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PAREKHH - CULTUUR ALS HANDICAP 

11 Een wet van Meden en Perzen? 

Dee multiculturalismen die Raz en Kymlicka hebben ontwikkeld haakten aan bij de 

waardee van autonomie en dan met name de mogelijkheidsvoorwaarden voor een 

volwaardigee uitoefening daarvan. Lidmaatschap van een cultuur was een 

noodzakelijkee voorwaarde. De integriteit van culturen die eroderende invloeden 

ondergaann moest daarom worden beschermd. Zo leverde Kymlicka's en Raz' 

toewijdingg aan individuele autonomie als (meta-)ideaal, via het belang van cultuur 

voorr die waarde, een legitimatie op voor culturele beschermingsrechten. 

Eenn directere route om culturele rechten te funderen - ik heb het nu over 

immigrantenmulticulturaliteitt - wordt bewandeld door theoretici die een beeld 

schetsenn waarin cultureel bepaalde eigenschappen (culturele plichten, religieuze 

kledingvoorschriften)) in een onlosmakelijke relatie met het wezen van personen staan. 

Dee strategie is dan om culturele tradities en praktijken van immigranten op te vatten 

alss essentiële aspecten van de persoonlijkheid van de betreffende individuen zo, dat ze 

niett moeten worden opgevat als keuzes waarvoor men verantwoordelijkheid draagt, 

maarr als ongekozen omstandigheden die het individu als het ware zijn overkomen. 

Wanneerr zulke praktijken dan tot nadelen leiden, gegeven bepaalde juridische 

belemmeringenn in een staat, moet uit het oogpunt van rechtvaardigheid worden 

ingegrepenn om die (onverdiende, want ongekozen) nadelen weg te nemen dan wel te 

compenseren. . 

Dee Nederlandse multiculturalist Roland Pierik bijvoorbeeld, past langs deze lij n 

Dworkinss keuzes/omstandigheden-onderscheid, dat oorspronkelijk figureert in het 

kaderr van herverdelende rechtvaardigheid voor minder-validen en minder 

getalenteerden,, toe op cultureel lidmaatschap: 

Nett zoals iemand er niet voor kiest om gehandicapt geboren te worden, zo 

kiestt niemand er ook voor om als lid van een religieuze, etnische of culturele 

minderheidd geboren te worden. De logica van de keuze/omstandigheden-

tegenstellingg veronderstelt daarom dat dit lidmaatschap op de een of andere 

manierr als omstandigheid moet worden opgevat, en dat de overheid 
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ongelijkhedenn die hieruit volgen compenseert of (zo veel mogelijk) ongedaan 

maakt. . 

Hett ongekozen, dwingende karakter van culturele eigenschappen roept dus de 

analogiee met een lichamelijke handicap op. Bhikhu Parekh maakt ook de vergelijking 

mett een fysieke handicap: 

Gelegenheidd is een subjectgebonden concept in de zin dat een faciliteit, een 

hulpbron,, of een gedragskoers een loze en passieve mogelijkheid is en niet een 

gelegenheidgelegenheid voor een individu indien ze de culturele dispositie ontbeert om 

ervann te profiteren. En op vergelijkbare wijze is een gedragskoers geen optie 

voorr haar als hij geen deel uitmaakt van haar wereldbeeld of moreel of 

cultureell  te kostbaar is. Het onvermogen waar het hier om gaat is cultureel van 

aardd en omdat het in sommige gevallen sterk samenhangt met de identiteit van 

eenn individu, heeft het soms dezelfde kracht als een lichamelijke handicap.2 

Inn dit citaat gaat het om opties die afgesneden zijn doordat zekere positieve etnisch-

culturelee plichten ermee conflicteren. Een vaak terugkomend voorbeeld in de 

literatuurr is de voor Sikhs cultureel verplichte tulband, die motorrijden 'onmogelijk' 

maaktt zolang er een algemene plicht tot het dragen van een helm geldt. Parekh pleit 

daaromm voor een ontheffing van deze wettelijke verplichting voor Sikhs. Doorgevoerd 

tott zijn logische consequentie kan de idee van een culturele plicht als handicap ook 

spelenn in andere modaliteiten. De kosten van de in de islam verplichte pelgrimstocht 

naarr Mekka, bijvoorbeeld, moeten worden vergoed aan elke moslim die buiten zijn 

schuld,, als door een onzichtbare culturele hand, naar de heilige stad toe wordt 

gedreven.. Als cultureel ingeprente plichten een onontkoombaar karakter moet worden 

toegedicht,, dan is de staat er moreel gezien toe gehouden om zulke praktijken te 

subsidiëren,, net zoals een gehandicapt persoon wordt gecompenseerd voor zijn 

onverdiendee nadeel. Mensen kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor hun 

culturelee bagage, althans, dat is de implicatie van het cultuur-als-handicap denken. 

Cultureell  verweer in eerwraakzaken is een ander voorbeeld. Verdachten die dat 

verweermiddell  inroepen stellen dat zij niet anders hadden kunnen handelen dan zij 

hebbenn gedaan, als gevolg van de psychologische drang die de culturele plicht op hen 

uitoefende.. Nu keuren multiculturalisten als Parekh eerwraak doorgaans niet goed, al 

11 R.H.M. Pierik, 'Een Verdediging van het Multiculturalisme vanuit cen Liberaal-Egalitair 
Perspectief,, Tijdschrift voor Rechtstheorie en Rechtsfilosofie 2002-3, p. 257; Zie ook R.H.M. Pierik, 
CulturalCultural Difference and Liberal Equality (diss. Twente), Enschede: Febodruk 2000. 
22 B. Parekh, 'Equality in a Multicultural Society', Citizenship Studies, 1998-2/3, p. 409: "Opportunity 
iss a subject-dependent concept in the sense that a facility, a resource, or a course of action is a mute 
andd passive possibility and not an opportunity for an individual if she lacks [...] the cultural 
dispositionn [...] to take advantage of it. And similarly a course of action is not an option for her if it 
docss not form part of her view of the world or is morally or culturally too costly [...] The incapacity 
involvedd here is cultural in nature and since in some cases it is bound up with the individual's sense 
off  identity, it sometimes has the same force as a physical disability." 
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wass het maar om de rechten van actuele en potentiële slachtoffers te beschermen, 

maarr de logica van hun denken gebiedt hen strikt genomen wel om zulke verdachten 

niett schuldig te verklaren. TBS met dwangverpleging om de samenleving te 

beschermenn misschien, of straffen uit een oogpunt van generale preventie, maar geen 

verwijtt van verantwoordelijkheid. De plicht tot eerwraak heeft immers "dezelfde 

krachtt als een lichamelijke handicap." 

Ditt soort ideeën wordt ook in Nederlandse maatschappelijke debatten serieus 

verdedigd.. Zo pleitte professor Ruben Gowricharn eind 2002 in een forum in de 

Amsterdamsee Balie voor bijzondere bijstand aan groepen immigranten vanwege de 

specifiekee behoeften in hun groep, zoals kostbare huwelijksfeesten en 

begrafenisplechtigheden.33 De redenering lijk t te zijn dat de immigrant geen 

verantwoordelijkheidd hoeft te dragen voor cultureel bepaalde verplichtingen als een 

copieuss huwelijksfeest, omdat hij geen werkelijke keus heeft tussen wel of niet zo'n 

feestt geven. Zijn culturele make-up is zodanig dat het voldoen aan deze culturele 

plichtt net zo min te verzaken valt als bijvoorbeeld de elementaire zorgplicht die 

ouderss doorgaans voor babies voelen. Voor hem is zo'n plicht een wet van Meden en 

Perzen.. Het is dan niet meer dan fair dat de bredere gemeenschap de kosten voor zijn 

rekeningg neemt die voortvloeien uit zulke omstandigheden, aldus deze benadering. 

