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1 1 

AUTONOMIE E 

11 Uitgangspunten 

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 Liberalisme als antiperfectionisme 

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 Tolerantie en fundamentalisme 

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." 
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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. 


