, tenzij de president van het college of de 
kantonrechter,, oudste in rang, voor plechtige terechtzittingen anders bepaalt, 
533 CGB, oordeel 2001-53, 22 juni 2001. 
44 B. Korthals in Brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Statcn-Gencraal ter 

beantwoordingg van kamervragen inzake griffier met hoofddoek d.d. 30 augustus 2001, geciteerd in 
C.W.. Maris van Sandelingenambacht, 'Hoofddoek of Blinddoek', in: N.F. van Manen (red.), De 
MulticultureleMulticulturele Samenleving en het Recht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2002, p. 184. 
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primairr goed, maar is wel bij uitstek een beginsel waarin het principe van neutraliteit 

tott uitdrukking komt. Het recht op een 'fair trial' door een onpartijdig en 

onafhankelijkk gerecht is een fundamenteel Rule of Law of rechtsstatelijk beginsel, en 

iss terecht als zodanig gepositiveerd in art. 19 van de genoemde Wet RO, in art. 6 lid 1 

EVRMM en in art. 14 lid 1 IVBPR. Wat de rechtvaardiging betreft sluit ik me dus aan 

bijj  de CGB; er is prima facie sprake van neutraliteit van rechtvaardiging, gegeven het 

legitiemee doel van rechterlijke onpartijdigheid. 

Maarr volgt uit die legitimiteit ook dat de hoofddoek verboden dient te zijn? Is 

eenn rechter of griffier met een hoofddoek per definitie partijdig? Laten we vanwege 

hett theoretische belang de discussie toespitsen op rechters. Er is geen reden om aan te 

nemenn dat een hoofddoekdragende rechter, die bijvoorbeeld met succes de RAIO-

opleidingg heeft doorlopen, het ideaal (want dat is het: een onbereikbaar ideaal) van 

onpartijdigheidd minder dicht zal benaderen dan, bijvoorbeeld, een gereformeerde, 

atheïstischee of bonsaïboomkwekende. Maar volgens vaste jurisprudentie van het 

EHRMM is het recht op een eerlijk proces reeds in het geding wanneer er sprake is van 

eenn schijn van partijdigheid. Dit roept twee vragen op. Ten eerste, is dat een juiste 

interpretatiee van het principe van rechterlijke onpartijdigheid? Ten tweede, levert een 

hoofddoekk zo'n schijn op? Wat betreft de eerste vraag: voor de specificatie van het 

EHRMM valt veel te zeggen. Een staat die voorgeeft burgers met de metaforische 

blinddoekk van vrouwe Justitia tegemoet te treden, moet het vermoeden van het 

tegendeell  vermijden. Wat betreft de tweede vraag: er is in ieder geval wel een schijn 

vann de schijn van partijdigheid (die herhaling is geen taalfout) bij een behoofddoekte 

rechter.. Een justitiabele zou bij een hoofddoek kunnen denken aan 

ongelijkwaardigheidd tussen mannen en vrouwen, inferioriteit van ongelovigen en 

homoseksuelenn en zo meer. Als atheïstische verdachte bij een strafproces, of als 

homoseksuelee procespartij bij een civiel geding, zou je het idee kunnen hebben datje 

all  met een achterstand begint als er een rechter met een hoofddoek zit. 

Maarr je kunt je afvragen of een dergelijke 'schijn van partijdigheid', die in feite 

voortvloeitt uit vooroordelen en generalisaties van de justitiabelc(n), voor rekening 

moett komen van een rechter die gekwalificeerd is, capabel is, en daarnaast graag een 

hoofddoekk draagt. Een liberale staat die het individu en individuele 

verantwoordelijkheidd centraal stelt kan bezwaarlijk allerlei speculatieve kwalificaties 

opp grond van vermeend groepslidmaatschap gaan sanctioneren. Dat zou neerkomen op 

eenn meegaan in de essentialistische ficties van het multiculturalisme, ficties die ik 

juistt in de voorgaande hoofdstukken heb proberen te bestrijden. 'De' moslim bestaat 

niet,, om het cliché eens te gebruiken. Een hoofddoekdragende rechter is een individu 

datt even goed als een protestantse rechter aan de criteria voor goed rechterschap kan 

voldoen.. Natuurlijk zijn er vrouwen met hoofddoeken die er inegalitaire denkbeelden 

opp nahouden, die de hijab dragen om aan sociale druk te voldoen, die een gevoel van 

ondergeschiktheidd aan mannen geïnternaliseerd hebben. Misschien zijn er wel heel 

veell  van die vrouwen. Maar wat heeft deze rechter, deze persoon die voldoet aan alle 

relevantee eisen, daarmee te maken? 
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Korthalss had het terecht over het uitsluiten van gerechtvaardigde twijfel . Ik zou 

zeggenn dat er bijvoorbeeld sprake is van gerechtvaardigde twijfel als een rechter een 

verdachtee of gelaedeerde bij binnenkomst eens rustig opneemt en zegt 'van jouw soort 

krijgenn we er hier al veel te veel' of 'uw gezicht staat me niet aan'. Maar of het enkele 

feitt dat een rechter een hoofddoek draagt ook twijfel rechtvaardigt over haar 

integriteit,, dat is een stelling die ik niet snel zou aandurven. Stel dat een verdachte 

vann uitkeringsfraude een rechter voor zich ziet met pareloorbellen, een Beatrix-kapsel 

enn een geaffecteerd Aerdenhouts accent. Die zou ook angstig kunnen denken 'ik weet 

all  uit welke hoek de wind waait'. In de perceptie van die verdachte is er de schijn van 

partijdigheid,, maar of zijn vooroordeel over 'VVD-kakkers' ook correspondeert met 

eenn gerechtvaardigde twijfel? Daar heb ik gerechtvaardigde twijfel over. 

Dee intuïtieve neiging van veel mensen om een hoofddoek in een rechtbank 

zonderr meer af te wijzen hangt volgens mij eerder samen met onvermogen, onwil, of 

beide,, om burgers met hoofddoeken als normale burgers te zien, dan met iets anders. 

Geenn wonder: als je een allochtoon ziet bij een praatprogramma, en die zie je vaak bij 

praatprogramma's,, dan gaat het nooit over de Noord-Zuidlijn, de 

bezuinigingsmaatregelenn van het kabinet Balkenende of zweetvoeten. Het gaat over 

multiculti-problemen,, intolerante imams, mishandelde vrouwen, integratie, 

discriminatiee van homoseksuele leraren door Marokkaanse of Turkse leerlingen, en zo 

voort.. In interviews klagen Marokkaanse acteurs steevast dat ze nooit eens worden 

gecastt als saaie accountant of zorgeloze student, maar altijd in rollen die weer 

samenhangenn met integratieproblemen, criminaliteit, vrouwenonderdrukking en wat 

diess meer zij. Natuurlijk zijn die onderwerpen reële problemen en ze mogen onder 

geenn beding worden ontkend. Maar de cumulatie van aandacht voor die problemen 

zorgtt er ook voor dat veel mensen het moeilijk vinden om moslims gewoon als 

personenn te zien, als zelfstandige individuen met eigenaardigheden, persoonlijke 

karaktertrekkenn en eigen opvattingen. Deze beeldvorming bevestigen door een 

hoofddoekk gelijk te schakelen met een gerechtvaardigde schijn van partijdigheid zou 

zoo bezien veel weg hebben van het toestaan van discriminatie van sollicitanten voor 

dee functie van receptionist, op de grond dat klanten nu eenmaal liever niet door 

moslimss te woord worden gestaan. 

Maarr goed, volgens mij heb ik me met deze overwegingen al begeven buiten het 

bestekk van de aangekondigde 'marginale toetsing' van concrete kwesties aan liberale 

neutraliteit.. Het doel van rechterlijke onpartijdigheid, inclusief het vermijden van de 

schijnn van partijdigheid, is onbetwistbaar legitiem en in overeenstemming met de 

vereistenn van liberale neutraliteit. De vraag of een hoofddoek nu wel of niet 

partijdigheidd of de gerechtvaardigde schijn daarvan oplevert, is een kwestie van 

uitwerkingg van dat onbetwiste beginsel op concreet niveau en geenszins 

oncontroversieel.. Gegeven de redelijke dissensus over dit laatste onder Nederlandse 

commentatorenn van liberalen huize, moet ik denk ik concluderen dat het verbod op 

hoofddoekenn in de rechterlijke organisatie niet evident buiten de manoeuvreerruimte 

valtt die aan de staat wordt gelaten door de doctrine van liberale neutraliteit. Vanuit 
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diee optiek geef ik in deze casus schoorvoetend toe dat de bias-claim geen doel treft. 

Hett de facto verbod is dus niet evident in strijd met liberale neutraliteit. 

