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6 6 

DEE GRENZEN VAN LIBERALE 
NEUTRALITEIT T 

11 Inleiding 

Dee belangrijke multiculturalistische theorieën de autonomie-faciliterende theorieën 

vann Kymlicka en Raz, het cultuur-als-handicap denken van Parekh, Taylors politiek 

vann erkenning van verschil - zijn in het voorgaande vooral geanalyseerd en 

geëvalueerdd wat betreft hun sociologische of sociaal-psychologische component. 

Daaruitt kwam naar voren dat deze drie benaderingen het volgende gemeenschappelijk 

hebben:: ze stellen 'geculturaliseerde' fundamentele belangen centraal, en willen die 

beschermen.. Respectievelijk ging het om het belang van vol cultureel lidmaatschap, 

vann het kunnen uitvoeren van met handicaps gelijk te stellen culturele praktijken en 

vann het ontvangen van erkenning van culturele identiteitsverschillen. 

Tott nu toe is onderbelicht gebleven dat deze theorieën een belangrijke tweede 

componentt hebben, die noodzakelijk is voor de rechtvaardiging van de 

multiculturalistischee beleidsvoorstellen. Voor het legitimeren van allerlei 

multiculturalistischee programma's ('cultuurrechten' zoals ontheffingen, 

protectionistischee taalrechten, symbolische erkenning, rechtspluralisme) is namelijk 

meerr nodig dan het aannemelijk maken van het grote gewicht van die fundamentele 

'cultuurbelangen'.. Men zal daarenboven moeten aantonen dat die belangen binnen een 

conventioneell  liberaal raamwerk in het gedrang komen en dat dit bovendien unfair is. 

Enn inderdaad, nagenoeg elke multiculturalist probeert dit hard te maken. Men tracht 

aann te tonen dat liberalisme niet neutraal is, zoals liberalen voorgeven, maar dat er 

sprakee is van een structurele bias, een vooringenomenheid, ten nadele van min of 

meerr marginale manieren van leven. Charles Taylor spreekt van een hegemonische en 

onderdrukkendee tendens van het liberalisme. 

Dee stelling is dat de beweerdelijk neutrale set van kleurenblinde principes van 

dee politiek van gelijke waardigheid in feite een reflectie is van een 

hegemonischee cultuur. Waar het dus op neerkomt, is dat alleen de 

minderheids-- of onderdrukte culturen worden gedwongen om vreemde vorm 

aann te nemen. Dientengevolge is de beweerdelijk faire en kleurenblinde 
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samenlevingg niet alleen onmenselijk (omdat hij identiteiten onderdrukt) maar 
ook,, op subtiele en onbewuste wijze, hoogst discriminatoir.1 

Laatt ik deze algememene stelling over liberale neutraliteit in het vervolg de bias-
claimm noemen. 

Dee bias-claim heeft verschillende versies. Eén versie zegt dat liberalisme als 
politiekee theorie inherent een bias heeft, vooringenomen is, ten gunste van bepaalde 
manierenn van leven en ten nadele van andere. Volgens deze versie van de bias-claim 
kann de liberale filosofie haar neutraliteitspretenties onmogelijk waarmaken. Deze 
eerstee vorm staat op dit moment centraal. Ik bespreek in dit hoofdstuk drie varianten 
vann deze eerste versie. De tweede versie richt zich niet zozeer op de liberale theorie, 
maarr wijst naar de praktijk van zich liberaal noemende samenlevingen en signaleert 
datt neutraliteit in de echte wereld niet ten volle geldt tussen verschillende concepties 
vann het goede. Het verschil met de eerste versie is dus dat niet de abstracte liberale 
theorie,, maar de uitwerking van de theorie, de praktijk, ter discussie wordt gesteld. 
Eenn analyse van deze versie volgt in het volgende hoofdstuk. Daarbij ontwikkel ik een 
conceptiee van liberale neutraliteit die, naar ik denk, de deels terechte 
multicuituralistischee bezwaren kan ondervangen. In hoofdstuk 8 tenslotte, confronteer 
ikk die conceptie met een aantal concrete maatschappelijke kwesties. 

