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5 5 

TAYLORR EN HONNETH - CULTUUR 
ERKENNEN N 

11 Inleidin g 

Inn dit hoofdstuk besteed ik aandacht aan de tak van het multiculturalisme die te boek 

staatt als 'de politiek van erkenning', ook wel 'politiek van verschil'. Er zijn talrijke 

auteurss die voor een politiek van verschil pleiten, maar de onbetwiste grondlegger van 

ditt subdebat binnen het multiculturalisme is Charles Taylor met zijn essay 'The 

Politicss of Recognition'. In dat essay traceert Taylor via zijn karakteristieke historise-

rendee methode de oorsprong en stamboom van de noties van 'authenticiteit' en 

'erkenning',, en verbindt daaraan een verdediging van culturele beschermingsrechten 

voorr het franstalige Quebec in zijn vaderland Canada. Naast een analyse van dit 

specifiekee Tayloriaanse multiculturalisme is er aandacht voor een aantal in mijn 

ogenn - aannemelijker benaderingen waarin de notie van erkenning centraal staat. 

Hierbijj  zijn hoofdrollen weggelegd voor Axel Honneth en John Rawls. Ik zal deze 

benaderingenn trachten te koppelen aan de recente maatschappelijke ontwikkelingen op 

hett gebied van immigranten en de islam in Nederland. 

22 Taylor s politie k van erkennin g 

Hoewell  de eruditie die uit Taylors wandeling door eeuwen filosofie spreekt 

bewonderingg en ontzag wekt (een deel van het essay is in feite een uittreksel van zijn 

magnummagnum opus Sources of the Self), moet ik bekennen dat ik het politiek-filosofische 

deell  van de tekst, waar de culturele beschermingsrechten worden onderbouwd, niet als 

eenn toonbeeld van coherentie en zorgvuldige argumentatie zie. Met name doordat 

gebruiktee concepten rijkelij k ambivalent blijven, is het moeilijk om een nauwkeurig 

beeldd te krijgen van de theorie. Ik waag niettemin een poging om zo'n beeld te 

schetsen,, waarna kan worden geanalyseerd hoe de bevindingen uit de vorige 

hoofdstukkenn zich verhouden tot de politiek van erkenning. 

Laatt ik beginnen op het meest concrete niveau van Taylors betoog. Wat is het 

beleidd dat in de echte wereld voortvloeit uit de politiek van erkenning? Waar het 

Taylorr om gaat, is een legitimatie te bieden voor de rechten ter bescherming van de 
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Fransee taal, die in Quebec van kracht zijn. Deze taalwetten verordonneren dat 

franstaligee en immigrantenouders hun kinderen op een franstalige school moeten 

doen,, dat in ondernemingen met meer dan vijfti g werknemers het Frans de voertaal 

moett zijn, en dat teksten op reclameborden altijd (ook) in de Franse taal moeten zijn 

opgesteld.. Het doel van deze taalwetten is, of moet zijn, in de ogen van Taylor, het 

overlevenn van de franstalige cultuur van Quebec. "Het is axiomatisch voor Quebec 

regeringenn dat het overleven en bloeien van de Franse cultuur in Quebec een goed is. 

Dee politieke samenleving is niet neutraal tussen zij die waarde hechten aan trouw 

blijvenn aan de cultuur van onze voorouders, en zij die zich eraan willen onttrekken in 

naamm van het een of andere doel van zelf-ontwikkeling."1 

Hoewell  de discussie zich net zoals bij Kymlicka voornamelijk toespitst op taal, 

maaktt Taylor zich dus minder druk om relativerende onderscheiden als die tussen 'het 

bestaan'' en 'het karakter' van een cultuur (zie hoofdstuk 3). Hij heeft namelijk weinig 

tee maken met het probleem van Kymlicka, die zijn multiculturalisme moet laten 

sporenn met liberale neutraliteit en antiperfectionisme. Taylor verwerpt die simpelweg. 

"I nn de visie [van Quebeckers] kan een samenleving worden georganiseerd rond een 

definitiee van het goede leven, zonder dat dit wordt gezien als een devaluering van zij 

diee persoonlijk die definitie niet delen." Terzijde: zo beschouwd is het niet duidelijk 

off  en zo ja, waarom, Taylor de taalrechten voldoende vindt. Al s de inzet "de 

integriteitt van culturen"3 is, opgevat als "een definitie van het goede leven" en "de 

cultuurr van onze voorouders", dan moeten er heel wat meer praktijken worden 

beschermdd behalve de taal. Een samenleving kan een radicale transformatie 

ondergaann en toch dezelfde taal blijven spreken. 

Hoee dan ook, dat de integriteit, het overleven, en de collectieve uitoefening van 

dee cultuur van voorouders centraal staan, staat buiten kijf . Wat zijn de argumenten 

voorr dit culturalisme? Taylor bedt zijn culturele beschermingsrechten in in een 

brederee theorie van identiteitsvorming door erkenning. Hij volgt Hegel en George 

Herbertt Mead met de stelling dat wederkerige sociale relaties en bindingen een 

centralee rol spelen bij de ontwikkeling en handhaving van de identiteit van personen. 

Identiteitsvormingg is een "dialogische" aangelegenheid. Menselijke 

zelfverwerkelijking,, zelfbegrip en zelfdefinitie vinden plaats door middel van 

interactiee met "voor ons belangrijke anderen - wat George Herbert Mead "significante 

11 C. Taylor, 'The Politics of Recognition', in: C. Taylor c.a., Multiculturalism, Princeton: Princeton 
Universityy Press 1994, p. 58: "I t is axiomatic for Quebec governments that the survival and 
flourishingg of French culture in Quebec is a good. Political society is not neutral between those who 
valuee remaining true to the culture of our ancestors and those who might want to cut loose in the 
namee of some individual goal of self-development." 
22 Ibid, p. 59: "On [the view of Quebeckers], a society can be organized around a definition of the 
goodd life, without this being seen as a depreciation of those who do not personally share this 
definition." " 
33 Ibid, p. 61: "the integrity of cultures". 
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anderen""  heeft genoemd." Bij Taylor is culturele integriteit, en de erkenning daarvan 

doorr de bredere samenleving, een belangrijke voorwaarde voor het zich erkend voelen 

vann individuen. "Wat ons wordt gevraagd te erkennen, is de unieke identiteit van dit 

individuu of deze groep, hun distinctie ten opzichte van alle anderen." Wanneer zulke 

erkenningg uitblijft , dan creëert men een maatschapij met tweederangsburgers: "Het 

begrijpenn van identiteit als gevormd in uitwisseling, en als mogelijkerwijs misvormd, 

introduceertt een nieuwe vorm van tweederangsstatus in ons gezichtsveld." Het komt 

eropp neer dat de cultuur van iemands voorvaderen hem voorziet van een unieke, en 

distinctee identiteit. Vandaar ook dat de termen politiek van erkenning en politiek van 

verschill  wel door elkaar worden gebruikt.7 Het beschermen van een cultuur is een 

daadd van erkenning van de particuliere identiteiten van de leden van die cultuur. 

Omgekeerdd is het een daad van onderdrukking om mensen erkenning te onthouden, 

eenn daad van onderdrukking die ernstige schade - verlies van zelfrespect, lage 

verwachtingenn kan aanrichten bij de miskende individuen. 

33 Twee essentialistisch e misverstande n 

Watt te denken van deze viering van cultuur? Laat ik beginnen met enige opmerkingen 

overr hoe Taylor het lenigen van de behoefte aan erkenning gestalte wil geven. De 

aandachtigee lezer voelt de bui waarschijnlijk al hangen. Ik kan verwijzen naar de 

vorigee hoofdstukken voor een aantal initiële bezwaren; het is sociologisch onzinnig 

omm culturen als biljartballen voor te stellen, zoals Taylor duidelijk doet. We zagen 

eerderr dat Quebec, ook volgens Kymlicka, een diverse, dynamische samenleving is, 

mett een grote variatie aan (elementen van) opvattingen over het goede leven. Welke 

vann die opvattingen bedoelt Taylor wanneer hij het heeft over Quebec als een 

samenlevingg georganiseerd rond een definitie van het goede? Voorts, indachtig de 

zogenaamdee 'Quiet Revolution' die in Quebec op allerlei gebied culturele 

aardverschuivingenn en versplinteringen teweeg bracht, is het vreemd om Taylor te 

horenn spreken over het overleven van de cultuur. Tenslotte, Taylor maakt zich 

schuldigg aan etnisch chauvinisme, de opvatting dat etnische bindingen (i.e.: 

groepsbindingenn die worden geassocieerd met verwantschap, met gedeelde 

oorsprongsmythenn en historische helden en gebeurtenissen, en met een gedeelde 

44 Ibid, p. 32: "others who matter to us - what George Herbert Mead called "significant others.""; 
Overigenss is het vreemd dat Taylor in deze context gewag maakt van Meads begrip "significante 
anderen".. Bij Mead (en Honncth) correspondeert dit begrip met de intieme dimensie van 
zelfvertrouwenn dat wordt gevormd binnen gezinsrelaties. Wat moeten wc hier uit opmaken? Zijn de 
ledenn van etnische 'culturen' significante anderen van elkaar? Zijn alle Qucbeckers significante 
anderenn van elkaar, "people wc love"? Dit kan Taylor haast niet bedoelen. Als etnisch gemarkeerde 
groepenn zijn simpelweg veel te groot om in de sfeer van 'significante anderen' te beschrijven. 
55 Ibid, p. 38: "what we arc asked to recognize is the unique identity of this individual or group, their 
distinctnesss from everyone else." 
66 Ibid, p. 39: "the understanding of identity as formed in interchange, and as possibly so malformed, 
introducess a new form of second class status into our purview." 
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geboortegrond)) per definitie een fundamenteler en indringender rol spelen in 

mensenlevens.. De verwijzing naar "voorouders" is wat dat betreft tekenend. (Deze 

puntenn gelden uiteraard mutatis mutandis voor andere landen dan Canada.) 