Eenn ander voorbeeld is het beroep op bijstand (in de zin van de Algemene 

Bijstandswet)) voor kosten die verband houden met de begrafenis van een familielid in 

hett land van herkomst. In de jaren tachtig werd zo'n beroep in Nederland met enige 

regelmaatt gedaan door voornamelijk islamitische immigranten. Als men hard kan 

makenn dat de praktijk van het begraven van bloedverwanten in het land van herkomst 

eenn authentieke en als streng normatief ervaren culturele plicht is, dan wijst de 

cultuur-als-handicapp denkwijze naar een inwilligin g van zo'n beroep. 

22 Welke culturele oriëntaties komen in aanmerking? 

Dee cultuur-als-handicap benadering komt neer op een uitbreiding van de lijst 

persoonskenmerkenn die vanuit het perspectief van (verdelende) rechtvaardigheid 

arbitrairr behoren te zijn. In de theorieën van Dworkin en Rawls staan op die lijst 

klassiekee kenmerken als huidkleur, geslacht, en sociale klasse, alsook verschillen in 

aangeborenn talent en lichaamskracht. In de woorden van Kymlicka, "Iemand verdient 

hett net zo min om gehandicapt te worden geboren, of met een IQ van 140, als om in 

eenn bepaalde klasse of met een bepaald geslacht of ras te worden geboren. Als het 

onrechtvaardigg is dat het lot van mensen wordt beïnvloed door de laatste factoren, dan 

iss het niet duidelijk waarom er geen sprake is van een zelfde onrechtvaardigheid 

33 John Jansen van Galen, 'Het liberalisme van Hirsi AH', Het Parool 6 november 2002. 
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wanneerr het lot van mensen wordt bepaald door de eerste factoren."4 Parekh maakt 

vann (etnisch-)culturele aspecten net zulke 'harde' eigenschappen als handicaps, 

geslachtt of ras. Het is deze manier van denken die aanleiding geeft tot het 

kwalificerenn van 'culturele discriminatie' als het nieuwe racisme. Culturele 

voorschriftenn moeten in deze benadering als omstandigheden worden beschouwd, 

waaroverr het individu geen controle heeft. 

Wanneerr verdient een praktijk of plicht dit predikaat van onwrikbare 

omstandigheid?? Wanneer moetje een plicht of praktijk als keuze, en wanneer als een 

uitkomstt van een oncontroleerbare loterij kenschetsen? Voor Pierik komen voor de 

laatstee categorie in aanmerking elementen die voortvloeien uit een sociaal proces dat 

hijj  'inscriptie' noemt. 

Inscriptiee wordt gedefinieerd als de attributie door mede-leden in een sociaal 

collectieff  van bepaalde karakteristieken, gedrag, en overtuigingen aan de 

leden,, welke aan nieuwe leden worden doorgegeven door socialisatie en 

initiatie.. In de maatschappij is het proces van inscriptie gerelateerd aan 

groepenn die een conceptie van het goede leven delen, bijvoorbeeld religieuze 

gemeenschappen.. Opgevoed worden in een cultuur impliceert verbonden zijn 

mett die cultuur. Processen van inscriptie hebben effecten die moeilijk 

ofschoonn niet onmogelijk van zich af te schudden zijn.6 

Volgenss Pierik heeft inscriptie het effect dat menselijke persoonlijkheden tot een 

bepaaldee vorm worden gekneed, waardoor culturele eigenschappen tot een soort 

tweedee natuur ("second nature") worden. Omdat dit proces goeddeels is voltrokken 

vóórr het tijdstip dat mensen een leeftijd bereiken waarop ze als wilsbekwaam worden 

beschouwd,, moeten de betreffende overtuigingen en praktijken als omstandigheden 

wordenn gezien, en niet als keuzes. Parekh volgt dezelfde lijn . 

44 W. Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, Oxford: Oxford University Press 2002, p. 58: 
"Noo one deserves to be born handicapped, or with an [Q of 140, any more than they deserve to be 
bornn into a certain class or sex or race. If it is unjust for people's fate to be influenced by the latter 
factors,, then it is unclear why the same injustice is not equally involved when people's fate is 
determinedd by the former factors." 
55 Het is dan ook niet verrassend dat Parekh naar aanleiding van de Rushdie affaire voorstelt om 
ridiculiseringg van religies op één lij n te stellen met racisme (B. Parekh, The Rushdie Affair, in: W. 
Kymlickaa (red.), The Rights of Minority Cultures, Oxford: Oxford University Press 1995). De bij cen 
religiee horende denkbeelden en overtuigingen zijn in zijn visie immers net zo min weg te poetsen als 
eenn zwarte huid. Dat Rushdie zelf van het islamitische geloof is afgestapt maakt hem dus net zo'n 
uitzonderlijkk geval als popster Michael Jackson, die zich van zijn raciale eigenschappen heeft 
losgemaaktt door van een negroïde uiterlijk te transformeren tot een blanke met een smalle neus en 
dunnee lippen, 
66 R.H.M. Pierik 2000, p. 114: "Inscription is defined as the attribution by co-members in a social 
collectivee of certain characteristics, behavior, and beliefs to the members, which arc passed on to 
neww members by socialization and initiation. In society the process of inscription is related to groups 
sharingg a conception of the good life, for example religious communities. Being raised in a culture 
impliess being connected to that culture. Processes of inscription have effects which are hard - though 
nott impossible to shake off." 
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Cultuurr vangt mensen in een zeer vatbaar en kneedbaar stadium en structureert 

hunn persoonlijkheid. Ze verwerven tevens bepaalde gewoonten van denken en 

voelen,, kenmerken van temperament, inhibities, taboes, vooroordelen en 

muzikale,, culinaire, kleding-, artistieke en andere smaken. Aangezien deze alle 

onbewustt en in de loop van het leven in een min of meer geïntegreerde 

levenswijzee worden verworven, slaan ze diepe wortels en worden ze een 

onafschudbaarr deel van hun persoonlijkheden. 

Mett de culturele paplepel ingegoten overtuigingen en praktijken zijn "constitutief 

voorr het gevoel van identiteit en zelfs zelf-respect van het individu en kunnen niet 

wordenn overstegen zonder een diep gevoel van moreel verlies." De opvoeding in een 

cultureell  kader zorgt ervoor dat mensen neigingen en disposities verwerven, "in 

sommigee gevallen zo diep en krachtig als die ze geacht worden van nature te 

bezitten."99 Het is veelbetekenend dat termen als 'tweede natuur' en 'van nature' 

terugkerenn om de aard van culturele disposities te beschrijven. Hiermee wordt de idee 

vann cultuur als een hard gegeven, een aandoening, versterkt. 

Hett criterium is dus: is een overtuiging die aanleiding geeft tot de een of andere 

praktijkk bij het individu ingeprent op de hierboven beschreven wijze, of niet? Zo ja, 

dann hebben we te maken met omstandigheden. Zo nee, dan gaat het om keuzes. Om te 

concretiseren,, wanneer de culturele plicht van een Sikh om een tulband te dragen kan 

wordenn gekenschetst als het resultaat van inscriptie, dan kan van hem niet worden 

verwachtt dat hij het hoofddeksel afzet. Of als de wens van een Turks-Nederlandse 

familiee om zijn doden in Turkije te begraven een dispositie is die moet worden 

beschouwdd als deel uitmakende van een "tweede natuur" in de zin van de twee 

besprokenn auteurs, dan dient de staat de kosten op zich te nemen. Een culturele 

dispositiee komt immers, in Parekhs woorden, "dichterbij een natuurlijke handicap," en 

"dee samenleving behoort tenminste het merendeel van de kosten dragen om hem te 

accommoderen." " 

Wee kunnen op dit punt van de discussie een aantal inzichten uit de eerdere 

hoofdstukken,, die betrekking hadden op het multiculturalisme als brede stroming, in 

stellingg brengen. Hoe verhouden zich bijvoorbeeld de eerdere bevindingen over het 

conceptt cultuur tot deze cultuur-als-handicap benadering? De taal die de cultuur-als-

handicapp denkers gebruiken is de taal van de holistische conceptie van cultuur. We 