22 Culturele neutraliteit? 

Dee verschillende manieren van samenleven die op deze planeet zijn te vinden zijn 
evenzovelee antwoorden op de eeuwige vraag hoe mensen het beste samen kunnen 
leven.. Liberalisme is één zo'n antwoord en liberalen zijn mensen die denken dat dit 
hett juiste antwoord is.2 Als zodanig concurreert het met andere mogelijke antwoorden, 
zoalss communisme en verschillende vormen van theocratie. Liberalisme en liberale 
samenlevingenn zijn dus menselijke creaties en daarmee culturele voortbrengselen, 
zoalss alle morele theorieën en alle menselijke samenlevingen culturele 
voortbrengselenn zijn. Eén misvatting kan daarmee uit de weg worden geruimd: de 
misvattingg dat een liberale staatsinrichting cultureel neutraal zou zijn. Dat is zij niet. 
Watt zou je je moeten voorstellen bij een cultureel voortbrengsel dat neutraal is ten 
opzichtee van culturele voortbrengselen? Dat levert nonsens op. 

Watt wordt dan precies bedoeld met liberale neutraliteit, als het niet betekent 
volstrektee culturele neutraliteit? Om die vraag te beantwoorden dient eerst het 

C.. Taylor, 'The Politics of Recognition', in: C. Taylor e.a., Multiculturalism, Princeton: Princeton 
Universityy Press 1994, p. 43: "The claim is that the supposedly neutral set of difference-blind 
principless of the politics of equal dignity is in fact a reflection of one hegemonic culture. As it turns 
out,, then, only the minority or suppressed cultures arc being forced to take alien form. Consequently, 
thee supposedly fair and difference-blind society is not only inhuman (because suppressing identities) 
butt also, in a subtle and unconscious way, itself highly discriminatory." 
22 Althans, gegeven de zogenaamde social forms in moderne samenlevingen. Zie hoofdstuk 1. 
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volgendee te worden benadrukt: elke politieke theorie, dus ook een liberale, kan niet 

anderss dan - im- of expliciet - werken met een theorie over de persoon en zijn 

fundamentelee belangen en vermogens. Het in hoofdstuk 1 geformuleerde meta-ideaal 

vann autonomie ging bijvoorbeeld uit van een conceptie van de persoon waarin de 

capaciteitt tot reflectie over het goede een rol speelt. Zo'n abstracte conceptie maakt -

inn het geval van liberalisme een meer concrete invulling mogelijk van begrippen als 

vrijheidd en gelijkheid. Critici van liberalisme scheppen er genoegen in om te wijzen 

opp de basisaannames die hierbij in het geding zijn , alsof ze liberalen daarmee ergens 

opp betrappen, alsof het ideaal van liberale neutraliteit daarmee illusoir is geworden 

("ziee je wel, deze liberale theorie heeft een individualistische strekking en is dus 

helemaall  niet neutraal"). 

Maarr uit het woord 'neutraliteit' mag niet de conclusie worden getrokken dat 

liberalisme,, in welke versie dan ook, verschoond kan blijven van metafysische claims. 

Eenn normatieve theorie over menselijk samenleven moet in metafysisch opzicht kleur 

bekennen,, hoe marginaal ook, om van de grond te kunnen komen. Het helpt niet om, 

zoalss Rawls doet, op je liberale theorie het label "politiek, niet metafysisch" te 

plakken.. Rawls pretendeert een radicalere neutraliteit ("freestanding") te bieden dan 

bijvoorbeeldd het liberalisme van Dworkin, maar voor zover ik het kan zien is dit in 

laatstee instantie niet meer dan een woordenspel. Hij zegt een manier te hebben ontdekt 

omm liberale neutraliteit te verdedigen zonder zich te hoeven beroepen op 

controversiëlee metafysische uitgangspunten. Maar wat telt is niet wat Rawls 

aankondigtt te gaan doen, maar wat hij in feite doet: hij ontwikkelt zijn theorie door 

uitt te gaan van een bepaald mensbeeld (zijn "conception of the person") en op een 

theoriee over de rationele vermogens van mensen. 