66 Tot slo t 

Inn de inleiding bij dit hoofdstuk gaf ik de volgende twee spiegelbeeldige 

formuleringenn van liberale neutraliteit: het beperken van de categorie legitieme 

redenenn voor politieke besluitvorming, tot bepaalde typen van redenen (het 

verschaffenn van 'all-purpose' goederen); en, omgekeerd, het uitsluiten van bepaalde 

anderee typen van redenen {de beweerdelijk intrinsieke waarde van concepties van het 

goede).. De gevolgde strategie bij het bespreken van de casus was dan ook steeds: 

achterhalenn of reconstrueren wat de redenen achter het betreffende - actuele 

(valhelmen)) of voorgestelde (verbieden jongensbesnijdenis) beleid zijn, en 

vervolgenss vaststellen of ze tot de eerste of tot de tweede categorie redenen moeten 

wordenn gerekend. Behoorden ze tot de tweede, dan kon het beleid niet op genade 

rekenenn (bijvoorbeeld bij het verbod op roesmiddelen). Behoorden ze tot de eerste, 

dann viel het beleid in beginsel binnen de zogenaamde neutrale manoeuvreerruimte. 

Inn beginsel. Want niet alleen de doelen van het beleid moeten neutraal zijn, dat 

geldtt ook voor de manier waarop die doelen worden nagestreefd. Het motto bij die 

naderee evaluatie was steeds, kijken hoever je komt. Soms speelden daarbij praktische 

overwegingen:: met betrekking tot 'liberaal nationalisme' leek het raadzaam om 

ingesleten,, eeuwenoude instituties als het koningshuis omzichtig te benaderen. Hier 

moett je misschien Burkes inzicht ter harte nemen dat ingrijpende veranderingen 

geleidelijkk en met voorzichtigheid hun beslag moeten krijgen. Een andere praktische 

overwegingg speelde bij de casus van jongensbesnijdenis; is het, gegeven het kleine 

aantall  volwassen mannen dat de ingreep achteraf betreurt, opportuun en billij k om 

Nederlandsee moslims streng aan te spreken in deze kwestie terwijl de praktijk altijd is 

getolereerdd bij joodse Nederlanders? En in verband met de feestdagenkwestie: hoe ver 

komm je met ingenieuze alternatieve schema's om die puzzel op te lossen? Ook daar 

dokenn allerlei praktische problemen op en bleek dat de actuele oplossing van de Hoge 

Raadd zo gek nog niet was. 

Kortom,, een combinatie van principieel en prudentieel. Evaluatie op grond van 

beginselen,, maar met inachtneming van weerbarstige maatschappelijke realiteiten. In 

hett licht van de problemen die zowel multiculturalisten als liberalen hebben met een 

niet-neutralee inrichting van de staat, of je die problemen nu formuleert in termen van 

dee bias-claim of in de algemene termen die ik heb gebruikt, in het licht van die 

problemenn lijk t me bovenstaande benadering zuiverder en rechtvaardiger dan de 

ontheffingen,, privileges en reparatieconstructies van het multiculturalisme. 





UITLEIDING G 

Inn de winter van 2004/2005 was de Marokkaanse columnist Mohammed Jabri te gast 

inn de talkshow Barend & Van Dorp. Op zeker ogenblik kwam het gesprek op de 

moordenaarr van Theo van Gogh, Mohammed B. Gastheer Frits Barend vroeg Jabri 

hoee het toch kon dat hij, Jabri, van ongeveer dezelfde leeftijd als B. en eveneens met 

eenn Marokkaanse achtergrond, heel anders terecht was gekomen in het leven en heel 

anderss tegen veel zaken aankeek. Jabri reageerde wat geërgerd en antwoordde iets in 

dee geest van 'hoe moet ik dat weten?'. Die reactie is niet onbegrijpelijk. Zou Barend 

ookk aan een autochtone leeftijdgenoot van Volkert van der G. met een enigszins 

vergelijkbaree achtergrond vragen waarom hij nou net geen moordende dieren- en 

milieu-activistt was geworden? Waarschijnlijk niet. Waarom dan wel bij een 

willekeurigee Marokkaanse Nederlander de link gelegd met Mohammed B.? 

Dee impliciete redeneertrant van Barend wijst naar een paradox die je verrassend 

vaakk tegenkomt bij oorspronkelijke Nederlanders. Die zit ongeveer als volgt in elkaar. 

Iss de blik gericht op een zogenaamde etnische groep als 'de' Turken of 'de' 

Marokkanen,, dan maakt zich een hardnekkig deterministisch mensbeeld meester van 

dee waarnemer. Allerlei kenmerken worden min of meer instinctief toegeschreven aan 

individuenn op grond van hun 'lidmaatschap' van die groep. Bovendien wordt impliciet 

gedachtt dat de leden van die groep ongeveer hetzelfde over allerlei zaken zullen 

denkenn en ongeveer hetzelfde op allerlei zaken zullen reageren, of het nou gaat om 

academicii  of om vmbo-ers, om linkse of rechtse, of om Brabantse of Amsterdamse 

personenn uit die groep. Dit determinisme wordt minder sterk naarmate het gaat over 

groepenn die - intussen - als minder exotisch worden gepercipieerd, bijvoorbeeld 

Surinamerss en Indonesiërs. Het verdwijnt zelfs helemaal zodra de blik is gericht op de 

'eigen',, autochtone groep. Dan zijn de individuele mogelijkheden ineens grenzeloos. 

Eenn autochtoon wordt niet gevraagd of hij zich wil distantiëren van Volkert van der 

G.,, want hij wordt daar simpelweg niet mee geassocieerd. 

Allochtonenn worden vaak moe van allerlei oproepen en verwachtingen over het 

zichh distantiëren van allerlei narigheid, en die moeheid is terecht. Tegelijkertijd is er 

eenn andere paradox die je verrassend vaak tegenkomt bij allochtone Nederlanders. 

Somss dezelfde allochtonen die terecht als individu aangesproken wensen te 

worden,, Mohammed Jabri bijvoorbeeld, houden in een andere context pleidooien voor 

'trouww zijn' aan 'eigen identiteit en cultuur'. Groepsgenoten die dat - wat het ook is 
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niett doen, 'verkwanselen hun identiteit' en zijn 'bounties': zwart van buiten, wit van 

binnen. . 

Beidee paradoxen onstaan door generalisaties. Frits Barend gaat er onbewust van 

uitt dat de ene Marokkaan wel op de andere zal lijken, daarom vraagt hij hoe het komt 

alss hij ziet dat er twee van elkaar verschillen. De generalisatie uit de tweede paradox 

iss normatiever: mensen uit 'onze' groep zitten bepaalde normen en waarden in het 

bloedd en die dienen ze dan ook te volgen, anders verloochenen ze van alles en nog 

wat.. Het multiculturalisme zegt over (nakomelingen van) immigranten iets 

vergelijkbaarss vanuit een extern perspectief. Het wil normen, waarden en praktijken 

vann groepen tegemoet komen, accommoderen, omdat die normen en waarden en 

gebruikenn de groepsleden nu eenmaal aankleven. 

Inn alledrie de gevallen - Barend, bounty-beschuldigers en multiculturalisten 

gaatt het om het toeschrijven van kenmerken aan individuen, louter op grond van 

karakteristiekenn en eigenschappen die - al dan niet terecht - worden geassocieerd met 

eenn etnische groep waarbij die individuen kunnen worden ingedeeld. Als er al een 

rodee draad kan worden geïdentificeerd in de hoofdstukken die vooraf gingen, dan is 

hett denk ik weerstand tegen zulke generalisaties. Generalisaties, anders dan in 

verantwoordd statistische zin, zijn volgens mij voorbeelden van onzorgvuldig 

redenerenn en als zodanig niet heel zorgwekkend. Sterker, iedereen heeft vooroordelen, 

all  kun je proberen je daarvan bewust te zijn. Zodra generalisaties en vooroordelen tot 

uitgangspuntt worden van politiek-morele denkbeelden wordt het penibeler, of het nu 

kwaadaardigg is, zoals bij racisme, of goed bedoeld, zoals bij multiculturalisme. 

Hoee je het ook wendt of keert, elke variant van multiculturalisme is een soort 

institutionaliseringg van generalisaties betreffende etnische groepen. Groepsleden 

wordenn geacht op een zekere manier in elkaar te zitten, corresponderend met min of 

meerr homogene en distincte etnische 'culturen'. Ik heb in het hoofdstuk over cultuur 

enn over etniciteit in deel 1 geprobeerd zulke veronderstellingen af te zwakken en 

aangegevenn dat men moet vermijden om etnische identificatie - het trekken van 

etnischee scheidslijnen - en etnische cultuur door elkaar te halen. Een belangrijk 

inzichtt was daarbij dat etnische identificatie een reactief karakter heeft, dus qua 

intensiteitt correleert met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, daaronder 

begrepenn multiculturalisme en assimilatiedruk (en uitsluiting). De conclusie was 

daaromm dat de onbedoelde etniseringseffecten van die laatste twee beleidskoersen 

tegenn hun implementatie pleiten. Die beleidskoersen zijn immers niet alleen reacties 

opp een spontane maatschappelijke situatie, maar vormen zelf belangrijke factoren in 

dee (verdere) versterking van etnische scheidsmuren. Een liberale staat heeft geen 

redenn om zulke consequenties te wensen. 