77 B, Parckh, Rethinking Multiculturalism, Cambridge, Mass: Harvard University Press 2000, p. 155-
6:: "Culture catches [human beings] at a highly impressionable and pliant stage and structures their 
personality.. They also acquire particular habits of thought and feeling, traits of temperament, 
inhibitions,, taboos, prejudices, and musical, culinary, sartorial, artistic and other tastes."; "Since all 
thesee arc often acquired unconsciously and in the course of living within a more or less integrated 
wayy of life, they strike deep roots and become an inseparable part of their personality." 
xx B. Parekh 2000, p. 241: "constitutive of the individual's sense of identity and even self-respect and 
cannott be overcome without a deep sense of moral loss." 
99 Ibid, p. 122: "in some cases as deep and powerful as those they arc deemed to possess by nature." 
100 Ibid: "closer to a natural inability"; "society should bear at least most of the cost of 
accommodatingg it." 
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zagenn eerder al dat Parekh werkt met zo'n holistische opvatting waarin culturen - met 

namee en zelfs in de context van immigrantenpluralisme van elkaar kunnen worden 

onderscheidenn en waarin elke cultuur op zichzelf een distinct geheel vormt,11 In het 

citaatt hierboven klinkt dit door in de claim dat men de culturele preferenties verwerft 

"i nn een min of meer geïntegreerde levenswijze". In de geciteerde passages van Pierik 

hierbovenn was in vergelijkbare zin sprake van "opgevoed worden in een cultuur" 

(mijnn cursivering) en "een sociaal collectief' met een "gedeelde conceptie van het 

goedee leven." Het gaat bij beide auteurs bovendien om culturen die horen bij etnische 

gemeenschappen,, zoals te doen gebruikelijk bij multiculturalisten. 

Welnu,, het punt dat ik in hoofdstuk 2 maakte, namelijk dat in moderne westerse 

samenlevingenn de leefwereld van een immigrant niet samenvalt met 'de' homogene 

cultuurr van 'zijn' etnische groep, maakt de cultuur-als-handicap benadering 

problematischh voor zover hij zich verlaat op zo'n monolithisch begrip van etnische 

cultuur.. Ook binnen etnisch-culturele categorieën is sprake van diversiteit en scherpe 

meningsverschillen.. Op school, via de media en op het werk komen 

immigranten(kinderen)) bovendien in aanraking met allerlei alternatieve normen, 

praktijken,, rolmodellen, taboes, waarden, etc. Volgens jeugdwerkers heeft de 

zogenaamdee 'straatcultuur' meer invloed op stedelijke jongeren dan waarden van hun 

ouders.. De Nederlanders van, zeg, Surinaamse afkomst worden niet uitputtend 

gedefinieerdd door hun Surinaams-zijn. Een Surinamer in Nederland kan actief zijn 

voorr de PvdA, zich bewegen in de vaderlandse jazz-scene, en lid zijn van een 

kerkgenootschapp - zich kortom bewegen in elke sociale context die je maar kan 

verzinnen.. De voorbeelden zijn onuitputtelijk, dat is juist het punt. 

Wee kunnen nu een herhaling van een aantal zetten van hoofdstuk 2 doen. Mocht 

dee etnisch-multiculturalist van de cultuur-als-handicap school enig heil zien in een 

gelaagdd cultuurbegrip zoals ik dat onderschrijf, dan kan hij, wellicht schoorvoetend, 

erkennenn dat verschillende culturele oriëntaties en sociale contexten die elkaar binnen 

eenn willekeurig persoon kunnen kruisen inderdaad niet zijn onder te brengen in een 

overkoepelende,, exclusieve, etnische cultuur. Op een van de weinige momenten dat 

Parekhh zich in enigszins relativerende zin uitlaat over cultuur lijk t hij zo'n concessie 

tee doen (alhoewel die nog niet ver genoeg gaat): "Sommige leden delen misschien alle 

overtuigingenn van hun cultuur en andere slechts enkele, en dat kunnen ze doen om 

sociale,, culturele of religieuze redenen." 

Eenn multiculturalist die zo'n concessie doet kan echter toch de 

beleidsmaatregelenn waar zijn cultuur-als-handicap logica hem toe verplicht blijven 

steunen.. Hij kan simpelweg volhouden dat het van alle mogelijke culturele oriëntaties 

nuu juist de etnisch-culturelc praktijken zijn die accommodatie en compensatie 

verdienen.. Nu staan hem voor de verdediging van dit 'etnisch chauvinisme' geen 

111 Ibid, p. 149. 
122 Zie bijvoorbeeld B. Parekh 2000, p. 154. 
133 B. Parekh 2000, p. 148: "Some members might share all [beliefs of their culture] and others only a 
few,, and they might do so for social, cultural or religious reasons." 
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primordialee argumenten over etniciteit ten dienste, zoals we eerder zagen; hard 

primordialismee beroept zich op onhoudbare spirituele premissen, en de zachte variant 

berustt op een implausibele veralgemenisering. Maar een derde argument, dat ik in 

hoofdstukk 2 niet noemde, is wellicht wel voorhanden. Het zou als volgt kunnen gaan. 

Etnisch-culturelee preferenties zijn geërfde preferenties; die heb je niet gekozen, daar 

wordd je als het ware mee geboren (dat heeft dit argument gemeen met 

primordialisme).. Zie de verwijzingen naar "een vatbaar en kneedbaar stadium". Ze 

vallenn daarom onder de categorie 'omstandigheden' in de keuzes/omstandigheden-

dichotomie.. Preferenties die samenhangen met niet-etnische culturele oriëntaties 

daarentegen,, heb je niet vanaf je geboorte. Die kies je zelf uit in de loop van je leven. 

Ergo,, die horen thuis ide categorie 'keuzes'. Daarom behoren dure voorkeuren met 

eenn niet-etnisch karakter niet, en dure voorkeuren met een etnisch karakter wel te 

wordenn gecompenseerd. De scheidslijn tussen geërfde en gekozen preferenties valt 

samenn met de scheidslijn tussen etnisch en niet-etnisch. De inscriptie waar Pierik het 

overr had is etnische inscriptie. 

Ikk zie verschillende problemen met zo'n parallel tussen deze twee grenzen. Er 

zijnn immers talloze gevallen bekend van mensen die bijvoorbeeld de religie van hun 

etnischee afkomst verlaten. De analogie met een een handicap wordt daarmee lastig. 

Andersomm zijn er talloze gevallen bekend van mensen die nu juist hun niet-etnische 

bagagee moeilijk kunnen afschudden. Moeten we hun normen en waarden dan ook als 

handicapp zien? Ik ga hier straks dieper op in. Eerst wil ik enkele woorden wijden aan 

hett onderscheid tussen gekozen en ongekozen. Het klinkt op het eerste gezicht als een 

natuurlijkk en logisch onderscheid, maar misschien is er reden om er iets langer over 

naa te denken dan de onderhavige multiculturalisten doen. 

33 Gekozen versus ongekozen 

Omm het ongekozen, bijna archaïsche karakter van etnisch-culturele normen en 

praktijkenn te benadrukken, maken multiculturalisten vaak een contrast met meer 

banalee zaken, die in hun optiek duidelijk wel het object van vrije keuze zijn. Ik doel 

opp het volgende type tegenstellingen: je kiest een hobby, maar je kiest niet de 

kledingvoorschriftenn van je voorvaderen. Je kiest welke film je vanavond gaat zien, 

maarr je kiest niet tot welke God je vanavond bidt. "Cultuur kan niet worden 

afgeworpenn als kleding,"14 benadrukt Parekh daarom. Frankfurt formuleert het 

verschill  tussen gekozen en ongekozen (overigens niet in de context van 

multiculturaliteit)) als volgt: 

Veell  verlangens van een persoon zijn inderdaad vrijwillig , aangezien ze 

simpelwegg voortvloeien uit zijn beslissingen. Iemand verkrijgt bijvoorbeeld 

44 B. Parekh 2000, p. 164: "Cultures cannot bc discarded like clothes". 
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normaall  gesproken het verlangen om een bepaalde film te zien door gewoon te 

besluitenn welke film te gaan zien. Verlangens van deze soort worden niet in 

onss opgewekt; ze worden gevormd of geconstrueerd door wilsbesluiten die we 

zelff  maken, vaak volledig apart van een emotionele of affectieve toestand. 