Eenn liberaal moet zich niet schamen voor zulke substantieve claims. Voor die 

claimss moet hij gewoon staan, en die claims moet hij zo overtuigend mogelijk 

presenteren,, net zoals concurrerende theorieën dat doen. Ik hoop daar in deel I een 

redelijkee poging toe te hebben gewaagd. Waldron heeft, zoals zo vaak, een rake 

formuleringg van dit punt gegeven: 

 J. Waldron, 'Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative', in: W, Kymlicka & I. Shapiro 
(red.),, The Rights of Minority Cultures, Oxford: Oxford University Press 1995, p. 99. 
44 Om deze reden moet Rawls uiteindelijk net zo goed een hard standpunt innemen tegenover iemand 
wienss levensideaal indruist tegen de theorie van rechtvaardigheid die voortvloeit uit de metafysische 
basisaannamee van mensen als gelijkwaardige personen met een capaciteit tot reflectie over het goede. 
Rawlss roept een onverdraagzaam persoon uiteindelijk ook een halt toe, en houdt daarbij geen schone 
handen,, vanuit zijn idee van radicale neutraliteit beschouwd: "Of course, wc do not believe the 
doctrinee believers here assert, and this is shown in what we do. [...] Still, we do not put forward 
moree of our comprehensive view than we think needed or useful for the political aim of consensus." 
(J.. Rawls, Political Liberalism, New York: Columbia University Press 1993, p. 153); In passages als 
dezee lijk t het wel alsof Rawls' nadruk op het politieke karakter van zijn liberalisme meer een 
retorischee dan een filosofische achtergrond heeft. 
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Hett is waar dat de liberaal neutraliteit louter opvat als van toepassing tussen 

conceptiess van het goede leven die passen binnen zijn hogelijk restrictieve 

specificatie.. Maar: Nou en? De liberaal heeft zijn beeld van wat het betekent 

omm een conceptie van het goede leven te hebben niet zomaar uit de lucht 

geplukt.. Hij heeft zich tot die visie [...] bekend vanwege de fundamentele 

principess en waarden die eraan ten grondslag liggen. Hij is van mening dat het 

vormenn van individuele levens door de individuen die die levens leven goed is, 

enn hij vreest de gevolgen wanneer dat proces wordt vervormd of geusurpeerd 

doorr externe dwang. Op grond van deze zorgen en deze angsten identificeert 

hijj  morele opvattingen van deze individualistische soort als het soort 

opvattingenn waartussen wetgevende neutraliteit is vereist.5 

Opp grond van morele waarden als de gelijkwaardigheid van individuen en op grond 

vann de overtuiging dat het inrichten van individuele levens het beste aan de 

betreffendee individuen kan worden overgelaten, heeft liberale neutraliteit een 

bepaaldee vorm; het is een geclausuleerde, toegespitste en afgebakende neutraliteit. De 

liberalee staat biedt een raamwerk waarbinnen mensen hun individuele autonomie 

kunnenn uitoefenen, maar daarbij geldt slechts neutraliteit tussen concepties van het 

goedee die passen binnen, in Waldrons woorden, een restrictieve specificatie, een min 

off  meer scherp omlijnde bandbreedte. 

Duss voor zover de bias-claim behelst dat liberalisme als politieke theorie 

inherentt een bias heeft, vooringenomen is, ten gunste van bepaalde manieren van 

levenn en ten nadele van andere, zover moeten liberalen schuld bekennen. Dat is 

inderdaadd zo, op de genoemde manier. De liberale staat is niet neutraal tussen 

manierenn van leven die binnen die bandbreedte vallen enerzijds en manieren van 

levenn die buiten die bandbreedte vallen anderzijds. Liberalisme is partijdig, in het 

voordeell  van de eersten en in het nadeel van de laatsten. Waar liberalisme zijn naam 

aann dankt is dat die bandbreedte (veel) breder is dan bij perfectionistische politieke 

theorieën.. Er is ruimte voor een indrukwekkende pluraliteit aan feitelijke en 

mogelijkee activiteiten, idealen, rituelen en praktijken, ook die activiteiten die 

voortvloeienn uit de diversiteit die immigranten meebrengen. Dit is de reden dat Brian 