Overr de vraag of alleen zogenaamde nationale etnische minderheden (zoals 

Quebec)) in aanmerking komen voor 'erkenning', of ook etnische immigrantenge-

meenschappen,, is Taylor niet duidelijk. Ik vermoed beide, in ieder geval betrekt 

Taylorr soms in het voorbijgaan immigranten in zijn discussie over erkenning.8 Het is 

verstandigg dat hij dit in het vage laat, want dat verkleint de kans op lastige vragen 

overr etnische immigranten binnen Quebec. Want wat moet er met hen gebeuren? 

Taylorr wil Quebec, en minderheidsculturen in het algemeen, beschermen tegen wat 

hijj  beschouwt als de farce van liberale neutraliteit, die in werkelijkheid een 

hegemonische,, homogene cultuur is die de Quebec-identiteit negeert door hem in een 

wezensvreemdee vorm te dwingen. Maar hoe zit het met de culturele identiteiten van 

immigrantenn in Quebec, de minderheid binnen de minderheid? Hebben die gewoon 

pechh gehad? Is de erkenning van hun particulariteit niet de moeite waard? Als Taylor 

eenn liberaal-neutrale staatsinrichting van Canada al "inhumaan", "onderdrukkend" en 

"discriminerend"99 vindt jegens Quebeckers, wat moeten immigranten in Quebec dan 

denkenn van zijn ideaal van een Quebec dat "het recht [heeft] om anderen uit te sluiten 

omm [zijn] culturele integriteit te preserveren"10, waar er geen neutraliteit is "tussen zij 

diee er waarde aan hechten trouw te blijven aan de cultuur van onze voorouders en zij 

diee zich eraan willen onttrekken", en die is "georganiseerd rond een definitie van het 

goedee leven"? Als iets een onderdrukkende, hegemonische, homogene cultuur is, dan 

well  het Utopia van Taylor.. 

Maarr er is nog iets anders aan de hand met Taylors preoccupatie met de 

"culturen""  van etnische groepen. Hij vergelijkt het belang van hun erkenning 

meerderee malen met de strijd van het internationale feminisme en die van de Civil 

Rightss Movement in de Verenigde Staten. Zij zochten ook naar, en vochten ook voor, 

erkenning.. Maar zoals Taylor de vergelijking presenteert, als een directe analogie, is 

hijj  misleidend en verwarrend. Zwarten en vrouwen willen (en verdienen) erkenning 

alsals morele gelijken. Ze willen erkenning, niet van hun verschil, maar juist van hun 

gelijkee status als drager van universele rechten. Ze eisen gelijke rechten, vrijwaring 

vann stereotypering, eerlijke kansen, vrijwaring van discriminatie, etc. De 

discriminatiee waar ze aan bloot staan is op grond van hun vrouw-zijn en hun zwart-

zijn.. Een groep die wordt gedefinieerd aan de hand van een bepaalde conceptie van 

hett goede, zoals Taylor 'culturen' omschrijft, is pertinent niet hetzelfde gesitueerd. 

Hett is dezelfde fout die het cultuur-als-handicap denken van Parekh maakt. Er wordt 

inn deze deterministische visie gedaan alsof 'cultuur' mensen aankleeft op dezelfde 

77 Mij lijk t een adequatere term 'politiek van erkenning van verschil'. 
SC.. Taylor 1994, pp. 61, 63. 
99 Ibid, p. 43: "inhuman"; "suppressing identities"; "highly discriminatory". 
100 Ibid, p. 40: "the right to exclude others in order to preserve their cultural integrity". 
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onherroepelijkee wijze als huidkleur of geslacht. Het is in dit licht niet verrassend dat 

Parekhh zich nu en dan ook bedient van de vocabulaire van erkenning. 

Hett frappante aan de literatuur over de politiek van verschil, is dat ook de 

omgekeerdee fout wel wordt gemaakt. Men dicht dan groepen als vrouwen, zwarten en 

homo'ss een 'cultuur' toe, die ook nog eens erkenning qua cultuur toekomt. Het is de 

foutt van de essentialistische biljartbalcultuur op een ander niveau. De positie van Iris 

Marionn Young heeft bijvoorbeeld deze implicatie, zoals Alison Jaggar overtuigend 

laatt zien. Hoewel Young zulks elders pro forma afwijst, merkt Jaggar terecht op dat 

haarr (Youngs) 'gedifferentieerd burgerschap', waarbij de genoemde categorieën 

groepsgewijzee representatie in de politiek toekomt, geen betekenis heeft zonder de 

aannamee dat zulke groepen "intern homogeen" zijn, en "duidelijk begrensd, 

wederzijdss exclusief, en met specifiek bepaalde belangen." Wat valt er anders te 

representeren?? Toegegeven, mensen hebben het soms over 'de zwarte cultuur' of de 

'homo-cultuur',, maar dat zijn dan hele grove, en strikt genomen ongeoorloofde, 

generalisaties,, aanduidingen van centrale tendenties. Maar je moet altijd voor ogen 

houdenn dat er niets over een individu valt te zeggen aan de hand van wat er valt te 

zeggenn over de groep waarin hij wordt ingedeeld, behalve dat hij het kenmerk heeft 

aann de hand waarvan de groep wordt gedefinieerd (zwart-zijn, homo-zijn). Hen homo 

hoeftt niet van het Songfestival te houden, om eens een banaal voorbeeld te noemen. 

Barryy wijst Young er in dit licht op dat uit onderzoek blijk t dat bijvoorbeeld vrouwen 

onderlingg verdeeld zijn over elk onderwerp, waarbij indicatoren zijn verschillen in 

leeftijd,, klasse, religie, etniciteit, etc. 

Samenvattendd zou je kunnen zeggen dat Taylors programma van erkenning van 

'culturen'155 problematisch is omdat de dingen die hij 'culturen' noemt niet bestaan op 

dee manier die hij expliciet en soms impliciet bedoelt - niet als alomvattende etnische 

culturen,, en niet als tandemculturen bij categorieën als vrouwen of homo's. Het zou 

ookk gek zijn om iemands particulariteit als individu te erkennen door het keurslijf van 

eenn vermeende culturele integriteit te beschermen. Concreet: een Quebecker die "in 

naamm van het één of andere ideaal van zelfverwerkelijking" af wil wijken van de 

vastliggendee "definitie van het goede" van Quebec, zou daarmee dan volgens Taylor 

zijnn individuele particulariteit beschermd zien. Een eigenaardige contradictie. 

111 Zie b.v. B. Parekh, Rethinking Multiculturalism, Cambridge, Mass: Harvard University Press 2000, 
pp.. 196,240. 
122 A, Jaggar, geciteerd in B. Barry, Culture and Equality, Cambridge: Polity Press 2001, p. 1 ] : 
"internallyy homogeneous, clearly bounded, mutually exclusive, and maintaining specific determinate 
interests". . 
111 Maar ook niet meer dan dat indicatoren. Dat is nu juist het punt. 
144 B. Barry, 'Esscntialism and Multiculturalism A Response', Ethnicities 2002-2/2, p. 286. 
!<< Misschien zorgvuldiger: de erkenning van identiteiten van individuen door middel van 
beschermingg van 'hun' culturen. 
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44 Honneth s dri e niveau s van erkennin g 

Mett het bovenstaande is slechts getracht aan te tonen dat de 'holistisch-culturele' 

manierr waarop Taylor de verwerkelijking van erkenning vormgeeft aan een aantal 

gebrekenn lijdt . Maar er is nog nauwelijks gekeken naar de vraag waarom erkenning 

eigenlijkk moreel beschouwd van belang is, en wie precies erkenning behoren te geven, 

enn wie het behoren te ontvangen. Een evaluatie van de politiek van erkenning vereist 

ookk dat de morele pointe van de idee van erkenning duidelijker wordt omschreven dan 

dee wat vage ideeën van Taylor. 

Iemandd die hier zorgvuldiger en systematischer over heeft nagedacht dan Taylor, 

iss de Duitse filosoof Axel Honneth. In zijn boek The Struggle for Recognition biedt 

Honnethh een overtuigende schets van de verhouding tussen moraliteit en erkenning. 

Hett startpunt van zijn benadering is het fenomenologische inzicht dat de morele grief 

diee personen hebben bij zaken als schending van de lichamelijke integriteit 

(mishandeling,, verkrachting) niet zozeer voortvloeit uit de lichamelijke pijn, maar uit 

dee vernederende ervaring overgeleverd te zijn aan de genade van een ander. Bij de 

structurelee ontzegging van gelijke rechten, bijvoorbeeld in geval van discriminatie, is 

ietss vergelijkbaars aan de hand; de morele pijn bij zo'n ontzegging zit hem niet 

voornamelijkk in de beperking van opties en mogelijkheden, maar in het gevoel niet 

serieuss te worden genomen als volwaardige "interactiepartner", niet gezien te worden 

alss competente actor met dezelfde mate van morele verantwoordelijkheid als andere 

burgers.177 Hier valt te denken aan de zojuist genoemde emancipatiestrijd van zwarten, 

vrouwenn en homo's. Tot slot levert een samenleving waarin bepaalde manieren van 

levenn niet worden gewaardeerd bij de betreffende individuen gevoelens van gekwetste 

waardigheidd en trots op.18 Zoals we in een ogenblik zullen zien ligt de link met het 

multiculturalisme-debatt voornamelijk bij dit laatste. 

Volgenss Honneth is in deze typen van gevallen telkens sprake van een (terechte) 

morelee grief die eruit voortvloeit dat aan individuen verschuldigde erkenning wordt 

onthouden.. Dit betekent, omgekeerd, dat er morele plichten tot erkenning bestaan. 