Diee beleidskoersen zijn evenmin goed te verdedigen op grond van de nadere 

argumentenn van prominente multiculturalistische theorieën. De invalshoeken van die 

theorieënn lopen uiteen, maar zoals bleek in de inleiding, kun je op een bepaald niveau 

vann abstractie een gemeenschappelijke structuur ontwaren. Ze steunen alle op twee 
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pijlers:: enerzijds de pijler van de zogenaamde bias-claim die zegt dat feitelijke 

staatsinrichtingenn - ook nominaal liberale - de etnisch-culturele mainstream 

faciliterenn en etnische minderheden achterstellen; anderzijds de pijler van de 

zogenaamdee cultuur-claim, een sociologische of sociaal-psychologische these die een 

noodzakelijkee connectie tussen 'cultuur' en menselijk welzijn vestigt. 

Diee laatste pijler stond centraal in deel II , dat een analyse bevatte van drie 

variantenn van de cultuur-claim, die behoorden bij drie vooraanstaande substromingen 

vann het multiculturalisme. Hierin was een terugkerend thema dat het beeld van 

holistischee totaalculturen niet accuraat is, in ieder geval niet als model van pluralisme 

inn een land als Nederland (of Engeland, of Frankrijk). Dit veroorzaakte problemen 

voorr Raz, die het Kymlickaanse argument van intacte-totaalcultuur-als-context-voor-

autonomiee toepast op 'immigrantenculturen'. Immers, voor de individuele autonomie 

vann immigranten noodzakelijke levensopties bleken zich ook buiten hun etnische 

hokjess te bevinden, en immigranten bleken die 'externe' opties wel degelijk 

betekenisvoll  in hun levens te kunnen incorporeren. Anderzijds bleken de 'interne' 

optiess voor immigranten geen onvermijdelijk noodlot, althans niet in grotere mate dan 

'geërfde'' opties dat in z'n algemeenheid zijn. Ook Parekhs cultuur-als-handicap-

benadering,, waarbij dure preferenties van etnisch-culturele aard worden 

gesubsidieerd,, bleek daarmee op gammele fundamenten te steunen. Het bleek 

zuiverderr om burgers, alle burgers, verantwoordelijk te houden voor de kosten en de 

prioriteringg van hun voorkeuren, in het licht van legitieme verwachtingen in termen 

vann herverdelende rechtvaardigheid. In diezelfde trant bleek het geen pas te geven om 

alleenn etnische praktijken en waarden te 'erkennen', met uitsluiting van niet-etnische, 

zoalss Taylor en ook Parekh willen. 

Onderr de indruk van de ideeën van Honneth was ik anderzijds wel gevoelig voor 

eenn negatieve variant van de waarde van erkenning. Ik verzette me tegen een 

cumulatievee denigrerende portrettering van groepen in de samenleving. De voor de 

handd liggende casus was de sterke anti-islamsfeer in media en politiek van de 

afgelopenn jaren. Tegelijkertijd wist ik op dat probleem geen echt bevredigende - dat 

will  zeggen: met liberale principes consistente - oplossing te formuleren. Welke 

minderr frisse achtergrondmotieven je er ook bij kunt vermoeden, het gaat in die casus 

inn beginsel om (een opeenstapeling van) kritiek op ideeën en overtuigingen, zodat het 

grotee gewicht van de uitingsvrijheid elke potentiële juridische maatregel de pas 

afsnijdt.. Ik kwam niet verder dan een wat impotente oproep aan politici tot 

nuchterheid,, fairness en fatsoen in het tegemoet treden van minderheden in kwetsbare 

posities. . 

Bijj  al deze betogen was een onderliggend motief de normatieve claim dat 

autonomiee een behartigenswaardig ideaal is. Het bepalen van de juiste levensinvulling 

iss niet het soort activiteit dat moet worden overgelaten aan feilbare 

overheidfunctionarissen,, maar juist aan de individuen aan wie die levens toebehoren. 

Ditt overigens met alle nuances, clausuleringen, reserves, mitsen en maren die daarbij 

volgenss mij passen en die in deel I zijn geschetst. Daaruit kwam een conceptie van 
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zelfbeschikkingg naar voren waarbij mensen geen atomen zijn, maar evenmin zijn 

gekluisterdd aan de ketenen van 'cultuur'. Ik heb geprobeerd aannemelijk te maken dat 

mensenn kunnen reflecteren op de culturele oriëntaties die ze 'aantreffen' en dat ze die 

kunnenn herzien. Dat gebeurt ook in de echte wereld. Mensen bezitten de capaciteit tot 

eenn bescheiden vorm van individuele autonomie en doen daar in feite ook vaak iets 

mee.. Hier zie je andermaal een aanleiding om generalisaties te wantrouwen. Zelfs al 

voldoett de opvoeding en socialisatie van een individu min of meer aan zekere 

vooroordelen,, je weet niet hoe de ontwikkeling van die persoon verder is gelopen. 

Wellichtt een radicale breuk met het verleden, of misschien een bescheiden 

veranderingg van koers op deelaspecten van zijn culturele bagage. Of misschien 

inderdaadd niet. 

Hett motief van weerstand tegen en wantrouwen ten opzichte van generalisaties 

speeldee door in deel II I van het betoog, waar de andere pijler centraal stond, de 

zogenaamdee bias-claim. Deze stelt dat het gebrek aan neutraliteit in de inrichting van 

minn of meer liberale democratieën partijdig is ten nadele van etnische minderheden. 

Eenn feestdag van christelijke oorsprong is een standaardvoorbeeld, zij het wat triviaal. 

Dee generalisatie werkt hier twee kanten op. Ten eerste veronderstelt deze instantie 

vann de bias-claim dat autochtonen per definitie bevoordeeld zijn met een christelijke 

feestdag.. Maar er zijn genoeg autochtonen die geen waarde hechten aan kerstmis. Ten 

tweede,, er zijn genoeg allochtonen die dat wel doen. 

Nietteminn raakte de bias-claim een snaar van mijn liberale perspectief. Niet op 

dee beoogde manier, want met het verwerpen van het beeld van in holistische culturen 

gevangenn individuen, vervalt ook de multiculturalistische visie op nonneutraliteit. 

Maarr wel in de zin dat niet-neutraal overheidsbeleid slecht verenigbaar is met liberale 

principess in z'n algemeenheid, ongeacht of je één en ander in etnisch-culturele, of in 

anderee termen problematiseert. Dit besef leidde tot de poging in deel II I om de 

grenzenn en de eisen van liberale neutraliteit te articuleren, waarbij de liberale paradox 

vann partijdige neutraliteit werd omarmd: liberale neutraliteit is partijdig ten nadele 

vann (elementen van) manieren van leven die buiten een zekere bandbreedte vallen, en 

tenn voordele van manieren van leven die zich daarbinnen bevinden. Zo bouwde ik 

voortt op de fundamenten die in deel I waren gelegd, want die bandbreedte wordt 

gemarkeerdd door het ideaal van individuele autonomie en door het beginsel van 

gelijkheid.. Uiteraard is er dan een grote categorie van handelingen die buiten de 

bandbreedtee vallen, bijvoorbeeld activiteiten die de autonomie van anderen schenden. 

Desalnietteminn biedt hij, anders dan concurrerende en eveneens partijdige politieke 

theorieën,, ruimte aan een imponerende baaierd aan levensstijlen, praktijken, 

kunstvormen,, seksuele mores, spirituele opvattingen, beroepen, subculturen en 

activiteiten,, die van immigranten incluis. 

Eenn ander kardinaal punt was hier dat een antiperfectionistische staat zich wel 

degelijkk dient te bekommeren om de bevordering en bescherming van een aantal 

elementenn van het goede, die echter moeten worden gezien als instrumentele goederen 
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diee elk levensideaal van pas komen: de primaire goederen. De op dit leerstuk van 

Rawlss voortbouwende 'neutraliteitstoets' die in deel III werd ontwikkeld, bood een 

operationaliseringg van mijn weerwoord tegen de bias-claim van het multiculturalisme. 