Echter,, er zijn ook gelegenheden waarbij wat een persoon wil helemaal niet 

aann hem is, maar veeleer een kwestie is van gevoelens of inclinaties die 

opkomenn en persisteren onafhankelijk van zijn eigen keuze.15 

Ikk denk dat deze voorstelling van zaken misleidend is. Ik zou zeggen dat het nooit aan 

eenn persoon is om te bepalen wat hij wil. Je beslist niet wat je preferenties zijn, je 

kuntt niet met een wilsbesluit van het ene op het andere moment bepalen wat je 

voorkeurenn zijn voor bepaalde relaties, gebeurtenissen en standen van zaken. Dat 

geldtt voor zogenaamde etnisch-culturele preferenties, zoals de tulband van de Sikh, 

dee preferentie om een dierbare in islamitische grond te begraven, of de preferentie van 

eenn eerwraakpleger om de waardigheid van zijn familienaam te herstellen, maar het 

geldtt voor iemand die een bepaalde film wil zien net zo hard. Die laatste voorkeur is 

hoogstwaarschijnlijkk minder sterk en minder fundamenteel en minder moreel 

geladenn , maar dat maakt hem nog niet onderhevig aan een 'wilsbesluit', wat dat ook 

mogee zijn. 

Beidee soorten preferenties corresponderen met overtuigingen, en wel met 

overtuigingenn over waarde. Mensen willen dingen hebben die de moeite waard zijn, 

enn hun voorkeuren weerspiegelen overtuigingen over welke die waardevolle dingen 

zijn.. De persoon uit het ene voorbeeld heeft de overtuiging dat een begrafenis op 

islamitischee grond van waarde is, de persoon uit het andere voorbeeld heeft de 

overtuigingg dat het bekijken van een bepaalde film van waarde is, hoe klein de rol die 

dezee overtuiging in zijn leven speelt verder ook is. Je kan noch de ene, noch de andere 

(soort)) overtuiging kiezen. Het is raar om te zeggen dat je ervoor kiest om de 

overtuigingg te hebben dat deze film goed is, of dat je ervoor kiest om de overtuiging 

tee hebben dat het juist is om je vader in islamitische grond te begraven. Als je ergens 

155 H. Frankfurt, geciteerd in G.A. Cohen, 'On the Currency of Egalitarian Justice', Ethics 1989-99/4, 
p.. 929, noot 46: "Many of a person's desires are indeed voluntary, since they derive simply from his 
ownn decisions. Someone typically acquires the desire to see a certain movie, for example, just by 
makingg up his mind what movie to see. Desires of this sort arc not aroused in us; they arc formed or 
constructedd by acts of wil l that we ourselves perform, often quite apart from any emotional or 
affectivee state. However, there arc also occasions when what a person wants is not up to him at all, 
butt is rather a matter of feelings or inclinations that arise and persist independently of any choice of 
hiss own." Nota bene: ik ken de originele context van dit citaat niet, en weet niet of Frankfurt akkoord 
zouu gaan met deze nieuwe context. 
166 Vgl. de notie van 'strong evaluations' van Charles Taylor in zijn 'What Is Human Agency', in: 
HumanHuman Agency and Language, Cambridge: Cambridge University Press 1985, pp. 23-24; Vgl. ook 
Dworkinss onderscheid tussen "volitional interests" en "critical interests" in zijn 'Liberal 
Community',, California Law Review 1989-77/3, p. 484 e.v. 
177 W. Kymlicka 2002, p. 15. 
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vann overtuigd bent, dan geloof je dat het waar is. Je kan niet besluiten iets te 

gelovenn en tegelijkertijd denken dat het onwaar is. Dan geloof je het gewoon niet. 

Ditt wil overigens niet zeggen dat alle preferenties corresponderen met 

overtuigingen.. Een preferentie voor een bepaalde smaak, die van spruitjes 

bijvoorbeeld,, of de seksuele preferentie voor mensen van het andere geslacht, 

veronderstellenn waarschijnlijk geen onderliggende overtuiging over waarde. Wel geldt 

voorr dit soort smaakgebonden preferenties eveneens, misschien nog wel duidelijker 

dann voor het andere type, dat ze ongekozen zijn. Ze zijn waarschijnlijk volledig 

fysiologischh gedetermineerd. Waar keuze wordt opgevat als een vrijstaand wilsbesluit 

zijnn er, kortom, sterke argumenten om te stellen dat geen enkele soort preferentie de 

uitkomstt van een keuze is. 

Al ss niet-smaakgebonden preferenties van mensen corresponderen met 

overtuigingenn over waarde, hoe komen mensen tot die overtuigingen? Ten eerste door 

gewoonn na te denken. Door vermogens van rede en reflectie te gebruiken. Iedereen 

doett dat elke dag. Bij triviale zaken, zoals welke fil m de moeite waard is, maar ook 

bijj  gewichtigere zaken, zoals morele vragen. Dat brengt ons terug naar hoofdstuk 1, 

waarr ik autonomie als capaciteit besprak, want dit is precies wat autonomie is: het 

vermogenn om te reflecteren over waarde. Ik zei daar ook en dat is hier van het 

grootstee belang - dat autonomie niet moet worden opgevat zoals sommige mensen 

Kantiaansee autonomie interpreteren, als een rigoureus afschudden van al je natuurlijke 

enn sociale inclinaties, disposities en ideeën zodat alleen de pure rede overblijft. Een 

plausibelee conceptie van autonomie is er één die weliswaar rept van een sterke sociale 

enn culturele inbedding van personen, maar die tegelijkertijd stelt dat mensen afstand 

kunnenn nemen van gegeven opvattingen, normen of praktijken, om te reflecteren over 

dee merites van die opvattingen, en dat in beginsel geen enkele opvatting immuun is 

voorr zulke reflectie. 

Maarr wordt zo beschouwd het handicap-karakter dat Parekh aan etnisch-culturele 

normenn en waarden toekent niet geloofwaardiger? Want we oefenen onze autonomie 

uitt door te delibereren over onze doelen en voorkeuren, maar dat doen we op basis 

vann andere, diepere overtuigingen over waarde en over de wereld. En die kunnen we 

niett allemaal, en tegelijkertijd, ter discussie stellen. Mensen hebben eindige kritische 

vermogens,, en bovendien een beperkte levensduur en daarbinnen beperkte tijd om 

overr het leven na te denken; er moet ook nog gewerkt worden. In de woorden van 

Kernohan,, "veel, zoniet de meeste overtuigingen die in onze deliberaties figureren 

zijnn simpelweg onkritisch overgenomen." Een etnisch chauvinist zou nu kunnen 

bewerenn dat het precies de etnisch-culturele oriëntaties zijn die vanwege hun 

diepgaande,, fundamentele karakter de reflectieve dans ontspringen. Maar dat is 

gewoonn niet geloofwaardig. De antropoloog Terence Turner wijst op de elasticiteit 

,NN Er kan ccn mate van onzekerheid zijn, maar dat tast het principe niet aan. 
199 A. Kernohan, Liberalism, Equality and Cultural Oppression, Cambridge: Cambridge University 
Presss 1998, p. 21: "Many, if not most, of the beliefs that enter into our deliberations have simply 
beenn uncritically adopted." 
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vann etnische affiliatie en de daarbij behorende overtuigingen. Hij stelt dat zichzelf als 

etnischee gemeenschappen profilerende groepen in de context van moderne staten meer 

lijkenn op "generation-, gender-, occupational-, or class-based subcultures"20 dan op 

"natuurlijke""  stammen. 