Erkenningg is een noodzakelijke conditie voor (de ontwikkeling van) een gave 

individuelee identiteit, voor een gezond zelfbeeld. Honneth deelt zo'n zelfbeeld op in 

driee dimensies: zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfachting. Die dimensies 

corresponderenn elk met drie niveaus van erkenning, die als het ware de tegenhangers 

zijnn van de hierboven genoemde vormen van m/skenning. De drie niveaus zijn: 

erkenningg binnen intieme relaties (liefde binnen het gezin, intieme vriendschap), de 

juridischee erkenning van de gelijke morele status van elke burger (gelijke rechten in 

eenn egalitaire samenleving), en erkenning als sociale waardering (waardering voor 

particulariteit).. Een kink in de kabel van één van deze drie erkenningsdimensies kan 

166 A. Honneth, The Struggle for Recognition: the Moral Grammar of Moral Conflicts, (vert., Kampf 
umum Anerkennung), Polity Press 1995, p. 132. 
177 Ibid, p. 133. 
188 Ibid, p. 134. 
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resulterenn in een misvormde identiteit. Een individu dat in enige fase van de 

ontwikkelingg van zijn persoonlijkheid een gebrek aan erkenning ervaart, zal een 

beschadigdd zelfbeeld oplopen en niet in volle zin een goed leven kunnen leiden. 

Idealiterr waakt een liberale staat over de erkenning van de eerste twee genoemde 

sferen,, via de wettelijke bescherming van kinderen (Kinderbescherming, ontzetting 

uitt de ouderlijke macht bij ernstige verslaving of verwaarlozing, verbod op 

kindermishandeling,, etc), via de bescherming van de lichamelijke integriteit van alle 

burgers,, en via de implementatie van liberale rechtvaardigheid (gelijke rechten en 

vrijhedenn voor allen). In termen van Honneths benadering moet er echter meer 

wordenn gegarandeerd dan slechts een faire verdeling van vrijheden, kansen en 

materiëlee goederen. Er is immers nog steeds de mogelijkheid dat een deel van de 

burgerss wordt miskend in hun particulariteit. Sterker nog, conflicten die 

ogenschijnlijkk gaan over materiële belangen verhullen vaak een strijd om een 

dergelijkee erkenning. In verband met plurale samenlevingen valt te denken aan een 

conflictt rond de bouw van een moskee, of de toelaatbaarheid van hoofddoeken in 

bepaaldee functies. Zulke conflicten gaan ogenschijnlijk over overlast, 

welstandsnormen,, neutrale functievereisten en dergelijke, maar zijn in feite (ook) 

symptomenn van een strijd om erkenning. Honneths ideale staat dient, naast het 

implementerenn van conventionele liberale rechtvaardigheid, dan ook zoveel mogelijk 

dee maatschappelijke condities te scheppen waaronder de diverse vormen van 

erkenningg ten volle gestalte krijgen. 

55 Zelfachtin g en culturel e oriëntatie s 

Inn een geval als dat van de bouw van een moskee, en in het multiculturalisme-debat in 

hett algemeen, draait het vooral om de derde door Honneth onderscheiden sfeer van 

erkenning.. Het toeval wil dat van de drie niveaus dit derde juist analytisch gesproken 

hett minst scherp in kaart wordt gebracht door Honneth. Wat in ieder geval duidelijk 

is,, is dat het gaat om de waardering van specifieke kenmerken en vermogens van 

individuen.. Maar dit kan niet de vorm aannemen van respect voor of erkenning van 

monolithischee 'culturen' zoals bij Taylor. Dit vanwege de in de vorige paragraaf 

genoemdee bezwaren, en omdat het Honneth gaat om individuele eigenschappen en 

vermogens,, niet om de eigenschappen en vermogens van 'de cultuur' waarin je wordt 

ingedeeld. . 

Dezee nadruk op specifieke eigenschappen werpt het verschil met de erkenning 

vann het tweede niveau duidelijker in reliëf: bij de erkenning van het tweede niveau 

gaatt het om respect voor een algemeen kenmerk - morele verantwoordelijkheid, het 

vermogenn om te oordelen en handelen op grond van redenen dat maakt dat je een 

rechtssubjectt bent, op gelijke voet met alle anderen; bij de erkenning van het derde 

niveauu gaat het, in post-traditionele samenlevingen, om specifieke karakteristieken die 
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eenn persoon juist onderscheiden van andere personen. Het gaat dan volgens Honneth 

omm levenswijzen waarvoor je zelf hebt gekozen (juist omdat je een persoon bent die 

kann oordelen en handelen op grond van redenen). Uiteraard kunnen en zullen de 

componentenn van die levenswijze draaien om gedeelde betekenissen en dus een 

collectieff  karakter hebben, maar dat neemt niet weg dat het jouw componenten zijn en 

jouwjouw levenswijze is. 

Ikk heb zulke componenten in het voorgaande 'culturele oriëntaties' genoemd. 

Religiess zijn het duidelijkste voorbeeld, maar bij lange na niet het enige, zoals we 

hebbenn gezien. Individuen verschillen van elkaar ten aanzien van welke culturele 

oriëntatiess ze 'hebben', en verschillen van elkaar in hoe ze aan die oriëntaties komen. 

Eenn Nederlander van Marokkaanse komaf is niet gedetermineerd om moslim te zijn, 

maarr hij kan zich (en zal zich vaak) wel met de islam identificeren. Andersom kan 

ookk een autochtoon zich met de islam en met moslims identificeren, ook al maakt dat 

geenn deel uit van de zogenaamde centrale tendenties die - al dan niet accuraat - aan 

zijnn achtergrond(en) worden toegeschreven. 

Wellichtt is de juiste interpretatie van de politiek van erkenning dat verschillen in 

culturelee oriëntaties erkenning verdienen. Dus niet alleen de universeel gedeelde 

menselijkheidd moet worden erkend (zoals 'kleurenblind' liberalisme doet in de vorm 

vann gelijke rechten), maar ook het particuliere, het distincte, de verschillen. Je zou 

bijvoorbeeldd in dit licht de volgende stelling van Parekh (die zijn multiculturalisme 

somss ook formuleert in termen van erkenning) kunnen herinterpreteren: 

Gelijkheidd behelst niet alleen het afwijzen van irrelevante verschillen, zoals 

gemeenlijkk wordt verdedigd, maar ook volle erkenning van legitieme en 

relevantee verschillen. [...] Je kunt nauwelijks zeggen dat we een persoon 

respecterenn als we hem minachten of abstraheren van alles wat betekenis geeft 

aann zijn leven en hem de persoon maakt die hij is. Respect voor een persoon 

behelstt daarom dat we hem lokaliseren tegen zijn culturele achtergrond, met 

medegevoell  zijn denkwereld betreden, en zijn gedrag interpreteren in termen 

vann het betekenissysteem van die wereld. 

Zoalss bekend meen ik dat Parekh dezelfde fout maakt als Taylor, door "alles wat 

betekeniss heeft voor een persoon" gelijk te stellen met de integrale inhoud van 'zijn' 

geërfdee holistische totaalcultuur. Maar we kunnen voor "legitieme en relevante 

verschillen""  lezen "culturele oriëntaties van allerlei aard" (dus niet alleen etnisch-

199 Ibid, p. 113. 
200 B. Parekh 2000, p. 240: "Equality involves not just rejection of irrelevant differences as is 
commonlyy argued, but also full recognition of legitimate and relevant ones. [...] Wc can hardly be 
saidd to respect a person if we treat with contempt or abstract away all that gives meaning to his lif e 
andd makes him the kind of person he is. Respect for a person therefore involves locating him against 
hiss cultural background, sympathetically entering into his world of thought, and interpreting his 
conductt in terms of its system of meaning." 
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culturelee oriëntaties) en de resulterende politiek van erkenning van verschil mutatis 

mutandismutandis evalueren. 

Hoee zou dit nu vorm kunnen krijgen in een benadering als die van Honneth? 

Volgenss Honneth hangt de waardering die je krijgt voor je culturele oriëntaties, voor 

dee manier waarop je je leven hebt ingericht, af van de waarde die die levenswijze 

heeft,, afgemeten aan de bijdrage die hij levert aan de realisatie van maatschappelijke 

doelen.211 Mensen kunnen en behoren zelfachting te verwerven doordat ze het idee 

hebbenn dat hun activiteiten en projecten een positieve sociale betekenis hebben, in het 

lichtt van de waarden van de samenleving als geheel. De volgende vraag ligt daarbij 

meteenn voor de hand: hoe zit het met de mensen wier oriëntaties geen bijdrage leveren 

aann de maatschappelijke gedefinieerde doelen, of in het licht van die doelen zelfs als 

negatieff  worden beschouwd? In reactie op dit probleem verwijst Honneth op sommige 

plekkenn naar een vage notie van een "open en poreus" "raamwerk van oriëntatie" 

waarinn de ethische waarden en doelen worden geformuleerd die "het culturele 

zelfbegripp van een samenleving" uitmaken/' 

Maarr ja, open en poreus of niet, een raamwerk van oriëntatie op waarden en 

doelenn zal toch enige min of meer concrete waarden en doelen bevatten. En er zullen 

altijdd activiteiten, levensbeschouwingen, beroepen, genres kunst, etc. zijn die met de 

bestee wil van de wereld niet geacht kunnen worden een bijdrage te leveren aan de 

verwerkelijkingg van die waarden en doelen. Honneth lijk t zich dit te realiseren waar 

hijj  op een andere plek zegt dat de definiëring van het raamwerk moet worden 

begrepenn als een permanent cultureel conflict, waarbij verschillende groepen trachten 

dee waarde van hun oriëntaties een meer vooraanstaande positie te verschaffen. De 

uitkomstt van dit conflict is telkens tijdelijk en instabiel, en bovendien afhankelijk van 

allerleii  min of meer contingente factoren en machtsverhoudingen. Hiermee maakt 

Honnethh één en ander realistischer in termen van erkenning, maar niet gunstiger. Het 

betekentt nog steeds dat er (veel) mensen zullen zijn met oriëntaties, vaak voor hen 

belangrijkee oriëntaties, die weinig of geen maatschappelijk aanzien genieten, zeker in 

eenn moderne plurale samenleving. Als die mensen werkelijk een noodzakelijke 

conditiee voor een goed leven ontberen, namelijk zelfachting, dan is dat een ernstig 

probleem. . 