Waarr die claim terecht is, daar dient hij vanuit het perspectief van de staat ter harte te 

wordenn genomen. Niet door middel van het dichten van nonneutrale 'lekken' met 

cultuurrechtenn en ontheffingen zoals het multiculturalisme voorschrijft, maar 

principiëler:: concreet overheidsbeleid dat wordt verdacht van een 

levensbeschouwelijkee bias, richting een veronderstelde 'mainstream' of anderszins, 

dientt te worden geëvalueerd in termen van neutraliteit van rechtvaardiging. Dit kun je 

doenn door ten eerste de rechtvaardiging, de ratio achter het beleid te achterhalen of te 

reconstrueren.. Ten tweede dien je vast te stellen of die ratio is te beschouwen als een 

bevorderenn van (collectieve) primaire goederen of juist als steun voor meer 

particularistischee waarden. In het laatste geval doorstaat het beleid de toets niet, in het 

eerstee geval wellicht wel. Eerst dient nog te worden beoordeeld of het beleid voldoet 

aann de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit, waarbij die eisen strenger zijn als 

hett gaat om het inperken van gewichtige vrijheden (het inrichten van gebedshuizen) 

dann wanneer het gaat om relatief triviale vrijheden (het kauwen van een 

kauwgompje). . 

Veell  zogenaamde multiculturele kwesties (hoofddoeken, religieus druggebruik, 

lijkbezorgingg volgens godsdienstige voorschriften, vieren van Suikerfeest, 

besnijdenis,, controversiële godsdienstige uitspraken, etc.) vallen onder de vrijheid van 

godsdienstt en ook wel onder de uitingsvrijheid, en dus onder de meer gewichtige 

vrijheden.. Anders dan je misschien zou verwachten gezien mijn algemene multiculti-

scepsis,, neigen de oplossingen die uit de neutraliteitstoets voortvloeien mede daardoor 

vaakk naar de permissieve kant. Wanneer voor verboden, hindernissen en 

belemmeringenn geen redenen van de legitieme soort zijn, dan moeten burgers vrij 

baann krijgen. Zijn die redenen er wel, dan gelden de verboden of belemmeringen voor 

elkee burger, 'lid' van een etnische minderheid of niet. De ontheffingen, 

uitzonderingsstatussenn en het rechtspluralisme waar de multiculturalisten op inzetten, 

iss daarmee van de baan. Het vizier is gericht op de activiteiten die personen 

ondernemen,, niet op de aard van de culturele groep van waaruit ze dat doen of worden 

verondersteldd dat te doen. De toets 'werkt' dus niet slechts bij casus die als 

multicultureell  worden bestempeld. De toepassing op concrete kwesties liet dat zien. 

Dee bespreking van het etnisch-religieuze gebruik van roesmiddelen was bijvoorbeeld 

ookk relevant voor mensen die het recht op roes vanuit niet-exotische 

levensbeschouwelijkee motieven opeisen, en voor het vraagstuk van paternalistisch 

drugsbeleidd in z'n algemeenheid. 

Inn het licht van deze 'kleurenblinde' strekking zou je mijn operationalisering van 

liberalee neutraliteit kunnen opvatten als een wellicht nodeloos technische - politiek-

filosofischee uitdrukking van een eenvoudig moreel imperatief. Namelijk om mensen 

tegemoett te treden als personen, en niet als cultuurdragers of als toerekeningspunten 

vann generalisaties over 'culturen'. Als personen die meedraaien in de samenleving, 
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diee werken, sporten, studeren, debatteren, die ambities en eigenaardigheden bezitten, 
diee collega's, vrienden en tegenstanders zijn. Personen die gevormd zijn door hun 
opvoedingg en omgeving, zeker, maar wel personen die (kunnen) twijfelen, 
verschillen,, reflecteren, creatief zijn, en bovenal, serieus dienen te worden genomen 
zoalss je zelf serieus genomen wenst te worden. 

Zoo hebben mijn liberale uitgangspunten en weerstand tegen generalisaties, in al de 
genoemdee gedaanten, mij onder zachte dwang gevoerd van de plaats van vertrek - een 
analysee van mainstream-multiculturalisme - naar een noodzakelijke verdere exercitie: 
hett (nader) articuleren van de eisen en de grenzen van liberale neutraliteit. De 
verdienstee van het multiculturalisme, zoals ik het heb geïnterpreteerd, is dat het 
dwingtt om dat vertrouwde leerstuk met andere ogen, als het ware met een frisse blik, 
tee bekijken. En eigenlijk gold dat ook voor de benadering van vraagstukken als de 
relatiee tussen autonomie en sociale contexten, het probleem van dure voorkeuren, en 
dee notie van zelfrespect. De aard, het gewicht en de wisselwerking van en tussen die 
belangrijkee onderwerpen zijn mij met het verstrijken van de hoofdstukken helderder 
voorr ogen komen te staan. Met een beetje geluk, en zonder te willen generaliseren, 
geldtt dit ook voor de lezer. 
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SUMMARY Y 

Thee two pillar s of multiculturalis m 
Mostt prescriptive political theories of multiculturalism are buttressed by two types of 

claim.. The first type, which I call the culture-claim, establishes some important 

connectionn between culture and human well-being. For example: 'for leading 

autonomouss lives, individuals need membership of a secure culture'; or: 'cultural 

characteristicss are so essential to individuals' constitution that they should be 

consideredd on a par with characteristics like skin colour, gender, and sexual 

orientation';; or: 'withholding people public recognition of their culture wil l damage 

themm psychologically'. According to multiculturalists, the interests involved in claims 

likee these have traditionally been neglected by liberal theory. The conclusion they 

draww from these claims is that respect for individuals implies respect for their cultures 

andd in the context of multicultural societies, this requires special rights for cultural 

minorities,, rights that have not been put forward by traditional liberalism. One of the 

reasonss why these special rights are required is that western democracies that purport 

too be liberal are actually skewed toward mainstream culture in their laws, public 

symbols,, and rituals. This is where the second type of claim comes in. This type, 

whichh I call the bias-claim, points to things like official languages, official state 

religions,, certain dress codes, Christian holidays, references to the Christian God in 

publicc oaths and on coins, and so on. The upshot of the bias-claim is that although 

liberall  theory adheres to the principle of neutrality between conceptions of the good 

life,, liberal practice does so less than fully and in some case far less so. As a result, 

culturall  minorities suffer from unfair competition in the cultural marketplace, so to 

speak. . 

Thee holisti c mode l of cultur e 
Fromm a liberal perspective, both the culture-claim and the bias-claim involve 

sufficientlyy serious attacks to merit further investigation of the multiculturalist 

theoriess that espouse them. For examination of the culture-claim, a proper point of 

departuree might be to look at the common ground that exists between prominent 

instancess of it in the multiculturalist literature. Wil l Kymlicka, Joseph Raz, Bhikhu 

Parekh,, and Charles Taylor incorporate very different versions of the culture-claim in 

theirr political theories, but they converge on being contingent on a holistic view of 

culture,, a view in which cultures are neatly delineated social worlds. For instance, 
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whenn Kymlicka writes that full membership of a culture is a primary good, he has to 

assumee that there cultures are separate wholes and that a given individual is a member 

off  one culture and not another. Parekh's frequent references to coherent systems of 

meaningg and ethnic groups as creators and bearers of separate cultures also point to a 

particularlyy holistic view of culture. Similarly, Taylor's defence of recognition of 

culturess presupposes a conception of cultures as distinct social entities, one 

demarcatedd from the other. Seen in this light, it is no coincidence that these theorists 

writee under the banner of 'multiculturalism', a term that literally refers to multiple 

culturess existing separately alongside each other. 

II  believe this holistic model of culture suffers from several serious defects. First, 

iff  one wants to maintain that the world is made up of separate cultures without 

overlap,, one must have substantive criteria to distinguish one culture from the other. 

Thee standard criteria that multiculturalists use are nationality, ethnicity, or both. The 

problemm is, many values, ideas, and practices that can be found in one 'culture' thus 

delineated,, can be found in many other 'cultures' as well. Multiculturalists tend to 

emphasizee differences but they often ignore similarities. Secondly, within 'cultures' 

thuss delineated there is much diversity in terms of subgroups and individuals. The 

holisticc view sweeps this diversity under the rug. It puts, say, rural religious people on 

thee same cultural plane as, say, urban secular professionals that have the same 

nationalityy or ethnicity. In other words, the holistic or essentialist model fails to take 

intoo account the fact that there are many cross-cutting, fluid, and transnational 

culturall  categories and subgroups that defy crude classifications along the lines of 

ethnicityy of nationality. 