Hett komt vaak voor dat mensen afstand nemen van de gewoontes en levensstijl 

vann hun etnische opvoeding, soms zelfs op radicale wijze. Is dit voor cultuur-als-

handicapp denkers nu hetzelfde als een dwarslaesiepatient die uit z'n rolstoel stapt? En 

moett de overheid - om misbruik te voorkomen - inbreuk maken op de privacy van 

elkee persoon die aanspraak maakt op multiculturele rechten om vast te stellen of zijn 

overtuigingenn hem wel werkelijk als een handicap aankleven? Voorts: stel dat 

etnischee overtuigingen inderdaad te diep in iemands persoonlijkheid zijn geëtst en dat 

corresponderendee voorkeuren daarom moeten worden geaccommodeerd, wat zou het 

multiculturalistischee beleid van Parekh dan betekenen? Het zou een perverse prikkel 

genereren:: etnische groepen hebben dan belang bij een zo rigide mogelijke 

indoctrinatie.. Anders gezegd, er is dan een prikkel om de ontwikkeling van autonomie 

bijj  groepsleden tegen te gaan. Dit is in directe contradictie met liberale waarden.21 

Eenn ander punt is dat etnische overtuigingen niet het monopolie hebben op 

diepgang,, op de status van fundament. Niet-etnische overtuigingen kunnen net zo 

goedd zo indringend zijn overgedragen dat ze een diepe, fundamentele rol spelen in het 

wereldbeeldd van een persoon. Niemand kiest ervoor om als lid van een etnisch-

culturelee minderheid te worden geboren, zegt Pierik, maar dat is weinig meer dan een 

waarheidd als een koe. Niemand kiest ervoor om binnen welke sociaal-culturele 

context(en)) dan ook te worden geboren. De idiosyncratische smaak van je ouders, die 

verderr los staat van de gewoonten van een etnische gemeenschap, kan net zo goed 

grotee invloed uitoefenen op de vorming van je persoonlijkheid. In het kneedbare, 

vatbaree stadium van jonge mensen waar Parekh het over had staan ze aan heel wat 

meerr invloeden bloot dan aan die van een vermeende etnische totaalcultuur. Denk 

bijvoorbeeldd aan een persoon die via zijn opvoeding is doordrongen van een 

veganistischee levensbeschouwing, of iemand met ongelovige ouders die echter op een 

christelijkee school een sterk religieus bewustzijn heeft opgedaan. Verschillen zulke 

personenn in relevante zin van mensen die diepe overtuigingen van etnische herkomst 

koesteren?? Een negatief antwoord op deze toegegeven - retorische vraag leidt er 

noodzakelijkerwijss toe dat deze mensen dezelfde aanspraken kunnen maken als de 

etnischee minderheden die het multiculturalisme van Parekh tegemoetkomt. Dit 

betekentt dat Parekh op straffe van incoherentie in moet stemmen met een beleid 

200 T. Turner, 'Anthropology and Multiculturalism', Cultural Anthropology, 1993-8/4, p, 426. 
211 Hiermee samen hangt een merkwaardige paradox in het cultuur-als-handicap denken; een 
opvoedingg die de capaciteit voor autonomie stimuleert en bevordert is op zichzelf ook ongekozen. 
Hoee meer autonomie, hoe meer verantwoordelijkheid, maar voor het autonoom worden heb je niet 
zelfgekozen.. In die zin is keuzevrijheid zelf een kwestie van bruut geluk (of brute pech). Vgl. in 
dezee zin C. Korsgaard, 'Commentary by Christine Korsgaard', in: M.C. Nussbaum & A. Sen (red.), 
TheThe Quality of Life, Oxford: Oxford University Press 1993, p. 60. 
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waarbijj  alle ongekozen dure preferenties, etnisch of niet-etnisch, worden 

gecompenseerd. . 

44 Preferenties en legitieme verwachtingen 

Alss dat inderdaad de conclusie is waar de bovenstaande overwegingen toe leiden, dan 

iss het probleem van dure preferenties in z'n algemeenheid, dus breder dan alleen in 

relatiee tot etniciteit, de kwestie die nu moet worden geëvalueerd, voor zover relevant 

voorr het multiculturalismedebat. Twee van de meest prominente auteurs over dit 

onderwerp,, Richard Arneson en G.A. Cohen, zitten wat betreft het compenseren van 

duree voorkeuren heel dicht aan tegen de positie van het cultuur-als-handicap denken. 

Zijj  streven eveneens naar een distributie die is geënt op een strikt onderscheid tussen 

voorkeurenn die gekozen en voorkeuren die ongekozen zijn, zij het dat ze ongekozen 

preferentiess niet identificeren met etnische preferenties. 

Err zijn echo's te horen van de opvattingen van Parekh in een passage als de 

volgendee uit het werk van Cohen: "Mensen kiezen er vaak net zo min voor om een 

bepaaldee religie te verwerven als om een bepaalde taal te spreken: in de meeste 

gevallenn zitten beide bij de opvoeding inbegrepen." en "Ik vind het niet vreemd dat 

eenn kreupel of arm persoon verzoekt om vergoeding van de kosten voor vervoer voor 

eenn pelgrimstocht die wordt voorgeschreven door z'n religieuze overtuigingen." In 

dezee visie, waarin het onderscheid tussen gekozen en ongekozen het scharnierpunt 

vann herverdelende rechtvaardigheid vormt, moet elk ongekozen nadeel worden 

weggenomenn of gecompenseerd. Bij elke preferentie van een persoon waarvan de 

verwezenlijkingg een aanspraak maakt op extra hulpbronnen (rechten, geld), 

bijvoorbeeldd een religieuze plicht die met een wet conflicteert of een zucht naar 

verfijndd gastronomisch genot, moet de staat idealiter vaststellen of die preferentie 

onderhevigg is (geweest ) aan de vrije keuze van die persoon en zo ja, voor welk deel. 

Inn de mate dat (de vorming van) de betreffende preferentie inderdaad onafhankelijk 

vann de wil van de persoon wordt geacht (te zijn geweest), moet van staatswege 

compensatiee worden verschaft. 

Bijj  Kymlicka, die ook op dit gebied van de politieke filosofie een niet 

onbelangrijkk wijsje meezingt, vinden dure preferenties daarentegen geen genade. Hij 

onderschrijftt echter wel Cohens en Arnesons basisintuïtie dat ongekozen nadeel 

behoortt te worden gecompenseerd. Kymlicka lost deze schijnbare contradictie op door 

222 G.A. Cohen, 'On the Currency of Egalitarian Justice', Ethics 1989-99/4, p. 935: "People often no 
moree choose to acquire a particular religion than they do to speak a particular language: in most 
cases,, both come with upbringing"; "I do not think that it is strange for a lame or poor person to 
requestt the cost of transport for a pilgrimage mandated by his religious convictions." 
233 Het doet voor de onderhavige discussie niet terzake of 'nadeel' nu wordt uitgedrukt in 'welfare', 
'primaryy goods', 'capabilities' of 'midfare'. 
244 Als je er bewust voor hebt gekozen om een preferentie te cultiveren waar je, eenmaal verworven, 
niett meer vanaf komt, telt dat in de benaderingen van Cohen en Arneson ook als een geko7xn 
preferentie. . 
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simpelwegg alle preferenties tot gekozen te bombarderen.25 Bij hem zijn alleen zaken 

alss huidkleur, geslacht, lichaamskracht en talenten ongekozen en daarmee 

samenhangendee nadelen onverdiend. Wat iemand daarnaast aan voorkeuren heeft, of 

hett nu gaat om een voorkeur voor de hele dag tennis spelen of voor het ondernemen 

vann een pelgrimstocht, moet geheel als gekozen en daarom als eigen 

verantwoordelijkheidd worden beschouwd. 