Jee zou dit kunnen proberen op te lossen door middel van actief 

'erkenningsbeleid'' vanuit de staat. Voor iemand als Parekh bijvoorbeeld, betekent 

erkenningg van verschillen dat de staat in zijn publieke symbolen, ceremoniën en 

anderee uitingen zorgt dat ook de aanwezigheid, ervaringen en bijdragen van 

gemarginaliseerdee groepen tot uiting komen.24 Het is de vraag of zulke 

staatserkenningg kan opboksen tegen maatschappelijke tendensen, maar misschien is 

hett het proberen waard. Een moeilijkheid met zo'n onvoorwaardelijke 

211 A. Honneth 1995, p. 122. 
222 Ibid, p. 122. 
211 Ibid, p. 127. 
244 B. Parekh 2000, p. 203. 
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staatswaarderingg van culturele oriëntaties, is dat ze vaak "propositionele inhoud"25 

hebben.. Dat wil zeggen, ze corresponderen met ideeën die waarheidsclaims 
impliceren.. Dit geldt met name voor levensbeschouwelijke en religieuze oriëntaties. 
Hett erkennen van een praktijk of opvatting die conflicteert met liberale waarden is 
bijvoorbeeldd een probleem voor een liberale staat, ook in de ogen van Honneth.26 

Meerr in het algemeen dient een liberaal-neutrale staat zich te onthouden van 
waardeoordelenn over opvattingen van het goede leven, zolang die niet illiberaal zijn. 
Verderr zullen concrete opvattingen vaak met elkaar conflicteren, zodat je ze niet 
tegelijkertijdd positief kunt waarderen. Voor zover erkenning betekent het zonder meer 
toekennenn van waarde aan, of het tonen van positieve waardering voor, culturele 
oriëntaties,, is het dus problematisch. 

Lawrencee Blum lost dit probleem op door erkenning los te koppelen van 
waardeclaims.. Volgens hem zijn evaluatieve oordelen ongewenst en dient erkenning 
zichh te richten op het belang dat de culturele oriëntatie heeft voor de persoon zelf. Het 
feitt dat een persoon of groep zich sterk verbonden voelt met bijvoorbeeld een religie, 
iss de basis voor de erkenning van die religie, los van normatieve opvattingen die je 
overr die religie kunt hebben. "Erkenning van het individu en van de culturele groep is 
eenn manier om iemand te bevestigen in haar of hun (hier, culturele) distinctheid. Het 
vereistt echter niet dat de betreffende identiteitscomponent [...] een distincte waarde 
wordtt toegekend, los van de waarde voor hei individu of de groep in kwestie."11 Zo'n 
vormm van erkenning moet dan in staat zijn de zelfachting te genereren waar Honneth 
opp doelt. 

Uitt dit voorstel komt een op het oog redelijke conceptie van erkenning naar 
voren,, één waarbij waardeoordelen over concrete praktijken en opvattingen worden 
vermedenn (alhoewel Blum de concrete invulling in het vage laat). Maar nu praktisch. 
Err is nogal wat erkenningswerk aan de winkel als alle ideologieën, opvattingen, 
manierenn van leven, symbolen, beroepen, kunstvormen, religies, etc. die je zoal 
tegenkomtt in een plurale samenleving in aanmerking komen. Moet alles erkend 
worden?? Hoe krijgt dat gestalte in de praktijk? Terugdenkend aan Taylors twijfels bij 
dee culturele neutraliteit van nominaal liberale samenlevingen, zou je kunnen zeggen 
datt bepaalde, dominante oriëntaties al stilzwijgend erkend worden, zoals bijvoorbeeld 
hett christendom via feestdagen en het "God almachtig" van de koningin. Groepen die 
hunn oriëntaties niet op deze manier erkend zien, kunnen wellicht worden geacht een 
claimm te hebben op een soort 'dan wij ook'-erkenning in de vorm van symbolen en 

255 Vgl. B. Barry, Culture and Equality, Cambridge: Polity Press 2001, p. 270. 
266 A. Honneth 1995, p. 177. 
277 L. Blum, 'Recognition, Value, and Equality: A Critique of Charles Taylor's and Nancy Fraser's 
Accountss of Multiculturalism', in: C. Willet (red.), Theorizing Multiculturalism, Oxford: Blackwcll 
1998,1998, p. 79: "Recognition of the individual and cultural group is a way of acknowledging someone in 
herr or their (here, cultural) distinctness. It docs not, however, require that the identity component in 
questionn (cthno-culture) be accorded a distinct worth or value apart from its worth to the individual 
oror group in question" (Cursivering van Blum.) Terzijde: Blum spitst de discussie toe op "cthno-
culture",, maar stelt ciders in de tekst (p. 76) dat andersoortige culturele oriëntaties net zo belangrijk 
kunnenn zijn. 
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feestdagen.. Dat was ook de achtergrond van Parekhs voorstel. Maar het probleem 

blijf tt staan: er zijn gewoon teveel culturele oriëntaties om allemaal te erkennen. Moet 

err een nationale nudisten-dag komen? Een ambtseed met "dat zweer ik op de 

geschriftenn van L. Ron Hubbard"?" 

Misschienn biedt Blum weer hulp. Hij zegt in het aangehaalde artikel dat niet alle 

culturelee oriëntaties per se een zo belangrijke rol spelen in de identiteit van personen 

datt die personen er alleen een gezond zelfbeeld op na kunnen houden als die 

oriëntatiess worden erkend. Met andere woorden, alleen indien de betreffende 

oriëntatiess 'diep' zijn, in belangrijke mate de identiteit van de betreffende personen 

bepalen,, is erkenning geboden.29 Dit onderscheid zou de erkenningswerklast 

inderdaadd verlichten. Het totaal aan te erkennen oriëntaties slinkt dan immers. Toch 

biedtt deze geclausuleerde aanpak nog steeds geen garantie voor een werkbare 

hoeveelheidd aan benodigde erkenningen (je zou willen dat erkenningstheoretici vaker 

zoudenn aangeven wat hen nu concreet, in termen van tastbaar beleid, voor ogen staat). 

Henn ander punt: zoals we eerder zagen leveren dit soort criteria vreemde prikkels op. 

Voorr zover er voordelen op het spel staan, en die staan op het spel, is er namelijk een 

prikkell  om je oriëntatie als zo 'diep' mogelijk te presenteren in publieke deliberatie, 

ookk als dat niet terecht is. Verder hebben mensen er dan een belang bij om hun 

kinderenn en andere leden van 'de groep' zo te indoctrineren dat ze weinig kritische 

distantiee kunnen innemen ten opzichte van hun culturele praktijken en ideeën, opdat 

zee als 'diep' kunnen worden gekwalificeerd. Dat kan een liberale samenleving niet 

willen. . 

66 Rawlsiaan s zelfrespec t en islamofobi e 

Off  dit fatale bezwaren zijn weet ik niet, maar ze wijzen wel op reële praktische 

problemenn bij de benadering van Blum. Brian Barry wijst op een benadering van het 

onderwerpp erkenning waarbij je aan dit en vergelijkbare problemen überhaupt niet 

toekomt.. Hij haakt aan bij de Rawlsiaanse versie van eigenwaarde. Rawls gebruikt in 

dezenn de term 'zelfrespect', en ruimt in zijn theorie een belangrijke plaats in voor dit 

goed,, dat hij zelfs aanmerkt als het meest gewichtige primaire goed. Zelfrespect hangt 

voorr Rawls samen met zelfvertrouwen en met het gevoel dat de manier waarop je je 

levenn inricht de moeite waard is.30 (Enigszins verwarrend: Rawls gebruikt dus de term 

'zelfrespect'' voor iets wat sterk lijk t op Honneths derde niveau, waarvoor Honneth 

weerr de term 'zelfachting' gebruikt. Honneth gebruikt de term zelfrespect voor zijn 

tweedee niveau.) Het is daarbij weliswaar belangrijk dat de oriëntaties van personen 

2**  In deel UI zal ik cen gekwalificeerde versie van de omgekeerde conclusie verdedigen, namelijk dat 
diee inderdaad nict-ncutrale symbolen en gebruiken ter discussie moeten worden gesteld. 
299 L. Blum 1998, p. 76: "A theory of recognition need not assume that person's cthno-culturc is 
necessarilynecessarily deeply important to her. It says only that, if it i.s, it deserves recognition." (Cursivering 
vann Blum.) 
100 J. Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Mass: Harvard University Press 1971, p. 440. 
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publiekelijkk worden erkend en bevestigd, maar de erkenning hoeft niet van de staat of 

vann (alle of veel) andere burgers te komen. Voor Rawls is de wederzijdse erkenning 

vann mensen die een culturele oriëntatie met elkaar delen voldoende: "Het volstaat 

normaliterr dat er voor elke persoon een associatie is (één of meer) waartoe hij behoort 

enn waarin de activiteiten die rationeel zijn voor hem publiekelijk worden geaffirmeerd 

doorr anderen. Op deze wijze krijgen we het gevoel dat wat we doen in het dagelijks 

levenn de moeite waard is."31 Juist de antiperfectionistische portee van liberale 

principess verzekert dat zelfrespect wordt bevorderd. De staat stelt geen 

waardenhiërarchiee op en bevordert geen opvattingen van het goede, zodat de 

beschrevenn wijze van erkenning, dus binnen gelijkgestemde associaties, onbelemmerd 

kann gedijen. Je zou het ook zo kunnen formuleren: de institutionalisering van gelijke 

vrijheidd maakt de institutionalisering van erkenning van verschil overbodig. 

