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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. 