Ikk ben het eens met Kymlica's conclusie, maar niet met de manier waarop hij die 

bereikt.. We zagen hierboven dat de notie van gekozen preferenties incoherent is. 

Smaakgebondenn voorkeuren zijn gegeven met fysiologische karakteristieken en niet-

smaakgebondenn voorkeuren corresponderen met overtuigingen, en je kunt niet 

beslissenn of kiezen om een bepaalde overtuiging te hebben. Verder zagen we dat 

overtuigingen,, of die nu van de opvoeding afkomstig zijn of niet, desalniettemin een 

zekeree mate van elasticiteit bezitten. Mensen besluiten (in deze context is het woord 

'besluiten'' wel op zijn plaats) regelmatig om, in het licht van nieuwe informatie en 

gewijzigdee overtuigingen, andere of aangepaste doelen na te streven. Mensen bekeren 

zich,, vallen van hun geloof, worden vegetariër, zien niets meer in disco, leggen zich 

toee op postzegels verzamelen, etc. Tegelijkertijd is het, zoals eerder opgemerkt, van 

belangg voor ogen te houden dat het menselijke intellect en de beschikbare tijd voor 

delibererenn over waarde eindig is. Elk mens kan niet anders dan tenminste een aantal 

vann zijn basisovertuigingen ongewijzigd laten, en de uitoefening van zijn autonomie 

daarr mede op laten rusten. 

Al ss het goed is, dan is één van die basisovertuigingen een idee over wat een 

persoonn in een min of meer rechtvaardige samenleving redelijkerwijs kan en mag 

verwachten,, gegeven schaarste en gegeven de rechten van anderen. Hoewel zo'n idee 

overr legitieme verwachtingen geen deductieve basis is om uit af te leiden dat het 

bezittenn van een Ferrari op zichzelf bekeken toch niet de moeite waard is, structureert 

diee idee wel het aggregraat of het patroon aan preferenties waarvan iemand de 

verwezenlijkingg nastreeft. Welke doeleinden en voorkeuren vind je zo belangrijk dat 

j ee er andere voor wil opofferen? Welke wensen moet je kennelijk opgeven omdat 

verwezenlijkingg zou interfereren met de autonomie van derden? Welke preferenties 

zijnn bij nader inzien al te buitensporig? De set te bewerkstelligen doelen van een 

persoonn wordt niet gevormd in abstracto, maar in een context van concurrerende 

(eigenn en andermans) preferenties en vooral van verwachtingen over waar hij recht op 

heeft. . 

Ditt verschijnsel kan zich in negatieve zin doen gelden, bijvoorbeeld wanneer een 

li dd van een gediscrimineerde minderheid genoegen neemt met minder dan waar hij 

rechtt op heeft, simpelweg omdat hij niet op meer kan of durft te hopen. "De kansloze 

diee slechts wil overleven, de bezitsloze arbeider die zich concentreert op het zeker 

stellenn van zijn volgende maaltijd, de bediende die een paar uurtjes rust wil , de 

onderdruktee huisvrouw die snakt naar een beetje individualiteit; zij hebben wellicht 

255 W. Kymlicka 2002, p. 58 cv. 
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allemaall  geleerd hun wensen in overeenstemming te houden met hun respectievelijke 

situaties.""  Maar discriminatie en achterstelling zijn verkeerd, en behoren in een min 

off  meer rechtvaardige samenleving niet de preferentiepatronen van mensen te 

determineren.. In een min of meer rechtvaardige (lees: liberale) samenleving werkt de 

elasticiteitt van preferenties andersom. Mensen laten het patroon aan feitelijk na te 

strevenn doelen mede bepalen door hun opvatting over rechtvaardigheid, met andere 

woorden,, door hun opvatting over legitieme verwachtingen. (En niet alleen het 

patroon,, maar ook voor een deel de preferenties zelf. reflectie over faire allocatie van 

vrijheidsrechtenn kan bijvoorbeeld leiden tot het inzicht dat een schadelijke handeling 

alss clitoridectomie bij nader inzien geen nastrevenswaardig iets is.) 

Zonderr zo'n inkadering in termen van objectieve legitieme verwachtingen zou er 

eenn complexe circulariteit optreden, zoals Walter Schaller nogal scherpzinnig heeft 

opgemerkt.. In de abstracte benadering van Arneson en Cohen, bijvoorbeeld, neemt 

menn simpelweg elke voorkeur zoals hij komt; in beginsel een kandidaat voor 

compensatie.. Een rechtvaardige verdeling is dan gedetermineerd door het 

'aangetroffen'' patroon van (als ongekozen gekwalificeerde) preferenties. Maar als het 

waarr is dat preferentiepatronen mede worden bepaald door legitieme verwachtingen, 

dann volgt uit het systeem van Arneson en Cohen dat waar mensen recht op hebben 

medee wordt bepaald door hun voorafgaand idee over waar ze recht op hebben, zodat 

err een soort Droste-effect optreedt.28 Dit kan alleen worden voorkomen door a la 

Rawlss 'the Right' (rechtvaardige verdeling in objectieve termen, bijvoorbeeld 

primairee goederen) vooraf te laten gaan aan 'the Good' (patroon van subjectieve 

preferenties),, in plaats van andersom.29 

Ditt is volgens mij de reden waarom Rawls mensen verantwoordelijk houdt voor 

hunn doeleinden en voorkeuren. Hij gaat er van uit dat mensen "hun doeleinden en 

voorkeurenn kunnen reguleren en herzien in het licht van hun verwachtingen van 

primairee goederen."30 Let wel, Rawls beweert niet dat er geen geërfde of ingeprente 

266 A. Sen, geciteerd in W.E. Schaller, 'Expensive Preferences and the Priority of Right: A Critique of 
Welfaree Egalitarianism', The Journal of Political Philosophy, 2002-5/3, p. 262: "The hopeless 
destitutee desiring merely to survive, the landless labourer concentrating his efforts on securing the 
nextt meal, the round-the-clock domestic servant seeking a few hours of respite, the subjugated 
housewifee struggling for a littl e individuality, may all have learned to keep their desires in line with 
theirr respective predicament." 
277 Wanneer de overheid weigert een culturele plicht te accommoderen, treedt de elasticiteit van 
overtuigingenn soms aan het licht. Barry noemt gevallen in Zweden, Noorwegen en Zwitserland, waar 
ritueell  slachten werd verboden, en waar moslims en joden hun geloof vervolgens zo 
herinterpreteerdenn dat ook niet strikt ritueel geslacht vlees als halal dan wel kosjer werd aangemerkt 
(B.. Barry, Culture and Equality, Cambridge: Polity Press 2001, p. 35). 
2SS Zie W.E. Schaller 2002, p. 263, noot 33: "I would add that preferences may also depend upon what 
onee believes to be independently {or objectively) valuable (whether or not one desires it), including 
one'ss moral beliefs and beliefs about justice. [...] A kind of circularity arises insofar as people's 
resource-entitlementss arc determined by their antecedent moral beliefs as to what they are entitled 
to." " 
299 Cohen verwerkt in zijn notie van midfarc overigens ook een objectief clement dat vergelijkbaar is 
mett primaire goederen, 
,00 j . Rawls, geciteerd in W. Kymlicka 2002, p. 241: "wc must assume that citizens can regulate and 
revisee their ends and preferences in the light of their expectations of primary goods." 
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voorkeurenn kunnen bestaan, of dat je altijd met een wilsbesluit een gegeven 

preferentiee kunt verwerpen. Het punt is eerder dat je, gegeven een eindige 

hoeveelheidd welvaart in een samenleving, en gegeven de gelijke vrijheid van anderen, 

afwegingenn moet maken. Nog eens Rawls: "We zeggen niet dat de samenleving ons 

compensatiee verschuldigd is omdat preferenties voortvloeien uit de opvoeding en niet 

uitt vrije keuze. Veeleer is het een normaal onderdeel van het menselijk leven om om 

tee gaan met de voorkeuren die onze opvoeding ons geeft." 