Barryy zich het volgende afvraagt over multiculturalisten: "Wat willen [ze] dat liberale 

principess hen niet kunnen bieden?"6 Met die vraag in het achterhoofd stel ik voor in 

55 J. Waldron, Liberal Rights, Collected Papers 1981-1991, Cambridge: Cambridge University Press 
1993,, p. 166: "I t is true that the liberal enjoins neutrality only as between conceptions of the good 
lif ee that fit  his highly restrictive specification. But so what? The liberal has not arbitrarily plucked 
hiss account of what it is to have a conception of the good lif e out of the air. He has settled on that 
vieww [...] because of the fundamental principles and values that underlie his position. He thinks that 
thee shaping of individual lives by the individuals who are living them is a good thing; and he fears 
forr the results if that process is distorted or usurped by externally applied coercion. On the basis of 
thesethese concerns and these fears, he identifies moral views of this individualistic sort as those between 
legislativee neutrality is required." 
66 B. Barry, Culture and Equality, Cambridge: Polity Press 2001, p. 124: "What do the partisans of 
diversityy or tolerance want that liberal principles arc incapable of delivering?" 
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ditt hoofdstuk drie belangrijke aanvallen op het principe van liberale neutraliteit te 

onderzoekenn (voor de duidelijkheid: dit zijn dus de drie varianten van de eerste versie 

vann de bias-claim, zoals die hierboven is onderscheiden). De eerste aanval gaat over 

dee vraag hoe te reageren op zogenaamde illiberale praktijken. De tweede brengt ons 

terugg bij het onderwerp autonomie en noopt ertoe enige praktische implicaties van een 

bescheidenn conceptie van autonomie uiteen te zetten. De derde aanval handelt over de 

vraagg of de bandbreedte waar ik het zoeven over had wel zoveel ruimte biedt als 

liberalenn beweren. 

33 Liberale neutraliteit en illiberale praktijken 

Eenn treffender term voor neutraliteit is antiperfectionisme. In dat woord komt tot 

uitingg dat het gaat om het afwijzen van door de staat voorgeschreven manieren van 

leven.. In de schetsmatige verdediging van antiperfectionisme in hoofdstuk 1 beriep ik 

mee op een combinatie van Lockeaanse en Milliaanse argumenten: goed leven vereist 

datt men het doet uit innerlijke convictie. Ook al kan de overheid dat bewerkstelligen 

viavia indoctrinatie en andere manieren van beïnvloeding, het is 'riskant' om het oordeel 

aann hem over te laten aangezien het goede niet voor elk individu hetzelfde hoeft te 

zijn,, en de persoon wellicht zelf de beste inzichten heeft over wat bij zijn karakter en 

temperamentt past. Individuele vrijheid is zo bezien te prefereren boven 

staatsperfectionismee omdat het beter is om een potentieel verkeerd levensideaal te 

volgenn uit eigen volle overtuiging, dan op last van de staat. Liever falen op eigen 

verantwoordelijkheidd dan op andermans dictaat. Gegeven deze overwegingen is het 

vanuitt de staat bezien irrationeel een specifieke opvatting van het goede op te leggen. 

Hett zou een verkeerd middel voor een verkeerd doel zijn. Er dient daarom geen 

officiëlee levenswijze, religie, excellentie, type karakter, kunstvorm, etc. te zijn die 

doorr de staat wordt vastgesteld, en er is ook geen hiërarchische rangschikking van 

zulkee zaken. De staat laat zich over het goede simpelweg niet uit. 

