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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." 
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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. 



KymlickaKymlicka en Raz - Cultuur als Keuzecontext 71 

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. 