Dee manier waarop de Nederlandse rechter oordeelt over de kwestie van 

islamitischee begrafeniskosten zou je kunnen reconstrueren in overeenstemming met 

dezee idee. De lij n is dat de Algemene Bijstandswet weliswaar bepaalt dat kosten die 

mett overlijden gepaard gaan in aanmerking komen voor bijstand, en dat 

begrafeniskostenn daartoe weliswaar volgens vaste jurisprudentie worden gerekend, 

maarr dat begrafeniskosten slechts tot de noodzakelijke kosten van bestaan kunnen 

wordenn gerekend met inachtneming van een redelijke grens. De kosten van een 

vliegreiss van familieleden naar en van Turkije, van een lijkkist , van het overbrengen 

vann een overledene naar Turkije en van een begrafenis aldaar, overschrijden deze 

redelijkee grens, volgens min of meer vaste jurisprudentie. Het woord redelijk kun je 

opvattenn als verwijzend naar de een of andere rechtvaardige distributie van 

hulpbronnenn en rechten, in het licht waarvan mensen hun voorkeuren en doelen 

kunnenn prioriteren. Rawls verdedigt precies zo'n type distributie. Hij pleit voor een 

conceptiee waarin verdelende rechtvaardigheid wordt uitgedrukt in termen van een 

indexx van primaire goederen (minimum-inkomen, vermogen, rechten, vrijheden) voor 

elkee burger, over een heel leven bekeken.32 Je kan aanmerkingen hebben over hoe die 

conceptiee wordt ingevuld via Rawls' tweede beginsel van rechtvaardigheid, en zulke 

aanmerkingenn hebben talloze auteurs ook gemaakt, zoals bekend, maar dat doet niets 

aff  aan het principiële punt. De conclusie moet dus zijn dat mensen met dure 

preferentiess geen aanspraak kunnen maken op extra rechten of hulpbronnen. De Sikh 

verdientt geen extra recht op motorrijden zonder helm (tenzij dat recht aan iedereen 

behoortt toe te komen en de helmplicht gewoon op zichzelf niet deugt, zie hoofdstuk 

8);; de extra kosten van het begraven van een dierbare in islamitische grond dienen, 

ceterisceteris paribus, niet te worden vergoed; en de pleger van eerwraak behoort niet te 

kunnenn rekenen op coulantie, vergeleken met 'normale' moordenaars. 

311 J. Rawls, Political Liberalism, New York: Columbia University Press 1993, p. 185, noot 15: "Wc 
don'tt say that because the preferences arise from upbringing and not from choice that society owes us 
compensation.. Rather, it is a normal part of being human to cope with the preferences our upbringing 
leavess us with."; Zie ook Rawls, geciteerd in Kymlicka 2002, p. 74: "those with less expensive tastes 
havee presumably adjusted their likes and dislikes over the course of their lives to the income and 
wealthh they could reasonably expect". 
322 Dat de toewijzing van primaire goederen over een heel leven bekeken dient te worden is belangrijk. 
Alss het zou gaan om een bepaalde hoeveelheid primaire goederen op elk gegeven moment, dan zou 
hett dure voorkeuren probleem ook voor Rawls spelen. Iemand kan er namelijk genoegen in scheppen 
omm zijn hulpbronnen te verbrassen. Als er op elk tijdstip sprake zou moeten zijn van een bepaalde 
verdelingg van primaire goederen, dan zou de overheid het pakket van zo'n big spender telkens weer 
aann moeten vullen om de rechtvaardig geachte verdeling te herstellen. 
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Dezee conclusie botst zowel met de benadering van Pierik als met die van Parekh, 

maarr overigens op iets verschillende manieren. Beide auteurs bedienen zich van een 

analogiee met lichamelijke handicaps, maar er is een nuanceverschil in de accenten die 

zee leggen. Voor Pierik is de belangrijkste overeenkomst van een cultureel voorschrift 

mett een fysiek gebrek dat zij ongekozen is, buiten de controle van het individu ligt. Je 

hebtt geen aandeel gehad in het verwerven van je culturele bagage, maar treft die aan, 

nett zoals iemand die blind wordt geboren. Het gaat hier dus om het hebben van een 

culturelee preferentie. Op zichzelf is dat verenigbaar met een theorie van legitieme 

verwachtingenn zoals die van Rawls. Preferenties zijn inderdaad niet gekozen, en 

sommigee zijn inderdaad moeilijk af te schudden. Maar het hebben van een preferentie, 

enn daar zit een denkfout van Pierik, is iets anders dan het verwezenlijken ervan. Datje 

eenn preferentie hebt waarvan je je niet kan ontdoen wil nog niet zeggen dat je recht 

hebtt op verwezenlijking van die preferentie. Iemand kan streng zijn opgevoed met de 

ideee dat een reis naar Mekka verplicht is, en tegelijkertijd erkennen dat hij in het licht 

vann een faire verdeling geen aanspraken heeft op de overheid voor de vervulling van 

diee plicht. Hij kan volmondig accepteren dat hij prioriteiten zal moeten stellen, en dat 

hijj  de verwerkelijking van andere voorkeuren zal moeten opofferen als de 

pelgrimstochtt belangrijker voor hem is. 

Bijj  Parekh speelt het ongekozen karakter ook, maar hij trekt de parallel met 

handicapss vooral om bovendien te benadrukken dat het verwezenlijken (in plaats van 

hett hebben) van een culturele voorkeur net zomin kan worden nagelaten als een 

handicapp kan worden overwonnen. De persoon die geen motor 'kan' rijden omdat hij 

eenn ononderhandelbare plicht tot het dragen van een tulband voelt enerzijds, en de 

persoonn die het niet kan omdat hij blind is anderzijds, zijn in deze visie eigenlijk 

hetzelfdee gesitueerd. Maar de gelijkstelling van iemand die geen motor kan rijden als 

gevolgg van een lichamelijke handicap en iemand die het niet 'kan' omdat dit indruist 

tegenn zijn religie is niet correct. De suggestie dat ze hetzelfde zijn gesitueerd is in 

feitee beledigend voor beide partijen, zoals Brian Barry terecht opmerkt.33 Voor de 

gehandicaptee is het beledigend omdat het suggereert dat hij via een denkproces op 

grondd van nieuwe informatie, als een bekeerling, zijn handicap zou kunnen opheffen. 

Voorr de gelovige is het beledigend omdat het suggereert dat zijn religieuze 

overtuigingg geen inhoudelijke waarde heeft, maar hem slechts is overkomen, alsof hij 

iss geboren met een aandoening. 

55 Het cultuur-als-handicap discours 

Hett discours van culturele overtuigingen en praktijken als onwrikbare aandoeningen 

iss niet alleen terug te vinden in academisch woord en geschrift, maar zo nu en dan ook 

inn de retoriek van leiders van etnische organisaties. In lij n met de onherroepelijkheid 

B.. Barry 2001, p. 37. 
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diee de handicap-analogie suggereert, presenteren zulke woordvoerders hun 'identiteit' 

enn culturele plichten als ononderhandelbaar (dit was duidelijk te zien toen in oktober 

20044 een korte discussie losbarstte over het besnijden van jongetjes). Zoals we eerder 

zagenn zijn de bij dit soort etniseringsbewegingen betrokken motieven vaak complex 

enn veelvormig. In West-Europa lijken momenteel vooral islam-bashing en 

toenemendee discriminatie, in combinatie met een kwakkelende economie, een 

vruchtbaree voedingsbodem te scheppen voor etnische mobilisatie. In feite doen dit 

soortt woordvoerders weinig anders dan het vocabulaire van het etnisch-

multiculturalismee in stelling brengen, hetgeen des te meer voor de hand ligt naarmate 

dee corresponderende opvattingen langer en wijdverbreider opgeld hebben gedaan in 

beleidd en beeldvorming; de nadruk ligt op zaken als 'behoud van etnische identiteit' 

enn het 'beschermen' van 'de gemeenschap' tegen assimilatiedruk en anomie. 