Ditt klinkt aannemelijk en Barry acht deze benadering van Rawls ook van 

toepassingg op samenlevingen met grote aantallen recente immigranten. Ik vind het 

echterr iets te stellig. Dat mensen een toereikende mate van zelfrespect of zelfachting 

kunnenn verwerven via wederzijdse erkenning binnen particuliere sociale verbanden is 

eenn claim die in een actuele samenleving empirisch moet worden waargemaakt. Het is 

geenn conceptuele a priori  waarheid. Laten we de discussie bijvoorbeeld nog eens 

toespitsenn op belijders van de godsdienst islam in Nederland. Het is niet gewaagd om 

dee stelling te verdedigen dat de bejegening die hen met name de afgelopen vier, vij f 

jaarr ten deel is gevallen een schadelijke uitwerking kan hebben gehad op zaken als 

zelfvertrouwen,, zelfrespect en zelfachting. In de eerste plaats is er geen sprake van 

eenn faire implementatie van principes van rechtvaardigheid van het type dat Rawls 

voorschrijft.. Identiteitsproblemen spelen hier op het tweede niveau van Honneth, de 

juridischee erkenning van de gelijke morele status van elke burger (gelijke rechten in 

eenn egalitaire samenleving). In de talloze meer en minder serieuze analyses van "de 

Marokkaansee jongere" die sinds de moord op Theo van Gogh, en eigenlijk al eerder, 

inn de dagbladen en periodieken zijn verschenen komt telkens het beeld naar voren van 

"err niet bij horen", "uitsluiting", etc. 

Dee overtuiging niet op gelijke voet mee te tellen in de maatschappij kan al op 

jongee leeftijd postvatten. Kees Beekmans, een docent op een zwarte VMBO-school in 

Amsterdamm schrijft een reeks artikelen in De Groene Amsterdammer. Het volgende 

citaatt geeft een goed beeld van wat er volgens hem aan de hand is: 

Onderr alle conflicten die ik met Nabila en Hakima heb, waart dat verwijt. 

Julliee accepteren ons toch niet? Wij horen er toch niet bij? Voor julli e zijn wij 

tochh kut-Marokkanen? Dat zich achtergesteld en buitengesloten voelen vormt 

dee achtergrond van al onze conflicten. Het maakt niet uit waar ze over gaan. 

Zoo heeft Hakima, die inmiddels anderhalfjaar op onze praktijkschool zit, zich 

111 J. Rawls 1971, p. 441: "I t normally suffices that for each person there is some association (one or 
more)) to which he belongs and within which the activities that arc rational for him arc publicly 
affirmedd by others. In this way we acquire a sense that what we do in everyday lif e is worthwhile." 
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nogg steeds niet verzoend met haar plek. Ze blijf t er tegenaan schoppen. Dit is 

eenn school voor domme kinderen, zij is niet dom! Dit is een school waarop wij , 

Nederlanders,, buitenlanders wegstoppen, een zwarte school. Nederlanders 

willenn niks met ons te maken hebben! En uiteraard is de gebrekkige uitrusting 

vann onze school - wel een computerlokaal maar nog geen internet op de 

computerss - reden om te denken dat wij , Nederlanders, vinden dat dat voor 

buitenlanderss allemaal niet nodig is: die kun je gerust met troep afschepen. ' 

Inn de week dat ik dit schrijf heeft het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS)) het rapport Allochtonen in Nederland 200433 gepubliceerd. Daaruit komt naar 

vorenn dat niet-westerse allochtonen, waarvan het grootste deel moslim is, in relatief 

slechteree buurten in slechtere huizen wonen, relatief laagopgeleid zijn, relatief slechte 

loopbaanmogelijkhedenn hebben, en zich relatief minder gelukkig voelen. Tijdens een 

bijeenkomstt over integratie en de arbeidsmarkt voor etnische minderheden op 27 

novemberr 2004 verklaarden vice-voorzitster A. Jongerius van de FNV en directeur H. 

Ferminaa van het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie dat het niet 

meerr goed uit te leggen valt dat de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen drie 

keerr zo hoog is als onder autochtonen, terwijl de verschillen in opleiding en 

kwalificatiess langzaam kleiner worden. 

Goedbeschouwdd dienen deze sociaal-economische problemen aangepakt te 

wordenn door middel van het creëren van gelijke kansen (onderwijs), het verzekeren 

vann herverdelende rechtvaardigheid en het bestrijden van discriminatie op de 

arbeidsmarkt.. Kortom, vertrouwde liberaal-egalitaire imperatieven. Het is echter 

belangrijkk in te zien dat het hier niet uitsluitend gaat om het lenigen van materiële of 

instrumentelee behoeften, maar dat Honneths dimensies van erkenning een minstens 

evenn belangrijke rol spelen. Zoals Van Leeuwen opmerkt, zal een persoon "een grote 

achterstandd in koopkracht, uitsluiting van basisrechten of sociale minachting niet 

alleenn beschouwen naar instrumentele consequenties (zoals minder exotische 

vakanties,, inperking van politieke invloed en verminderde kansen op een carrière). De 

symbolischee dimensie van dergelijke uitsluiting zal altijd een rol spelen bij de 

verontwaardigingg die hier kan ontstaan." " 

Evenwell  hoeft dit verhaal de positie van Barry en Rawls niet aan te tasten. Zij 

kunnenn volhouden dat als die gelijke rechten en kansen (tweede niveau Honneth) 

eenmaall  zijn verwezenlijkt, dat dan wederzijdse erkenning in eigen kring toereikend 

iss voor een solide identiteit. Maar ook dat is een claim die empirisch waargemaakt 

zouu moeten worden. In de sferen van politieke soundbites en van wat ik maar even de 

'opinie-industrie'' noem, is het de afgelopen jaren voor moslims geen picknick 

122 <http://www.grocnc.nl/2004/0446/kb moord.html> 
111 <http://www.cbs.n1/nl/publicatics/rcccnt-vcrschcncn/allochtoncn-in-ncdcrland/l 8-1 1 -04-b-52-
04.htm> > 
344 <http://www.nu.nl/ncws.jsp?n=448430&c=77> 
355 B. Van Leeuwen, Erkenning, Identiteit en Verschil (diss. Leuven), Katholieke Universiteit Leuven 
2001,, p. 150. 

http://www.grocnc.nl/2004/0446/kb%20moord.html
http://www.cbs.n1/nl/publicatics/rcccnt-vcrschcncn/allochtoncn-in-ncdcrland/l
http://www.nu.nl/ncws.jsp?n=448430&c=77
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geweest.. Wat wel 'het einde van de politieke correctheid' en van 'de gedoogcultuur' 

wordtt genoemd, betekende in de praktijk een niet aflatende stroom aan columns, 

artikelen,, nieuwsitems en gesprekken van de dag over 'het integratieprobleem', waar 

inn feite gewoon 'het moslimprobleem' mee wordt bedoeld. De hoofddoeken, de 

inburgering,, de gezinshereniging, El Moumni, het vermeende begrip voor 9/11, het 

"dee vijfde colonne van geitenneukers" en "de pooiers van de profeet" van Theo van 

Gogh,, de vermeende financiering van islamitische scholen door terreur-ideologen, het 

"kut-Marokkanen""  van Rob Oudkerk, de niet geschudde hand van minister Verdonk, 

dee zo node gemiste "islamitische Verlichting" waar Afshin Ellian, Paul Cliteur en 

Sylvainn Ephimenco op hameren, de importbruiden, het tweede huis in Marokko, de 

fil mm 'Submission' van Ayaan Hirsi Ali , het "er komt geen islamiet meer in" en 

"achterlijkee cultuur" van Pim Fortuyn, het "ik lust die hoofddoekjes rauw" van Geert 

Wilders,, in combinatie met de plotselinge populariteit die deze politici snel na de 

betreffendee uitingen ten deel viel - het is een greep uit de meer en minder grote 

affaires,, controverses, thema's en fenomenen die de revue zijn gepasseerd. Hoe 

legitiemm de discussies in veel gevallen ook mogen zijn, het is in het aanzicht van deze 

tendenss niet moeilijk voor te stellen dat je als lid van de aangesproken categorie 

mensenn het idee kan krijgen dat er een hetze aan de gang is, dat 'men' je niet moet. 

Dee combinatie van een gepercipieerde hetze en het bovengenoemde gebrek aan 

gelijkee kansen is een giftig brouwsel omdat de ingrediënten elkaar versterken. Een 

structurelee denigrerende portrettering van een categorie mensen, in samenspel met een 

sociaal-economischee uitzichtloosheid bij diezelfde categorie, kan leiden tot 

criminaliteit,, misbruik van sociale voorzieningen en in sommige gevallen zelfs 

radicalisme,, die op hun beurt weer de politieke roep om hardere maatregelen 

uitnodigen.. Deze fenomenen versterken op hun beurt weer het slechte imago van 

islamietenn en daarmee de sociaal-economische discriminatie, waarmee de vicieuze 

cirkell  rond is. Maar voor Barry en Rawls is de volgende vraag relevant: zou - in 

termenn van zelfrespect - de (al dan niet gepercipieerde) hetze wel aanvaardbaar zijn 

indienn volle liberale rechtvaardigheid verwezenlijkt zou zijn? Uiteraard kunnen de 

tweee niet los worden gezien: als de sociaal-economische positie van moslims goed 

zouu zijn, dan zou er minder fel naar de islam worden uitgehaald door politiek en 

media.. Niettemin is de vraag conceptueel gezien relevant: stel dat substantiële 

Rawlsiaansee rechtvaardigheid is verwezenlijkt in een samenleving, is het denkbaar dat 

eenn cumulatie van denigrerende portretteringen van een bepaalde categorie mensen 

tochh significante schade in termen van zelfbeeld kan aanrichten, ook al is er sprake 

vann onderlinge wederkerige erkenning binnen (subcategorieën van) die categorie 

mensen? ? 