Still ,, it does not sound like utter nonsense when someone says that Dutch culture 

differss markedly from, say, Greek culture. This partly explains the intuitive 

attractivenesss of the holistic view. But such a statement, I think, is surely compatible 

withh a more hybrid conception of culture. This is because the word 'culture' is not 

usedd here in the sense of a cultural billiard ball. Rather, it refers to what Kwame 

Appiahh has called large-scale tendencies. That is, patterns of thinking, feeling, and 

doingg that are relatively widespread among a certain (national, ethnic) group of 

people.. But as the preceding paragraph suggested, culture is culture in the holistic 

sensee if, and only if, such patterns, and a large proportion of other patterns that are 

ascribedd to that culture, are widespread among the relevant group of people, and if 

similarr patterns are not found in other groups. From the fact that certain tendencies 

aree common in a group of people it does not follow that there is a fenced off 

monolithicc culture. True statements about large-scale tendencies, which at first glance 

suggestt a holistic view, are in fact perfectly compatible with a hybrid reality of cross-

cuttingg pluralistic subcultures, beliefs, patterns of behaviour, social contexts, and the 

like. . 

Iff  this is true for geographically concentrated groups like the Dutch and the 

Greek,, then it must surely be true for immigrant groups that are scattered across a host 

state,, like for instance Moroccan, Surinamese and Turkish immigrants in the 
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Netherlands.. The two main objections against the monolithic picture apply here as 

well.. One, a host of values, ideas, and practices that can be found in, say, Turkish 

immigrantss in the Netherlands can also be found in other immigrant groups, as well as 

inn the group of so-called autochthonous people. Second, internally, a given immigrant 

groupp is characterized by diversity in terms of subgroups and individuals. 

Furthermore,, it would be peculiar to pretend that living in another country has no 

culturall  consequences. Immigrants and especially their offspring arc exposed to 

socializationn in terms of ideas, forms, and practices from various spheres in the wider 

society.. This should not just be seen as erosion or withering of 'old' cultural traits, 

butt also as adaptation to new circumstances. Cultural patterns are in part answers to 

socio-economicc challenges; therefore it would be strange to assume that changing 

socio-economicc surroundings won't induce adaptive changes in immigrant groups. 

Still ,, if one looks at the situation in the Netherlands, there is no denying the 

phenomenonn of social, if not legal, ethnic segregation of some immigrant groups. 

Moreover,, many immigrants profess to 'feel' Turkish or Moroccan first and Dutch 

second,, if at all. This might appear to lend renewed credibility to the holistic model. 

Butt a subtle confusion of two different things is at play here. It is a confusion that 

plaguess many theories of multiculturalism. The phenomenon of people 'feeling' 

Turkishh or Moroccan while living in the Netherlands is not necessarily indicative of a 

pluralityy of substantive holistic immigrant cultures. A cool and detached 'inventory' 

off  cultural contents would not justify such a picture. Rather, it suggests a plurality of 

ethnicc identities or identifications, and that is a different thing altogether. As Fredrick 

Barthh has famously remarked, what matters is the ethnic boundary that defines the 

group,, not the cultural stuff it encloses. The object of analysis should not just be 

culturall  contents of ethnic groups, but also, and especially, the question why and how 

boundariess between them are generated, given shape, and maintained. An ethnic 

groupp comes to be and is sustained through the drawing of lines between insiders and 

outsiders.. Ethnic identification is constitutive, not declaratory of ethnicity. Some 

circumstancess lead to drawing the lines with a thicker brush than others. 

Whatt circumstances might there be? Some social scientists contend that strong 

ethnicc identification should be seen as a reaction to the fragmentation of social roles 

thatt people experience in modernity. Others view it as a sort of resistance by second 

generationn immigrants to the withering away of the proud culture of their parents and 

grandparents.. Still others argue that the ideology of multiculturalism itself has 

resultedd in a mindset in which ethnic compartmentalization plays a central role. On 

thiss view, multiculturalist policy is not so much a reaction to a social reality of 

multiculturality,, but itself a major factor in creating attitudes consistent with such a 

putativee reality. A fourth explanation for ethnic mobilisation is the atmosphere of 

distrustt and animosity that has engulfed many western democracies in the wake of 

9/111 and other terrorist attacks. In the Netherlands, the rise of right-wing politician 

Pirnn Fortuyn, his subsequent assassination, the killin g of Theo van Gogh, and several 

connectedd events have brought about a climate of fear, resentment, and a sharpened 
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tonee in public debate. Islamic citizens in particular have borne the brunt of criticism, 

accusations,, and name-calling in politics and in the media over the past five years or 

so.. Politically, this climate has translated into (proposed) policies pressuring 

immigrantss toward so-called assimilation. It should not come as much of a surprise 

thatt this has led to defensive reactions of ethnic mobilisation, including increased use 

off  ethnic markers like headscarves, beards, and djellabas. 

Thee latter two explanations, if true, provide strong reasons against both the 

politicss of multiculturalism and the politics of assimilation. Both of them influence 

thee object of their policies in unexpected and unintended ways, ways that a liberal 

statee should not want. The sometimes pernicious effects of tribalization are a strong 

reasonn against them, and a strong but perhaps not necessary or sufficient - reason in 

favourr of a politics of cultural laissez-faire. Such a policy would not be about trying 

too conserve perceived monolithic immigrant cultures, nor would it try to erase cultural 

traitss of immigrants. It would simply approach all citizens as individuals and provide 

themm with equal sets of rights and freedoms, irrespective of real or perceived cultural 

characteristics. . 

However,, philosophers like Kymlicka, Raz, Parekh, and Taylor offer compelling 

argumentss that might trump this prima facie case against multiculturalism. Even 

thoughh they all work with the holistic view of culture, their respective theories might 

bee modified so as to accommodate the objections against that view. To be able to say 

moree on this it is necessary to examine their theories in some more detail. 

Kymlick aa and Raz - Cultur e as contex t fo r autonom y 
Let'ss begin with Kymlicka and Raz. These two theorists propound basically the same 

argument.. The only difference is that with Kymlicka, the argument is meant to apply 

too so-called national minorities (Quebec, Basque) and with Raz, the argument is 

meantt to apply to ethnic immigrant groups. It involves three steps: 

1.. A person exercises autonomy, determines his path in life, not like an 

unencumberedd atom, but always by moving in social contexts and roles, 

choosingg between options that have shared meanings. 

2.. A person's own culture provides these options and renders them meaningful. 

Everyy individual is a member of one culture and not of all other cultures. 

3.. When such a culture is threatened, it ought to be protected through 

multiculturall  policies. 

Thee value of cultures and the rationale for protecting them, then, is derivative of the 

valuee of autonomy. Indeed, Kymlicka and Raz emphasize the liberal pedigree of their 

theoriess and maintain that their multiculturalisms are merely necessary modifications 

too traditional liberal theory. 

Stepp 1 seems incontrovertible. People arc not atoms, they are social beings and 

exercisee their capacity for autonomy rooted in social contexts. Although no cultural 
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orientationn or social role is immune to re-examination and revision, those orientations 

andd roles are always constituted by shared meanings, beliefs and practices. 

Stepp 2 presents more of a problem, in my view. It applies the holistic model of 

culturee to, in Kymlicka's case, national minorities and, in Raz's case, immigrant 

groups.. A few moments ago we saw the dubious premises on which that model is 

based.. The fact that it is now used to conceptualize autonomy does not make it fare 

anyy better. It is not one's national or ethnic culture, whatever that may be, that 

providess one's life-options with meaning. Rather, this is accomplished by the various 

culturall  contexts in which those options figure. Membership of a subculture, political 

movement,, professional group, or lifestyle group, with all the implicit and explicit 

norms,, values, and ways of composing oneself that such memberships entail, is not 

infusedd with meaning by ' the' national culture of a given individual, but by the 

internall  dynamics and habits of those contexts. That does not mean that they are 

isolatedd social worlds. The countless sub-contexts interact and influence each other, 

bothh on the level of the individual and on the level of the wider society. 

Countriess and ethnic groups of course contain large-scale tendencies, so there is 

somesome truth in the holistic picture. But then again, the world as a whole also contains 

large-scalee tendencies, which in turn goes against the idea of the world as a neat 

culturall  mosaic. Global mass media and communication are powerful institutions that 

socializee people across countries and continents. Immigrant youngsters in West-

Amsterdamm look up to American hip-hop icons and partly fashion their lives in their 

image.. The fact that people come into contact with these cultural contents while they 

aree on, say, Dutch soil does not make Dutch society a culture in the holistic sense, a 

self-sufficientt system of meaning. As Waldron aptly writes, from the fact that every 

optionn must have a cultural meaning, it does not follow that there has to be one 

culturall  framework in which every available option is ascribed meaning. 