Inn het licht van het in - bijvoorbeeld - Nederland tamelijk verziekte klimaat is 

hett begrijpelijk dat mensen die qua etnische groep op van alles en nog wat negatief 

wordenn aangesproken in de media en door de politiek, zich in sommige gevallen ook 

terugtrekkenn in de etnische groep, en zich mobiliseren als etnische groep. Bovendien, 

alss de overheid discriminatie en sociale achterstelling niet kan keren, dan zit er weinig 

anderss op dan je te organiseren om die misstanden te bevechten, hoezeer dat ook de 

polarisatiee kan vergroten. Gerd Baumann trekt de klimaat-metafoor fraai door: 

"Etnischee identiteiten zijn niets meer dan daden van etnische identificatie die in de 

tijdd zijn bevroren. Naarmate het sociale klimaat kouder wordt, kunnen ze 

diepgevrorenn raken en verharden; naarmate het sociale klimaat warmer wordt, kunnen 

zee ontdooien en smelten in nieuwe vormen."34 

Hett probleem is dat etnisering gepaard gaat met tendensen die vanuit een 

oogpuntt van individuele autonomie en eenvoudig gezond verstand niet zijn toe te 

juichen.. De etnische mobilisatie behelst vaak een terugkeer naar de vermeend 

distinctee en homogene culturele authenticiteit van de etnische groep, een 

herontdekkenn van een nooit bestaande orthodoxie, en heeft tot gevolg dat de interne 

heterogeniteitt van zo'n groep wordt weggemoffeld. De groep was eerst slechts een 

categoriee van mensen die bepaalde kenmerken delen, maar wordt in een soort virtuele 

realiteitt getransformeerd tot een gemeenschap met een bijbehorende totaalcultuur.35 In 

feitee wordt de fout die door plegers van discriminatie wordt gemaakt, door de 

slachtofferss ervan herhaald. Men gaat eigenschappen, culturele opvattingen, morele 

waarden,, etc. toeschrijven aan mensen op grond van hun achtergrond, zonder zich nog 

rekenschapp te geven van individuele preferenties, oordelen en interesses. Als die 

344 G. Baumann, The Multicultural Riddle, New York: Routlcdgc 1999, p. 21: "Kthnic identities arc 
[...][...] nothing more acts of ethnic identification that arc frozen in time. As the social climate gets 
colder,, they can go into deepfreeze and harden; as the social climate gets warmer, they can unfreeze 
andd melt into new forms." 
355 Baumann wijst in dit verband op een merkwaardige paradox: "Culture is said, by such a leader, to 
bee rooted in an unchangeable past, yet the leader can only hope to create it because he or she knows 
culturee to be malleable and pliable, open to change and new consciousness." (G. Baumann 1999, p. 
92.) ) 
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dynamiekk zich versterkt en de posities verharden, dan is iemand die niet in de pas 

looptt al gauw een afvallige, of een 'bounty', die zijn 'identiteit' 'verloochent'. 

Hett is om deze reden dat de zwarte auteur Appiah schrijft: "Al s ik zou moeten 

kiezenn tussen Oom Tom en Black Power, dan zou ik, uiteraard, de laatste kiezen. 

Maarr ik zou graag niet hoeven kiezen. Ik zou graag andere opties hebben." Appiah 

waarschuwtt voor dwingende scripts die voorschrijven hoe mensen die worden 

ingedeeldd in een categorie (door etnische elites, of door de buitenwereld) zich dienen 

tee gedragen. Het cultuur-als-handicap denken van Parekh sanctioneert zulke scripts, 

enn gaat nog een stapje verder. Niet alleen schrijft 'de' cultuur van een gemeenschap 

voorr hoe mensen zich dienen te gedragen, ze kunnen zich volgens Parekh niet eens 

anderss gedragen, althans niet zonder gevoel van diep moreel verlies en desintegratie. 

Niett alleen is zo'n benadering onjuist, hij is ook in z'n implicaties dubieus. Door 

culturelee normen en overtuigingen als brute omstandigheden op te vatten neem je 

mensenn niet serieus. Je beschouwt mensen niet als volwaardige gesprekspartners die 

tott redeneren in staat zijn, maar als apathische 'cultuurdragers', vooral wanneer zulk 

multiculturalismee wordt omgezet in beleid (zulk beleid zou bovendien de absurde 

consequentiee hebben dat de overheid bij de implementatie om misbruik te 

voorkomenn moet vaststellen of een gegeven culturele overtuiging een persoon wel 

werkelijkk evenzeer aankleeft als een handicap). 

Hett handicap-karakter van culturele voorschriften wordt in de praktijk vooral van 

toepassingg beschouwd op traditionele (of als traditioneel gepresenteerde) gebruiken, 

zoalss hoofddoeken, tulbanden, ritueel slachten, bidden, etc. Die gebruiken worden 

vaakk verklaard en gerechtvaardigd met claims van het type 'mijn cultuur schrijft voor 

dat...'' Dat lijk t traditionalistisch, maar is in feite hypermodern: men brengt (al dan 

niett uit strategische motieven) de meta-ideeën van het multiculturalisme in stelling 

omm gedrag te rechtvaardigen of immuniseren voor kritiek. De reden voor een praktijk 

iss niet meer dat hij harmonie brengt, of tot welzijn leidt, of naar het paradijs, nee, de 

redenn voor een praktijk is dat hij nu eenmaal onderdeel uitmaakt van mijn cultuur. 

Maarr op het moment dat een persoon melding maakt van een dergelijke motivering, 

neemtt hij een vreemd zelfbewust, extern en inauthentiek standpunt in (een analogie: 

hett bordje 'traditionele klompenmaker' aan een gevel geeft zekerheid dat er in het 

betreffendee pand geen traditionele klompenmaker huist). 

Hett is - afgezien van arbitraire normen als rechts houden in het verkeer - raar 

omm op de vraag 'Waarom doet u zus en zo?' te antwoorden met: 'Omdat het mijn 

cultuurr is om zus en zo te doen.' Normaal gesproken beschouwen mensen het feit dat 

eenn norm of een waarde deel uitmaakt van 'hun cultuur' niet als reden voor die 

waardee of norm. Dit verschil kwam sterk naar voren bij het genoemde debat over het 

besnijdenn van joodse en islamitische jongetjes. Sommige mensen die schijnbaar een 

366 K.A. Appiah, 'Race, Culture, Identity: Misunderstood Connections', in: C. Taylor c.a., 
Multicutturalism,Multicutturalism, Princeton: Princeton University Press 1994, p. 99: "I f I had to choose between 
Unclee Tom and Black Power, I would, of course, choose the latter. But I would like not to have to 
choose.. I would like other options." 
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multiculturalistischh wereldbeeld hadden geïnternaliseerd - verdedigden de praktijk 

mett een beroep op respect voor culturen en tradities, zonder de ratio van de praktijk 

zelff  te verhelderen. Anderen deden dat laatste juist wel, door te wijzen op 

overwegingenn van hygiene, op medische voordelen en dergelijke. Het 

multiculturalismee promoot het eerste type betogen, terwijl het tweede type betogen in 

mijnn optiek de redelijke en verstandige manier is om debatten over dit soort zaken te 

voeren.. Immers, "sociale normen en praktijken bestaan niet opdat er een kleurrijke 

distinctee cultuur is om ons in te bedden. Ze bestaan in een context van redenen en 

redeneren.""  7 

377 J. Waldron 'What Is Cosmopolitan?', The Journal of Political Philosophy, 2000-8/2, p. 234: 
"sociall  norms and practices do not exist in order to make up a colorful distinctive culture for us to 
displayy and immerse ourselves in. They exist in a context of reasons and reasoning." 