Al ss die vraag ontkennend moet worden beantwoord, dan volstaat de benadering 

vann Rawls en Barry, en zijn de zorgen van de politiek van erkenning van verschil 

overdreven.. In dat geval is het zaak werk te (blijven) maken van het creëren van 

gelijkee kansen en een rigoureus bestrijden van racisme en andere discriminatievormen 

imperatievenn die sowieso gelden. Bij een bevestigend antwoord echter, zal de 
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problematiekk van erkenning toch een plaats moeten krijgen buiten de onderlinge 

wederkerigee erkenning waar Rawls het over heeft. De staat zal zich dan op de een of 

anderee manier actief moeten bemoeien met het derde niveau van Honneth. Die laatste 

schrijftt dat het bij dit niveau van zelfachting onder meer gaat om de afwezigheid van 

innerlijkee barrières en psychologische inhibities en angsten. Zo implausibel klinkt 

hett niet dat zulke zaken het gevolg kunnen zijn van de genoemde lawine aan 

negatievee maatschappelijke aandacht. Het keiharde maatschappelijke debat is 

inmiddelss al zo lang aan de gang dat moslimpubers hun hele bewuste leven (zeg maar 

vanaff  de tijd dat men serieus kranten leest en dergelijke) in dit klimaat hebben 

geleefd.377 Hoe dan ook, of het antwoord ontkennend of bevestigend luidt is speculatie, 

maarr de mate van aannemelijkheid van het bevestigende antwoord lijk t me groot 

genoegg om een strategie ter voorkoming te bedenken, voor de zekerheid, bij wijze van 

spreken. . 

77 Negatiev e erkenning ? 

Hoee zou zo'n strategie eruit kunnen zien? De varianten van erkenning die tot nu toe 

zijnn bezien waren positief geconstrueerd, namelijk als positieve waardering of 

aantrekkelijkerr - als bevestiging van het belang van bepaalde culturele oriëntaties 

voorvoor het individu of de groep, los van evaluatieve claims. Beide modaliteiten zijn 

echterr problematisch, zoals hierboven bleek. De aantrekkelijkste, want minimale, 

vormm van erkenning lijk t me een negatief geconstrueerde, namelijk erkenning als een 

zichh onthouden van, althans een maximum stellen aan, het op denigrerende wijze 

portretterenn van bepaalde culturele oriëntaties en de bijbehorende categorieën mensen. 

Hett gaat er dus niet om publiekelijke erkenning van bepaalde culturele oriëntaties te 

genererenn door middel van feestdagen, symbolen of officiële overheidsverklaringen 

vann erkenning, maar om ervoor te zorgen dat die oriëntaties niet onevenredig en 

onophoudelijkk worden afgeschilderd als inferieur, achterlijk, onbeschaafd, 

minderwaardig,, etc. 

Uiteraardd belanden we hiermee in de sfeer van vrijheid van meningsuiting en de 

grenzenn die daaraan mogen worden gesteld. De discussie over uitingsvrijheid in een 

liberalee samenleving is een omvangrijke, en dit is niet de plaats om die in al z'n 

nuancess te ontleden. Wel is duidelijk dat de argumenten voor antiperfectionisme die 

,66 A Honneth 1995, p. 174. 
177 Epidemioloog en psychiater Jean-Paul Scltcn stelt dat langdurige blootstelling aan 'social defeat' 
(hett voortdurend verliezen van de strijd om de gewenste sociale positie te verkrijgen) leidt tot een 
sterkk verhoogde incidentic van psychose, schizofrenie en andere psychische klachten. J.P. Scltcn & 
H.. Cantor-Graae, "Schizophrenia and Migration: A Mcta-Analysis and Review', The American 
JournalJournal af Psychiatry 2005-162, pp. 12-24. 
1KK Soms lijk t ook Honneth te neigen naar een dergelijke minimale conceptie van erkenning. 
Bijvoorbeeldd op p. 130: ['Symmetrical' esteem] must mean instead that every subject is free from 
beingg collectively denigrated, so that one is given the chance to experience oneself to be recognized, 
inn light of one's own accomplishments and abilities, as valuable for society." 
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ikk in hoofdstuk 1 gaf, met name het feilbaarheidsargument en het argument van een 

kritischh klimaat als voorwaarde voor een werkelijk onderschrijven van overtuigingen, 

wijzenn op een extensieve interpretatie van die vrijheid. Een argument voor inperking 

vann de uitingsvrijheid moet heel zwaar wegen, wil het de weegschaal daadwerkelijk 

latenn doorslaan naar een verbod. 

Kann de bescherming van identiteit, van zelfachting in de zin van Honneths derde 

niveauu zo'n argument zijn? In de literatuur over uitingsvrijheid is een argument te 

vindenn dat zich richt op de bescherming van de diepste identiteit van mensen. Dit 

argumentt zegt dat sommige 'diepe' overtuigingen constitutief zijn voor de identiteit 

vann personen en dat respect voor personen daarom respect voor hun overtuigingen 

mett zich meebrengt. Door overtuigingen die met bepaalde culturele oriëntaties 

corresponderenn te weerleggen of belachelijk te maken, kun je mensen tot in het diepst 

vann hun ziel kwetsen, omdat die overtuigingen de kern van hun bestaan uitmaken. De 

filmfilm  Submission van Ayaan Hirsi Ali , waarin koranteksten op een naakt 

vrouwenlichaamm worden afgebeeld, zou hiervan een voorbeeld kunnen zijn. 

Theoo Rosier stelt echter in reactie op dit argument terecht dat disrespect, of zelfs 

beschimpendee minachting (een beschimpende of beledigende stijl kan op essentiële 

wijzee deel uitmaken van de inhoud van een uiting), voor overtuigingen geenszins het 

respecterenn van de persoon, de 'houder' van die overtuigingen, als volwaardig 

medeburgerr uitsluit. Respect voor personen is respect voor personen, en niet 

onvoorwaardelijkk respect voor de opvattingen van die personen. Debat over 

propositionelee inhoud, hoe vilein ook, mag nooit worden geslachtofferd aan een 

misplaatstee opvatting van wat respect voor de menselijke waardigheid inhoudt. Dit 

zouu alleen anders zijn onder de aanname dat iemands overtuigingen hem op dezelfde 

onherroepelijkee wijze aankleven als een lichamelijke handicap. 

Hett verrast dan ook niet dat iemand als Parekh, een pleitbezorger van cultuur-

als-handicapp denken, godslastering op één lij n wil stellen met racisme.41 In deze 

denktrantt past ook dat Parekh in zijn bespreking van de Rushdie-affaire beweert dat 

ww Zie T.E. Rosier, 'Tolerantie en religie. Over de zaak Van Dijke en de visie van het EHRM inzake 
godslastering',, RM Themis 2000-161/1, p. 14. (Rosier bespreekt het argument, maar onderschrijft het 
zelff  niet.); Minister Piet Hein Donner leek zich in november 2004 op dit argument te beroepen toen 
hijj  pleitte voor het afstoffen van het wetsartikel over smalende godslastering, omdat je mensen niet 
tott in het diepst van hun overtuiging en op grove wijze mag beledigen. Zie 
<http://www.nos.n1/nieuws/artikclen/2004/ll  l/13/donnerwiIgodslasteringaanpakken.html>. 
4(11 Vgl. de christcnfundamentalist Leen van Dijke, die onderscheid maakte tussen de homoseksuele 
praxiss (die hij sterk afkeurde) en homoseksuelen als zodanig (die hij als gelijk- en volwaardige 
mensenn zei te beschouwen). 
411 B. Parekh 2000, p. 295 e.v.; Hen zijpaadje: je zou kunnen verdedigen dat de positie die Parekh hier 
inneemtt conflicteert met de morele eisen van Honneths tweede niveau. Immers, daar gaat het om de 
erkenningg van individuen als wezens die behept zijn met het vermogen om te handelen en te oordelen 
opp grond van redenen. De vertaler van de Engelstalige editie van Honneths boek, Joel Anderson, 
trektt een interessante parallel met de ideeën in Peter Strawsons beroemde essay Freedom and 
Resentment.Resentment. Zie J. Anderson, 'Translator's Introduction', in: A. Honneth 1995, p. 181, noot 11: 
"[I]nsofarr as one reacts to others with ordinary feelings (such as resentment) rather than taking an 
'objective',, non-participatory attitude one implicitly recognizes them as morally responsible for 
theirr actions". 

http://www.nos.n1/nieuws/artikclen/2004/l%20l/13/donnerwiIgodslasteringaanpakken.html
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eenn extensieve vrijheid van meningsuiting een elitair goed is, waar alleen filosofen en 

literatorss van profiteren, maar waar gewone mensen alleen maar de dupe van worden. 

Barryy stelt hier terecht tegenover dat "de voornaamste begunstigden van de 

wereldliteratuur,, van de filosofie en van de wetenschap bestaan uit mensen die erdoor 

inn staat worden gesteld los te breken uit de beperkte set van ideeën waarmee ze zijn 

grootgebracht."422 Mensen moeten niet afgeschermd worden van ideeën die hun van 

huiss uit meegekregen opvattingen ter discussie stellen. Dit punt van Barry houdt 

alleenn steek wanneer je er, zoals ik, van uitgaat dat overtuigingen niet in iemands 

identiteitt staan geëtst, maar in beginsel bestaan in een context van delibereren en van 

redenen,, en dat mensen van mening kunnen veranderen op grond van argumenten. 

Zoalss bleek in hoofdstuk 4 getuigt het juist van disrespect om een gebrek aan 

reflectieff  vermogen bij mensen te veronderstellen, zoals Parekh schijnt te doen. 

Rosierr stelt echter wel een grens. Hij zou een verbod op uitingsvrijheid wel 

legitiemm vinden waar het gaat om discriminerende uitingen in de zin van art. 137c Sr, 

diee een directe aanval inhouden op de menselijke waardigheid van anderen. 

Dee boodschappen die zulke discriminerende uitlatingen overbrengen -

boodschappenn in de trant van 'ik vind jou een ondermens, ik wil jou 

onderdrukken,, apart zetten, fundamentele rechten ontnemen, het land uitzetten, 

inn concentratiekampen stoppen, uitroeien' kan het mikpunt ervan niet 

aanvaardenn zonder zijn mens-zijn te verloochenen. In een samenleving die 

gebaseerdd is op het beginsel van gelijke burgerlijke waardigheid kan het niet 

dee pointe van een systeem van vrijheid van meningsuiting zijn om zulke 

uitlatingenn de extra bescherming te geven die door grondrechten geboden 

wordt. . 