Thesee arguments can be applied to both Kymlicka's national minorities and 

Raz'ss immigrant groups. If, as Kymlicka repeatedly states, so-called societal cultures 

off  national minorities are characterized by diversity in religious beliefs, lifestyles and 

thee like, and if, furthermore, there is nothing wrong even with radical changes in 

beliefss and practices, then it is unclear what it is that needs to be protected and what it 

needss to be protected from. Similarly, if, as Raz maintains, the cultures of immigrant 

groupss are diverse and members may freely question received beliefs and mingle with 

thee wider society, then it remains unclear what it is that needs to be protected and 

whatt it needs to be protected from. According to Kymlicka and Raz, everyone should 

bee free to re-evaluate inherited traditions and adopt new ones. If they are right about 

this,, there is good reason for the state to adopt the politics of cultural laissez-faire, as 

opposedd to multicultural rights aimed at conserving imagined communities. 

Parekhh - Cultur e as handica p 

Bhikhuu Parekh would probably disagree, but not because he endorses the autonomy-

basedd multiculturalisms of Kymlicka or Raz. In a way, his defence of cultural rights is 
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moree direct. He argues that culturally determined dispositions are like physical 

handicapss you cannot shake them off and therefore any disadvantages that might 

resultt from having them are undeserved, morally speaking, and should be 

compensated.. Examples are Sikh who should be exempted from the legal obligation to 

wearr helmets while riding a motorcycle, in light of their cultural-religious duty to 

wearr turbans; or Islamic immigrants who should be compensated for the costs of the 

pilgrimagee to the holy city of Mecca. 

Inn short, certain cultural desires or preferences should be accommodated when 

illegal,, expensive, or otherwise difficult to fulfil . But which ones? Surely not every 

kindd of preference? Parekh is not very clear on this. To answer this question, he could 

takee a cue from the Dutch multiculturalist Roland Pierik, Pierik's theory is similar to 

Parekh's,, but somewhat more sophisticated in a certain respect. He utilizes Dworkin's 

choices/circumstances-dichotomyy that says people deserve the consequences of their 

autonomouss choices, but not of their unchosen circumstances. As it happens, it is 

preciselyy e//?m'c-cultural preferences that should be considered as circumstances, since 

theyy are much deeper and fundamental than preferences of the non-ethnic variety, 

which,, consequently, should be considered as choices. So this means that 

compensationn is due for expensive preferences that are associated with groups that are 

centredd around shared ancestry, shared historical memories and a bond with a 

motherland;; for example, specifically Moroccan preferences of immigrants. 

Butt this cannot be right. Ethnic beliefs and preferences do not have a monopoly 

onn 'deepness'. Non-ethnic beliefs about what is to be preferred can be as deeply 

entrenchedd by parental or cultural socialization as ethnic ones. No one chooses to be 

bornn as a member of an ethnic minority, writes Pierik, but that is a truism. No one 

choosess to be born into any kind of background. A person who is socialized to have 

expensivee penchants for luxurious food and housing is no different in that respect 

fromm a person who is socialized into craving to visit Mecca. If the latter is to be 

compensated,, then so is the former. 

"Well,""  culture-as-handicap theorists might reply, "perhaps that is indeed the 

case.. We wil l change our position and maintain that all unchosen expensive 

preferencess ought to be compensated, be they ethnic or non-ethnic." Such a move 

wouldd merge Parekh's multiculturalism into the kind of welfare egalitariamsm that is 

defendedd by Richard Arneson and G.A. Cohen. They too argue for compensation of 

unchosenn preferences on the one hand, and for personal responsibility for chosen 

preferencess on the other. My first objection to this doctrine would be that all 

preferencess are unchosen. Preferences correspond to beliefs about value. We want 

thingss we think are of value. Being able to choose your preference would thus mean 

beingg able to choose to believe something. But that would be odd. It is strange to say 

thatt you decide to have the belief that, say, travelling to Mecca, or having a chocolate, 

iss valuable. If you believe something, you think it is true. You cannot decide to 

believee something and simultaneously think that it is not true. In that case you just 

don'tt believe it. 
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Furthermore,, welfare egalitarianism is like utilitarianism in that it takes the 

preferencess it 'finds' in people, and bases its distribution of resources on that pattern. 

Butt this ignores the fact that preferences are adaptive, and should be adaptive. Given 

aa limited amount of wealth in a society, and given the equal rights of other citizens, 

peoplee are expected to prioritize their preferences in light of what they can reasonably 

expectt in the way of resources. 'Which ends are so important to me that I am willin g 

too sacrifice the realization of others?' 'Which preferences entail infringements of 

otherr people's rights, so that I cannot reasonably act on them?' These are the types of 

questionss people have to ask themselves in a world of finite resources and equal 

rights.. A distribution in terms of Rawlsian primary goods could provide a just 

frameworkk for preference-formation in light of objective legitimate expectations. 

Suchh a Rawlsian perspective does not entail or require that there are no inherited or 

inculcatedd preferences, nor does it imply that one can just discard a preference 

throughh an act of will . Rather, it means that one has to deliberate about one's 

hierarchyy of ends. But that is a normal, and reasonable, part of life, I would say. 

Taylo rr  and Honnet h - Recognizin g cultur e 
Besidess viewing cultural traits as handicaps, and besides construing holistic cultures 

ass preconditions for autonomy, a third major approach for cultural protection is 

availablee in the multiculturalist literature. This argument uses the language of 

recognition.recognition. The undisputed champion of recognition is Charles Taylor, mainly 

throughh his famous essay 'The Politics of Recognition'. In it, Taylor devises a moral 

argumentt for the protective laws that shield French-Canadian Quebec from cultural 

erosionn at the hands of larger English-Canada. Unlike Kymlicka, he has no qualms 

aboutt violating liberal neutrality or curtailing autonomous choices of individual 

Quebeckers.. He wants to put the legal weight of the state behind promoting a specific 

conceptionn of the good lif e that is inherent in Quebec 'culture'. Taylor wants that 

culturee to survive. Anything less would make second class Canadian citizens out of 

Quebeckers,, because it would deprive them of recognition of their collective cultural 

difference. . 

Fromm a liberal point of view the obvious question is, wouldn't promoting the 

putativee Quebec conception of the good make second class citizens out of Quebeckers 

whoo do not share that particular conception? There wil l be plenty of those, after all, in 

aa modern, diverse and religiously plural society like Quebec. More generally 

speaking,, isn't it counterproductive to protect and recognize individuals' 

'particularity',, as Taylor puts it, by legally conserving some designated cultural 

integrityy they do not necessarily, or even probably, subscribe to themselves? 

Undisputedd champion or not, Taylor's enterprise seems incoherent and even 

opportunistic.. It appears to be more of an apology for certain favoured political 

measuress than a serious philosophical underpinning of cultural protection. 

However,, the notion of recognition is not in itself uninteresting or trivial. 

Someonee who has written about it with more acumen than Taylor has is German 
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philosopherr Axel Honneth. Central to his approach is an almost phenomenological 

realizationn about wrongs like violations of physical integrity, or denial of equal rights. 

Thee grievances people feel in such cases are not (just) about physical pain or an unfair 

lackk of resources, but about the humiliating experience of being at the mercy of 

anotherr person, or about the painful feeling of not being taken seriously as a person 

withh equal moral responsibility. According to Honneth, these grievances are a result 

off  a lack of due recognition. That recognition is due means that there are moral duties 

too extend it to people. This is because recognition is a necessary condition for the 

formationn of a sound, healthy personality and self-image. Withholding people 

recognitionn wil l seriously damage them psychologically. 

Inn terms of recognition, a secure sense of personal identity has three dimensions, 

accordingg to Honneth: 

1.. Self-confidence is attained by receiving recognition in intimate 

relationshipss like the family and marriage. 

2.. Self-respect - is attained by receiving legal recognition as a morally equal 

citizenn with equal rights and freedoms. 

3.. Self-esteem - is attained by receiving recognition for one's particularity, 

appreciationn for one's talents, accomplishments and way of life. 

Forr the debate on multiculturalism, the third dimension is especially relevant. It deals 

withh appreciation of specific characteristics and abilities. This should not be taken to 

meann respect for 'cultures' but, as Honneth expressly argues, for ways of lif e that 

individualss endorse as autonomous individuals. People can attain self-esteem when 

theyy have the feeling that the way they have shaped their lives is worthwhile. 

Thee difficulty with this is that you cannot force people to esteem each other's 

wayss of life. This becomes painfully clear in, for example, the current social climate 

off  the Netherlands. People who endorse an Islamic way of lif e are incessantly battered 

verballyy by pundits and politicians. The steadily repeating message they have been 

sentt for the last five years or so, is that their way of lif e is seen mainly as a nuisance 

andd a problem. If such social contempt can in fact lead to serious psychological 

damage,, as Honneth suggests - and studies on 'social defeat' and similar phenomena 

seemm to confirm that it can , then it presents a serious societal problem. 