Multiculturalistenn hebben verschillende alternatieve termen bedacht voor deze 

liberalee opvatting dat de staat zich niet mag bekennen tot het één of andere 

inhoudelijkee levensideaal. Joseph Carens heeft het bijvoorbeeld over een zogenaamde 

attitudee van "handen af'8 die een liberale staat zich probeert aan te meten ten aanzien 

vann opvattingen van het goede. Taylor schrijft dat zo'n staat "kleurenblind" tracht te 

'' Een ander genoemd argument was dat cen hartgrondig onderschrijven van levensidealen slechts 
mogelijkk is onder omstandigheden van vrijheid en een zeker pluralisme, waarin ideeën over 
waardevollee activiteiten en manieren van leven permanent ter discussie staan in een ongewapende 
strijdd der ideeën. Waar zo'n strijd ontbreekt is slechts sprake van een onreflectief conformisme. 
**  J. Carens, Culture, Citizenship, and Community, Oxford: Oxford University Press 2000, p. 9: 
"handss off'. 
*C.. Taylor, 'The Politics of Recognition', in: C. Taylor e.a., Multiculturalism, Princeton: Princeton 
Universityy Press 1994, p. 43: "difference blind". 
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zijnn en Kymlicka komt met de term "goedaardige veronachtzaming"'0. Al deze 

auteurss beschouwen dit als een vruchteloos streven, maar om verschillende redenen. 

Taylorr en Parekh stellen dat het alleen al een vruchteloos streven is vanwege het feit 

datt liberale neutraliteit illiberale levenswijzen uitsluit. Hoe kan een politieke theorie 

neutraliteitt claimen, zo luidt deze variant van de bias-claim, wanneer als illiberaal 

betiteldee manieren van leven simpelweg niet worden toegestaan? Dat is geen 

neutraliteit,, maar duidt integendeel op partijdigheid, op een bias. Een zogenaamd 

neutralee liberale staat kiest juist partij, en wel tegen illiberale overtuigingen en de 

bijbehorendee praktijken en tradities. 

Zowell  Taylor als Parekh benadrukken dat neutraliteit gewoonweg logisch niet 

mogelijkk is. Ze hebben daarbij voornamelijk levenbeschouwelijke verschillen op het 

oogg die voorvloeien uit verschillen in etnisch-culturele achtergrond. "Het liberalisme 

iss geen mogelijke ontmoetingsplaats voor alle culturen"", schrijft Taylor. Hij wijst in 

ditt licht op islamitische manieren van leven die volgens hem in de regel geen 

onderscheidd maken tussen politiek en religie, en dat ook niet willen maken. Voor 

zoverr hun politieke ambities inderdaad strekken tot de invoering van een islamitische 

theocratiee die elke niet-islamitische manier van leven verbiedt, of voor zover ze de 

vrijhedenn van groepsleden willen schenden, heeft Taylor gelijk dat liberale neutraliteit 

daaraann in de weg staat. Dit is een consequentie die bij Parekh kwaad bloed zet: 

"Zelfss een staat die waarden als vrijheid en gelijkheid institutionaliseert dwingt 

degenenn die tegen die waarden gekant zijn." Zo'n staat kan toch zeker geen 

neutraliteitt prediken, suggereert Parekh: "Een moreel en cultureel neutrale staat die 

geenn morele eisen aan haar burgers stelt en even ontvankelijk is voor alle culturen en 

opvattingenn van het goede is logisch gezien onmogelijk."12 

Ditt laatste is zonder meer waar. Het zou vanuit een liberaal perspectief pas 

vervelendd worden als dat niet zo was. Taylor en Parekh verwarren hier liberale 

neutraliteitt als antiperfectionisme met (volledige) morele en culturele neutraliteit. 

Natuurlijkk is liberalisme niet neutraal in een alomvattende zin, zoals we zojuist zagen. 

Hett is een uitgesproken normatieve theorie die zich baseert op een aantal ideeën die 

tenn diepste moreel zijn, zoals de idee dat mensen als gelijken behoren te worden 

behandeldd en de idee dat een noodzakelijk element van een goed leven is dat het door 

dee persoon zelf vrijui t wordt onderschreven. Zoals Barry opmerkt, een theorie is pas 

neutraall  in de alomvattende zin die Parekh en Taylor hier suggereren wanneer er geen 

denkbaree morele opvatting is waarmee hij in strijd is. Zo'n theorie is inderdaad 

II W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford: Oxford University Press 1995, p. 115: "benign 
neglect". . 
III C. Taylor 1994, p. 62: "Liberalism is not a possible meeting ground for all cultures". 
122 B. Parckh, Rethinking Multiculturalism, Cambridge, Mass: Harvard University Press 2000, pp. 
201-2:: "Even a state that institutionalizes such values as liberty and equality coerces those who arc 
opposedd to them."; "A morally and culturally neutral state which makes no moral demands on its 
citizenss and is equally hospitable to all cultures and conceptions of the good is logically impossible." 
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logischerwijss onmogelijk. "De stelling dat liberalisme niet cultureel neutraal is 

beweertt iets dat op geen enkele denkbare wijze valt te ontkennen." 