Tochh spreekt ook deze grens van Rosier niet vanzelf. Je zou ook kunnen betogen dat 

dee grens niet ligt bij het zeggen dat je de ander zijn fundamentele rechten wil 

ontnemen,, maar bij het doen, dus de ander daadwerkelijk van zijn vrijheid beroven of 

daadwerkelijkk mishandelen (maar dan gaat het niet meer over uitingsvrijheid), of bij 

hett aanzetten tot rechtenschendingen. De Verenigde Staten kennen bijvoorbeeld het 

zogenaamdee clear and present danger criterium. Dit houdt in dat een uiting pas kan 

wordenn verboden wanneer duidelijk en hoogwaarschijnlijk is dat als direct gevolg 

ervann misdrijven zullen worden gepleegd. 

Off  we van deze twee varianten het criterium van Rosier en de clear and 

presentpresent danger test de engere of de ruimere nemen, maakt in de context van wat ik 

maarr even de anti-islamhetze noem niet zoveel uit. Immers, het gros van de bedoelde 

uitingenn opereert niet onder de veronderstelling dat bepaalde soorten mensen inherent 

inferieurr zijn, zoals wel het geval is bij racisme en seksisme. Wat wordt aangevallen 

422 B. Barry 2001, p. 31: "The chief beneficiaries of the world's literature, philosophy and science arc 
thosee whom it enables to break out of the limited range of ideas in which they have been brought up." 
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zijnn de (vermeende) overtuigingen die een groep mensen huldigt. Deze uitingen 

passerenn dus de engere test, zodat je aan de ruimere niet toe hoeft te komen. Hoe dan 

ook,, de directe manier om 'identiteit' te beschermen, door individuele uitingen die 

'constitutievee overtuigingen' aanvallen of beschimpen, faalt dus. 

88 'Culturel e vervuiling' ? 

DitDit  betekent dat het probleem van de cumulatieve denigrerende portrettering van 

moslimss blijf t staan. Is er überhaupt wel een manier om dit probleem te benaderen 

zonderr onaanvaardbare illiberale implicaties? Wellicht biedt de theorie van Andrew 

Kernohann aanknopingspunten. Kernohan houdt zich namelijk bezig met een probleem 

datt veel gelijkenis vertoont met het onderhavige. Hij is een liberaal die gevaar ziet in 

cumulatiess van uitingen met een inegalitaire strekking, niet zozeer omdat die 

schadelijkk zouden zijn voor de identiteit en het zelfrespect van bepaalde groepen 

mensen,, maar veeleer omdat ze in de bredere samenleving een wereldbeeld kunnen 

bevorderenn dat door liberalen wel als onjuist moet worden afgewezen. 

Dee redenering loopt als volgt. Zoals we eerder zagen is het voornaamste belang 

datt mensen hebben het leven van een goed leven. Verder stelde ik vast dat 

levensvoorkeurenn corresponderen met overtuigingen die waarheidsclaims over het 

goedee impliceren. Welnu, zegt Kernohan, wanneer een aanhoudende cumulatie van 

bijvoorbeeldd seksistische uitingen er in een samenleving toe leidt dat grote aantallen 

mensenn hierdoor (vaak van kleins af aan) worden beïnvloed en er opvattingen op na 

gaann houden met de strekking dat vrouwen inherent minderwaardig zijn, dan lijden 

diee mensen een bepaald soort schade. Immers, de opvatting dat individuen van het 

vrouwelijkee geslacht inherent minderwaardig zijn, is onjuist. Liberalen moeten hem 

well  onjuist vinden, want elke liberale theorie heeft als fundament het 

gelijkheidsbeginsel,, de gelijkwaardigheid van alle mensen. Dit betekent voor die 

samenlevingg dat grote aantallen mensen hun levenswandel mede baseren op één van 

dee weinige overtuigingen waarvan de onjuistheid niet ter discussie staat, namelijk de 

inherentee minderwaardigheid van vrouwen. 

Watt volgt hieruit, volgens Kernohan: een liberale staat heeft de plicht om 

invloedrijkee cumulaties van uitingen met apert inegalitaire strekking te bestrijden. 

Vanwegee het cumulatieve karakter van dit soort verschijnselen maakt Kernohan een 

analogiee met milieuvervuiling. De relevante overeenkomst is dat individuele 

handelingenn van vervuiling verwaarloosbaar zijn in effect, maar dat de som van alle 

individuelee handelingen bij elkaar zorgt voor een uitermate merkbaar schadelijk 

effect.. "Bi j het omgaan met cumulatieve schade moeten we, denk ik, ophouden met 

hett proberen aan individuen toe te schrijven. We moeten daarvoor in de plaats 

trachtenn cumulatieve schade te voorkomen door middel van staatsinterventie die 
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werkbaarr en fair is, maar die niet afhangt van kennis over wie wat jegens wie heeft 
,, „43 

gedaan. . 

inn het licht van deze analogie spreekt Kernohan ook wel over 'culturele 

vervuiling'.. De manier om die te bestrijden is niet door middel van dwingende 

verboden,, betoogt hij. Ten eerste omdat dwang geen goed middel is om mensen te 

overtuigen,, zoals we ook al zagen in hoofdstuk 1. Ten tweede omdat dwang 

ressentimentt veroorzaakt, vooral omdat de schade die individuele uitingen 

veroorzakenn waarloosbaar is ('Ik doe toch niemand kwaad?'). Ik zou daaraan 

toevoegenn dat het ondergronds drijven van bijvoorbeeld racistische meningen 

inopportuunn is, en dat dwang een zwaktebod is, waar overtuigen en overreden ook 

mogelijkhedenn zijn. Dit laatste is ook precies waar Kernohan zich op richt. De staat 

moett inegalitaire uitingen, beelden en vooroordelen bestrijden via onderwijs , via 

toespraken,, publiciteitscampagnes en via het subsidiëren van maatschappelijke 

organisatiess die gelijkheid nastreven. 

Iss Kernohans strategie ook geschikt voor het probleem van een cumulatieve 

denigrerendee portrettering van een categorie mensen als moslims? Op het eerste 

gezichtt lijk t het van wel, maar er speelt een belangrijk probleem. In de vorige 

paragraaff  werd al duidelijk dat de meeste uitingen die moslims kritiseren niet uitgaan 

vann de veronderstelling dat bepaalde soorten mensen inherent inferieur zijn. Wat 

wordtt aangevallen zijn de (vermeende) denkbeelden die deze categorie personen 

huldigt47.. Bij het probleem dat Kernohan bespreekt gaat het echter niet om 

denkbeelden,, maar om natuurlijke, onafschudbare eigenschappen van mensen, dus 

eigenschappenn die categorieën definiëren als vrouwen, zwarten, homo's, bejaarden, 

gehandicapten,, etc. De gelijkwaardigheid van deze categorieën mensen moet een 

liberalee staat wel onderschrijven, maar de gelijkwaardigheid van bepaalde 

overtuigingenn uiteraard niet, Anders gezegd: de neutraliteit van de staat kan niet voor 

hett gelijkheidsbeginsel zelf gelden, maar geldt wel, en juist, ten opzichte van 

particulieree concepties van het goede. Als de staat overgaat tot het bestrijden van een 

433 A. Kernohan, Liberalism, Equality and Cultural Oppression, Cambridge: Cambridge University 
Presss 1998, p. 75: "In dealing with accumulative harms, we must, I think, give up on trying to impute 
themm to individuals. Instead, we must attempt to prevent accumulative harms through state 
interventionn that wil l be workable and fair, but wil l not depend on knowing who did what to whom." 
444 Ibid, pp. 97, 104. 
455 Ibid, p. 115: "The educational curriculum should be permeated by the egalitarian liberal view of 
thee moral equality of persons; there should be no room in the curriculum, except as cautionary talcs 
orr historical curiosities, for teaching that people's worth depends on grounds that arc arbitrary from a 
morall  point of view." 
466 Ibid, p. 116: "In the wider culture outside the education system, the egalitarian liberal state should 
activelyy persuade people to its view of the moral equality of persons and contest any opposing, 
incgalitariann conceptions. At a deeper level, it should foster egalitarian social meanings and shared 
understandings.. Persuasion can be done directly, by speeches, advertising campaigns, and so on, or it 
cann be done indirectly, by financial support of groups and associations advocating equality." 
477 Alhoewel tegenwoordig 'moslims', 'allochtonen' en 'buitenlanders' vaak op een hoop worden 
gegooid.. Die laatste twee categorieën zijn wel degelijk onafschudbare kenmerken. Als 'allochtonen' 
secsec als kop van jut van een cumulatieve denigrerende portrettering zouden fungeren, dan zou 
Kernohanss verhaal onverkort van toepassing zijn. 
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cumulatiee van anti-islamitische uitingen, dan lijk t hij zich een oordeel aan te matigen 
overr opvattingen van het goede. Een schending van liberale neutraliteit, met andere 
woorden. . 

Off  toch niet? Zoals we bij een uitgebreidere analyse van neutraliteit in deel III 
zullenn zien, is er in de liberale literatuur een vrij brede consensus dat de relevante 
vormm van neutraliteit niet is neutraliteit van effect, maar neutraliteit van 
rechtvaardiging.. Dat wil zeggen, wat relevant is voor de beoordeling van de 
neutraliteitt van een bepaalde beleidskoers van de staat, is het doel ervan, en niet de 
zijdelingsee effecten op feitelijke voorkomende (deel)concepties van het goede. 
Welnu,, het doel is duidelijk: het tegengaan van een beschadigd zelfbeeld (de 
zelfachtingg van het derde niveau van Honneth), een beschadigde identiteit, die wordt 
veroorzaaktt door een cumulatie van denigrerende portretteringen van een categorie 
mensenn met een bepaalde culturele oriëntatie (in casu: moslims).48 Indien we 
aanvaardenn dat dit laatste een objectief kwaad is (ook al is het een ander soort kwaad 
dann de inegalitaire portretteringen die Kernohan bespreekt), dan is het niet in strijd 
mett neutraliteit van rechtvaardiging om dat kwaad van staatswege te bestrijden. 
(Terzijde:: zoals het zogenaamde radicaliseren van sommige islamitische jongeren laat 
zien,, is een beschadigd zelfbeeld niet de enige mogelijke reactie op sociale 
degradatie.. Verontwaardiging en verzet is ook mogelijk, waarbij men enerzijds de 
gekritiseerdee identiteitscomponent juist versterkt en met meer trots draagt49, en 
waarbijj  men anderzijds meer afkeer van de samenleving als geheel gaat voelen. Voor 
zoverr dit verschijnsel, en dan met name dat laatste aspect, als een objectief kwaad 
moett worden gezien, geldt hetzelfde als voor een beschadigd zelfbeeld: een liberale 
staatt is gerechtigd de oorzaken te bestrijden.) 