Moreover,, it is a problem without an apparent solution. Recognition in the 

secondd sphere can be legally enforced by policies and legal measures. To the extent 

thatt the anti-Islam atmosphere takes the form of job-discrimination or unfair 

distributionn of resources, it can be fought with laws and policies. But when it comes 

too the negative portrayal of Islam and Muslims, things are not that straightforward. As 

longg as the portrayal takes the form of criticism of beliefs and convictions, there is no 

wayy to proscribe it in a way that is consistent with liberal principles. Al l I can come 

upp with is a rather impotent plea to opinion leaders and politicians to practice some 

decencyy and fairness when talking about immigrant groups and when deciding on 
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issuess that pertain to them. The very least that can be expected is that they judge and 

actt on rational grounds and relevant information, not on irrational fears, resentments 

andd so-called 'onderbuikgevoelens'. 

Thee bias-ctai m 

Thatt concludes our discussion of the first pillar of mainstream multiculturalism - the 

culture-claimm and its various guises - and brings us to the second pillar: the so-called 

bias-claim.. The two pillars are, of course, connected. Multiculturalists demand special 

rightss and recognition for minorities to accommodate cultural needs as specified in 

thee different versions of the culture-claim. But an important reason why these special 

accommodationss are needed in the first place is that actual societies, even ones that 

cann be called liberal, are always skewed towards the perspectives, experiences and 

preferencess of the mainstream culture. In others words, they are biased. 

Multiculturalistt theories are typically supported by both pillars. Raz proposes special 

measuress to protect autonomy-facilitating immigrant cultures because, given the way 

receivingg societies are organized, these immigrant cultures wil l have a relatively 

harderr time maintaining themselves. In the same vein, Parekh partly defends 

compensatingg expensive cultural preferences on the grounds that many mainstream 

preferencess are catered to free of charge, so to speak. An analogous argument goes for 

Taylor,, who wants the kind of recognition for minorities that majorities take for 

granted. . 

Ass the attentive reader wil l notice, these arguments again presuppose the holistic 

conceptionn of culture, for they assume that there is such a thing as a more or less 

homogeneouss 'mainstream culture', and that autochthonous people wil l by and large 

sharee the perspectives, experiences and preferences associated with that culture, and, 

furthermore,, that immigrants wil l not. A more hybrid view of culture would hesitate 

too make such sweeping generalizations, so in that sense the argument of the bias-

claimm is flawed. Nevertheless, if it is true that self-declared liberal societies are 

biased,, no matter in which groups' favour they are biased, that poses a serious 

problemm for liberals who wish to maintain that liberalism is neutral between 

conceptionss of the good. The bias-claim unequivocally states that no such neutrality 

exists. . 

Illibera ll  practice s 

Whatt to make of all this? I believe some clarity can be gained by carefully 

distinguishingg different versions of the bias-claim, as they have been put forward by 

multiculturalistt critics of liberalism. One straightforward version, sometimes asserted 

byy Parekh and Taylor, goes something like this. Liberalism as a political theory 

cannott claim to be neutral when it has no room for illiberal practices, like forced 

arrangedd marriages and involuntary circumcision. Shutting these out is not neutral; it 
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iss an expression of partiality. Liberal pretences of neutrality should therefore be 

abandoned. . 

Theree is no denying that liberalism is hostile to illiberal things. It is no revelation 

thatt liberalism is not, and does not want to be, completely culturally neutral in that 

sense.. Liberalism is itself a cultural product; how could a cultural product be neutral 

betweenn cultural products? Such a claim would border on gibberish. Liberalism's 

claimm to neutrality is much more modest. It claims to be neutral between conceptions 

off  the good that fall within a more or less sharply delineated bandwidth. Conversely, 

itt is biased against conceptions that fall outside of that bandwidth. The range of this 

bandwidthh is determined by the value of equality, and by the belief that the shaping of 

individuall  lives is best left to the individuals living those lives, as opposed to some 

governmentt agency. Simply put, the bandwidth expresses the idea of equal freedom. 

AA theory that is based on equality between individuals wil l not tolerate inequality, 

thereforee it will , in principle, not tolerate illiberal practices like forced arranged 

marriagess or involuntary circumcision. Faced with this version of the bias-claim, 

liberalism,, as I understand it, is guilty as charged. But it does not consider the charge 

aa crime. 

Autonomy-perfectionism ? ? 
Thee second version of the bias-claim cannot be dismissed as quickly. In the context of 

multiculturalism,, it is most eloquently put forward by William Galston in his 

importantt essay 'Two Concepts of Liberalism'. Galston rightly emphasizes that a 

corollaryy of liberal neutrality is antiperfectionism. That is, the rejection of state-

sanctionedd notions of excellence in character, religion, art, sexuality, leisure, and so 

on.. This rejection notwithstanding, most liberals affirm that for autonomy-as-a-right 

too have any meaning, people must to some extent be in the possession of autonomy-

as-capacity.. That entails that a liberal state should promote a specific type of 

character:: an autonomous character. But that is nothing less than a form of 

perfectionism.. Once again, liberals' adherence to neutrality seems, at best, dubious. 

Galstonn considers himself to be a liberal, but of a specific brand. As the title of 

hiss essay suggests, two concepts of liberalism are at odds with each other. Galston's 

ideaa of liberalism puts the emphasis on diversity, whereas the type of liberalism he 

criticizess attaches more weight to the ideal of individual autonomy. Galston wants to 

protectt diversity by accommodating different cultural groups, while the so-called 

autonomy-liberalismm he rejects tries to inculcate a substantive conception of 

individualindividual autonomy, thereby in effect becoming a form of perfectionism. 

Butt is this picture really fair? One could argue that promoting autonomy-as-

capacityy to some extent does not necessarily make one into a hard-core perfectionist. 

Mostt liberals Rawls, Barry and Kymlicka, for instance defend a very modest 

conceptionn of autonomy, that doesn't entail constant and rigorous examination and 

revisionn of one's commitments, beliefs and way of life. Rather, they assert the notion 

that,, although people are deeply social beings, although meanings are always shared 



SummarySummary 223 

meanings,, and although individuals cannot question all their beliefs and commitments 

att once, most beliefs and commitments are not immune to some re-examination and -

iff  the individuals concerned think it is due - revision. So these liberals are not as 

perfectionistt as Galston makes them out to be. 

Onn the other hand, a closer look at Galston's 'diversity-liberalism' shows that he 

iss not as non-perfectionist as he makes himself out to be. He adds various 

qualificationss to his model of the 'diversity-state', to protect individuals against 

group-pressure.. To name but one example, he defends the promotion of tolerance, 

education,, and skills needed to participate in the wider society. The effect of these 

moderations,, in both camps, is that the gap between autonomy-liberalism and 

diversity-liberalismm becomes smaller and smaller, to the point of vanishing. 

Promotingg autonomy to some extent does not mean to the fullest extent, nor does it 

meann to a tiny extent. It means, or should mean, promoting it to the extent necessary 

forr people to be able to lead good lives lives that can be said to be their own. It 

seemss that at the end of the day, Galston, Rawls, Barry and Kymlicka are on common 

groundd on this issue, as am I. 

Margina ll  way s of lif e 

Thee third version of the bias-claim deals with ways of lif e that respect equal 

individuall  freedom (distinguishing it from the first bias-claim) and that accept that a 

modicumm of individual autonomy-as-capacity is required (marking it off from the 

secondd bias-claim), but which are still at a disadvantage under liberal principles. This 

argumentt says that certain ways of lif e have no chance of surviving in a society that is 

regulatedd by liberal principles. For example, collectivist or non-materialistic ways of 

lif ee do not have the same shot at flourishing as individualist or materialistic ones do. 

Now,, it is undoubtedly true that some ways of lif e fare better than others under 

liberall  conditions. The question is, are the conditions that lead to those outcomes 

unfair?? The answer is not evidently 'yes'. In a liberal framework, the conditions that 

leadd to a given outcome are the conditions of individual freedom and a fair 

distributionn of primary goods. Primary goods are also known as 'all-purpose means' 

becausee they are useful no matter what more specific conception of the good one has. 

Iff  they really are useful for all purposes, which I think they are, then they are also 

usefull  for collectivist or non-materialistic ways of life. So there is no bias there. 