Maarr zelfs dan blijf t het feit dat het opvattingen zijn die ter discussie staan een 
obstakel.. Daar kun je gewoon niet omheen. Dit is meteen duidelijk wanneer je 
Kernohanss maatregelen om 'culturele vervuiling' tegen te gaan beziet in het licht van 
dee vloedgolf aan islamkritiek. Het is niet aan de overheid om te verkondigen dat de 
diversee interpretaties van de islam en de bijbehorende praktijken een gelijke waarde 
hebbenn als andere levensvisies en activiteiten. Het publiek via onderwijs, campagnes 
enn ondersteuning van egalitaire maatschappelijke organisaties doordringen van de 
gelijkee morele waardigheid van alle mensen helpt alleen voor zover anti-islamisme 
overgaatt in racisme. 

Bijj  Rawls is, zoals gezegd, zelfrespect zelfs het belangrijkste primaire goed, en in die zin legitiem 
onderwerpp van overheidszorg. 

Vgl.. A. Honneth 1995, pp. 127 en 164: "fl] n the shared experience of great strain and sacrifice a 
neww constellation of values suddenly emerges, which allows subjects to esteem one another for 
accomplishmentss and abilities that had previously been without societal significance."; "For the 
victimss of disrespect, [...] engaging in political action also has the direct function of tearing them out 
off  the crippling situation of passively endured humiliation and helping them, in turn, on their way to 
aa new, positive relation-to-self." 
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99 Tot slot 

Eerlijkk gezegd zie ik weinig mogelijkheden, in de zin van politiek beleid, van 

juridischee opties, om de 'anti-islamhetze' - die ik als voor de hand liggende casus ten 

tonelee heb gevoerd in verband met de problematiek van erkenning op liberaal 

verantwoordee wijze een halt toe te roepen. Desalniettemin zie ik dit fenomeen om de 

genoemdee redenen wel degelijk als kwalijk. Het is in ieder geval duidelijk dat allerlei 

vormenn van racisme en discriminatie met alle mogelijke, mits doeltreffende, middelen 

moetenn worden bestreden. Maar er rust volgens mij ook een morele plicht op de 

overheidd om de problematische kant van 'de' islam evenredig te benaderen, zoals er 

sowiesoo de plicht is om evenredig en evenwichtig te zijn in de bejegening van 

bevolkingsgroepen. . 

Doorr sommige Nederlandse politici wordt die evenwichtigheid en evenredigheid 

momenteell  niet of nauwelijks in acht genomen. Zo bezien kun je er vraagtekens bij 

zettenn dat criminaliteit door Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond steevast 

wordtt gekoppeld aan 'cultureel-religieuze' oorzaken, terwijl dat bij criminaliteit door 

anderee Nederlanders veel minder op die manier gebeurt. Het lijk t me ook niet 

evenredigg om, zoals enkele Tweede Kamer-leden, te roepen om 

gelegenheidswetgevingg om Abdul Jabbar van der Ven" de mond te snoeren, terwijl 

Theoo van Gogh ongehinderd ex-GroenLinks fractievoorzitter Rosenmöller een 

pijnlijk ee dood mocht wensen. In dit rijtj e past ook de bizarre constatering dat het 

maatschappelijkee stormpje over jongensbesnijdenis onder moslims eind 2004 ineens 

gingg liggen toen een aantal joods-Nederlandse burgers verontwaardigd reageerde op 

dee suggestie om deze praktijk te verbieden. Ook dubieus is de neiging van sommige 

politici ,, maar ook opiniemakers, om vanuit grove generalisaties allerlei dingen te 

eisenn van 'de moslimgemeenschap', zoals dat men zich als één man dient te 

distantiërenn van terrorisme. Alsof de betreffende politici terugvallen op reflexen uit 

dee tijd van de verzuiling. Met individuele verantwoordelijkheid en liberale normen en 

waardenn heeft het in ieder geval weinig te maken. 

Uiteraardd moeten illiberale excessen met een islamitische achtergrond worden 

benoemdd en aangepakt, maar het kan evenrediger, verantwoordelijker. Men dient in 

mijnn optiek met name terughoudendheid te betrachten met het steeds maar koppelen 

vann maatschappelijke problemen aan 'cultuur' of religie, terwijl vaak sociaal-

economischee factoren een rol spelen, die bovendien soms mede zijn veroorzaakt door 

vormenn van maatschappelijke uitsluiting. Nog een voorbeeld: een gevleugelde 

uitspraakk van sommige politici van de laatste paar jaar is dat de Blij f Van Mij n Lijf -

huizenn vol zitten met Marokkaanse en Turkse vrouwen, en dat dit bovendien causaal 

verbondenn is met islamitische opvattingen over de positie van de vrouw. Maar een 

recentt onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie (een onverdachte 

500 Deze zelfverklaarde imam van autochtone afkomst liet zich op 23 november 2004 bij het HO 
televisieprogrammaa Het Elfde Uur ontvallen dat hij hoopte dat de rcchts-populistischc politicus Geert 
Wilderss snel zou overlijden aan kanker. 
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instantiee in dezen, lijk t me) zegt dat het percentage structurele mishandeling in 

zogenaamdee autochtone gezinnen hoger is dan in bijvoorbeeld Marokkaanse en 

Turksee gezinnen (resp. 45% vs. 14% en 45% vs. 21%).51 Nu kun je bij die cijfers 

reeksenn van relativeringen en reserves noemen, zoals bijvoorbeeld verschillen in 

meldingsbereidheidd en verschillen in definitie van mishandeling, en dat doen de 

schrijverss van het rapport dan ook. Die percentages moeten met een korrel zout 

wordenn genomen. Maar dat neemt niet weg dat het opmerkelijk is om anderzijds 

volledigg voorbij te gaan aan cijfers die zo significant verschillen.52 

Anderr voorbeeld: minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie zei 

beginn 2005 op een bijeenkomst van multicultureel instituut Forum dat niemand haar 

eenn geval had kunnen tonen van discriminatie van allochtonen bij sollicitaties.53 Dat is 

vreemd,, want criminoloog Frank Bovenkerk deed reeds medio jaren negentig (dus ver 

voorr de 'burgerrevolte' tegen de multiculturele samenleving) een onderzoek waarbij 

hijj  op honderden vacatures steeds twee brieven stuurde waarin alleen de naam van de 

sollicitantt verschilde. 'Sollicitanten' met een autochtone naam bleken dertig procent 

meerr kans te hebben om voor een gesprek te worden uitgenodigd dan 'sollicitanten' 

mett een allochtone naam. Als Verdonk dit of vergelijkbare onderzoeken wel kent 

maarr negeert is dat verbijsterend. En dat is het eigenlijk ook als zij ze niet kent, als 

ministerr van Integratie. Een vergelijkbare resistentie tegen informatie die niet in de 

tijdgeestt past was te zien bij de receptie van het rapport van de Commissie Blok over 

511 Intomart Beleidsonderzoek, 'Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, 
Marokkanenn en Turken in Nederland', Hilversum 2002, p. 22 e.v. 
522 Bovendien zijn dergelijke relativeringen ook te maken bij het relatief hoge aantal vrouwen van 
allochtonee afkomst in Blij f Van Mij n Lijf-huizen. Zo hebben die vrouwen algemeen gesproken 
minderr dan autochtone vrouwen een sociaal netwerk waar ze terechtkunnen. 
533 'Verdonk ziet afwijzen door afkomst niet', Trouw 19 januari 2005. 
544 F. Bovenkerk, M.J.I. Gras en D. Ramsoedh, 'Discrimination against migration workers and ethnic 
minoritiess in acces to employment in the Netherlands', Geneve: International Labour Office 1994; 
Uitt een recenter onderzoek, van de Universiteit van Utrecht, bleek dat in de bouwsector scholieren 
mett een Marokkaanse achternaam 15% kans maken op een uitnodigingsgesprek, tegenover 41% van 
dee scholieren met een Nederlandse achternaam. Overigens waren deze verschillen in de detailhandel 
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integratiee en bij de onderzoeken naar islamitische scholen, die beide tamelijk 

positievee conclusies bevatten. 

Kortom,, het lijk t mij een kwestie van eenvoudig gezond verstand om 

vertegenwoordigerss van de staat die de mond vol hebben van termen als Verlichting, 

tolerantiee en humanistische normen en waarden, aan te sporen het hoofd koel te 

houdenn en zich te laten leiden door rationele overwegingen en te oordelen op grond 

vann relevante informatie. Het zou de samenleving een stuk dichterbij brengen bij een 

situatiee waarin de condities voor zelfachting in de zin van Honneth worden benaderd, 

enn waarin een giftig ressentiment zo weinig mogelijk kans heeft om wortel te 

schieten. . 

enn de horeca veel kleiner ('Bouw heeft weinig op met Marokkaanse stagiaires', Volkskrant 26 
augustuss 2005). 
555 Wat dit betreft lijk t er sprake van een bijna perfect symmetrische omkering van de kokervisie van 
watt wel het "politiek-corrcctc" tijdperk wordt genoemd, waarin informatie die als discriminerend zou 
kunnenn worden opgevat systematisch werd genegeerd. 