Whatt else determines the outcome of the 'marketplace of ideas'? I would say the 

exercisee of autonomy by all individuals who make up society. If a way of lif e cannot 

gett many people to join, that is just the result of the combined decisions of the 

memberss of society. Some (elements of) ways of lif e wil l be more marginal than 

others.. That is not inherently unfair, that is just the way it is. No one stops people 

fromm forming communes and pursuing spiritualistic ends, but if forming communes is 

hardd because finding members proves difficult , there is no claim on the state for extra 

resourcess to get the job done. No way of lif e gets any guarantees up front. I would not 

labell  such an arrangement as biased; I would rather call it fair. 
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Societall bias 
Whatt the three versions discussed so far have in common is the suggestion that 

liberalismm is inherently biased. They all hold that the presence of certain biases is an 

inevitablee consequence of the nature of liberal principles. The fourth version is 

differentt from the other three in this respect. Its criticism is not so much directed at 

liberall  theory, but instead at liberal practice. Proponents of this version point to the 

kindss of issues I mentioned earlier: Christian holidays, official languages, dress 

codes,, state symbols with Christian overtones, and so on. Any liberal who takes his 

dedicationn to neutrality seriously should be worried by these issues. To the extent that 

theyy are indeed the result of perfectionist or otherwise non-neutral legislative 

considerations,, liberals should join multiculturalists in criticizing them. But they 

shouldd not join in the multiculturalist solution, which is compensating cultural 

minoritiess by granting them exemptions from coercive legislation, recognition of their 

ownn symbols and ceremonies, and special legal group-status. From a liberal 

perspective,, the solution should be the opposite: not compensating for consequences 

off  non-neutral policies, but fixing those policies - by amending them or getting rid of 

themm altogether - , because their non-neutrality makes them indefensible to begin 

with.. The problem of biased state action, rightly identified by multiculturalists, 

requiress more liberalism, not less. 

Too be able to do this, one needs a workable yardstick, a criterion for deciding 

whenn a particular law or policy can be said to be neutral. One could arrive at such a 

criterionn by reasoning as follows. To call a piece of policy neutral is to call the 

reasonss that support it neutral. So the focus should be on the reasons; more 

specifically,, on the interests that figure in those reasons. One could say that a policy 

iss neutral if it is designed to promote interests that favour no particular conception of 

thee good. In other words, if it protects and promotes the kind of primary goods 

alreadyy mentioned above. That is, goods that are useful for any individual, 

irrespectivee of his more particular beliefs about what things in lif e are good. Goods 

likee individual freedom, equal opportunities, income, (public) health and safety. If the 

interestss that are served by a policy can be construed in those terms, and furthermore, 

iff  the policy is a suitable and proportional means to achieve its goal, then it can be 

saidd to be neutral. 

Thiss all sounds reasonable enough, but unfortunately, things are more 

complicatedd than they might appear. Everyone wil l agree that public health is a 

neutrall  good and should be protected and promoted. So regulations on the production 

andd handling of food, for example, wil l be widely supported. But just how strict those 

regulationss should be, what form they should have, how much their enforcement 

shouldd cost, and at the expense of which other good they should come, wil l normally 

bee a much more controversial affair. Given finite means and resources, the promotion 

andd protection of (collective) primary goods requires specification and prioritizing. 

Liberalismm is not an all-encompassing blueprint that dictates the form and shape of 
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everyy issue in day-to-day politics. More concrete decision-making should be done 

throughh democratic procedures. Liberalism, as I understand it, cannot do much more 

inn this respect than circumscribe the bandwidth policy-makers (should) have to 

manoeuvre.. Hence, liberal neutrality could be characterized as restricting the class of 

legitimatee reasons to certain types of reason (promoting and protecting primary 

goods),, and conversely, excluding reasons of other types (e.g. substantive 

perfectionistt considerations, or some appeal to majority opinion on the intrinsic, non-

instrumentall  value of certain goods). 

Practica ll  implication s 
Whatt does this mean for so-called multicultural issues? Well, it means they should be 

decidedd like any other issue. If, for example, some state policy frustrates an ethnic-

culturall  preference, the policy should be put to the test of neutrality in terms of 

primaryy goods. The exotic origin of the preference has no special bearing on the 

questionn whether or not the policy is defensible. As we have seen, none of the 

versionss of the culture-claim discussed above warrant such a privileged status for 

orientationss of cultural minorities over orientations of other types. Take the Dutch 

casee of the members of the Santo Daime Church, a religion of Brazilian origin, who 

aree known for the religious use of the hallucinogen DMT (dimethyltryptamine). This 

drugg is illegal under Dutch criminal law, and some members who took it anyway were 

prosecuted.. The judge ruled that the religious use of DMT falls under the 

constitutionallyy protected freedom of religion, and that the Church members should 

thereforee be exempted from the law prohibiting its use. 

Thee court's solution is the same route multiculturalists would take: compensate 

culturall  minorities for certain disadvantages resulting from general laws. But I believe 

thee issue should be approached in a more straightforward manner. The central 

questionn should be, does the law under consideration have a neutral justification, or is 

itt supported by reasons that liberal neutrality cannot accept? If it does have a neutral 

justification,, then the law should be applied to Church members as it is applied to all 

otherr citizens. If it does not, then it should be applied to no one, because it was a 

mistakee to make that law in the first place. In that case, it is just a bad law that cannot 

passs liberal scrutiny. 

Thiss seems to be the case in the Santo Daime case. The professed rationale for 

thee law prohibiting DMT is the protection of public health. Health is of course a 

primaryy good, so the interest the law is meant to serve is neutral. But there are two 

problemss with this. First, it is a paternalistic law. The decision whether or not to do 

thingss that potentially threaten one's own health is one that should not in principle be 

madee by the government, but by the people concerned. Second, all the available 

scientificc evidence shows that DMT is not hazardous to human health at all. One 

couldd suspect that the real justification for the law is not the professed one of 

protectingg public health, but a moralistic rejection of purposely induced hallucinatory 
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experiences.. But such reasons hold no water, from a liberal point of view. The law 

prohibitingg DMT should be retracted. 

Thee same line of reasoning can be applied to a host of other so-called 

multiculturall  issues, like the problem of official languages, judges with head scarves, 

Christiann holidays, circumcision and so on. First establish the reasons behind the 

policy,, then examine if they fall into the category of neutral reasons or into the 

categoryy of perfectionist or otherwise non-neutral reasons. In the latter case, the 

policyy should be rejected. In the former, it is in principle acceptable. I say in 

principle,, because not only do the goals of the policy have to be neutral, the manner in 

whichh those goals are achieved should be effective and proportionate. The policy 

shouldd also be prudent. For instance, even though a sound case can be made against 

allowingg people to circumcise baby boys, it would not be wise to ban the practice in 

orderr to reign in the recently arrived Islamic part of the citizenry, when it has been 

acceptedd from Jewish citizens for centuries. Principled and prudential considerations 

bothh have parts to play. 

Inn conclusio n 

So,, different from what one might expect from my sceptical view of multiculturalism, 

thee concrete implications of my conception of neutrality are actually quite permissive 

off  cultural practices, be they of exotic ethnic origin, or otherwise. When prohibitions, 

impediments,, or subsidies are not supported by legitimate reasons, citizens should not 

bee bothered by them. If there are good reasons, then they should apply to everyone, 

regardlesss of ethnic affiliation. The exemptions, legal privileges and special statuses 

multiculturalistss espouse, ought to be rejected. The eye of the state should be directed 

towardss the actions of individuals, not the character of the cultural group into which 

theyy are classified. 

Inn light of this colour-blind thrust of my approach, one could interpret the 

neutrality-testt I have sketched as a political expression - perhaps a bit too technical -

off  a simple moral imperative. Namely to treat people as persons, as opposed to 

'culturee bearers' or objects of cultural generalizations. To view them as persons who 

participatee in society, who work, study, debate, who have ambitions and quirks, who 

aree colleagues, friends, and adversaries. Persons who are shaped by upbringing and 

environment,, to be sure, but who are also capable of doubt, of deviating, of being 

creative,, and above all, who should be taken seriously as you yourself would like to 

bee taken seriously. 
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Sindss het begin van de jaren negentig geniet het multiculturalisme aanzienlijke 

populariteitt onder politiek filosofen. Het beweert dat interne culturele diversiteit ons 

voorr de noodzaak stelt om wezenlijk anders te denken over de grondslagen van recht 

enn politiek in moderne samenlevingen. Het klassieke liberalisme voldoet niet meer als 

arbiterr van levensbeschouwelijke verschillen van mening, is de consensus onder 

multiculturalisten.. Dit boek richt zijn pijlen op die consensus. Enerzijds wordt 

verdedigdd dat het politiek liberalisme nog steeds zijn taak van neutrale derde kan 

vervullen,, anderzijds wordt betoogd dat het multiculturalisme, ondanks goede 

bedoelingen,, onwenselijke neveneffecten oproept. Het hardvochtige assimilatiemodel 

datt in het Nederland van de eenentwintigste eeuw steeds vastere voet aan de grond 

krijgt,, biedt evenmin gerechtigheid of oplossingen. Het harmoniseren van 

culturelee verschillen vraagt om meer liberalisme, niet minder. 
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