Henn theorie die is gestoeld op gelijkheid tussen individuen zal inderdaad geen 

ongelijkheidd tolereren. De bandbreedte van liberale neutraliteit bestrijkt geen 

activiteitenn die de gelijke vrijheid van anderen schenden. Die vallen buiten die 

bandbreedtee en liberale principes zijn partijdig ten nadele van zulke activiteiten. Dit is 

voorr Parekh reden om het liberalisme van intolerantie te beschuldigen. Maar om wat 

voorr soort intolerantie gaat het dan? Parekh lijk t zich bij zijn aantijging te beroepen 

opp een notie van groepsgelijkheid. Hij vindt het een vorm van intolerantie om groepen 

tee dwingen intern individuele gelijkheid in acht te nemen. Maar als groepen 

individuelee gelijkheid niet in acht nemen, dan betekent het dat bepaalde groepsleden, 

individuenn dus, het lijdend voorwerp van die ongelijke behandeling zijn. Is die vorm 

vann intolerantie dan niet bezwaarlijk voor Parekh? Indien niet, dan wijst hij de 

fundamentelee gelijkheid van individuen aften faveure van groepsgelijkheid. Dat is op 

zichh al problematisch omdat mensen niet te herleiden zijn tot leden van één (etnisch-

culturele)) groep, zoals ik eerder heb trachten aan te tonen. Mensen zijn tegelijkertijd 

li dd van verschillende sociale groepen. Heerschappij-claims door specifieke groepen 

overr hun leden zouden dan in conflict met elkaar komen. 

Principiëlerr is natuurlijk dat niet groepen maar individuen de relevante morele 

eenhedenn zijn. Liberalen aanvaarden niet dat bepaalde mensen er minder toe doen dan 

andere.. Maar ook Parekh en Taylor zelf doen dat uitdrukkelijk niet. Het is onduidelijk 

hoee zij dit rijmen met hun claim dat normen die die gelijkheid beschermen van 

intolerantiee getuigen. Wat is er intolerant aan de eis dat mensen hun praktijken slechts 

uitoefenenn voor zover zij daarbij de gelijke vrijheid van anderen respecteren? Dat is 

dee defining characteristic van een illiberale praktijk: het feit dat de individuele 

autonomiee van één of meer personen wordt beknot. Moord, doodslag, mishandeling, 

diefstall  en verkrachting zijn illiberale praktijken. Niemand betwist dat deze 

handelingenn zonder meer verboden behoren te zijn. De gelijke vrijheid van het ene 

individuu houdt op waar die van de ander begint. Wat is er zo speciaal aan illiberale 

praktijkenn die voortvloeien uit de buitenlandse, etnisch-culturele en/of 

fundamentalistisch-religieuzee (denk aan de SGP) achtergrond van degene die ze 

uitoefent? ? 

Eenn van de standaardvoorbeelden is clitoridectomie, maar ook praktijken als 

gedwongenn uithuwelijking, eerwraak en het onthouden van essentiële inentingen aan 

kinderenn vallen in de categorie 'illiberaal'. Het is natuurlijk niet altijd zo klip en klaar 

""  B. Barry 2001, pp. 28-9: "the assertion that liberalism is not culturally neutral asserts something 
thatt could not conceivably be denied."; Zie ook R. Dworkin, 'Foundations of Liberal Equality', The 
TannerTanner Lectures on Human Values, Salt Lake City: University of Utah Press 1990, p. 117: "Any 
politicall  theory must disapprove other theories that dispute its principles; liberal equality cannot be 
neutrall  toward ethical ideals that directly challenge its theory of justice. So its version of ethical 
tolerancee is not compromised when a thief is punished who claims to believe that theft is central to a 
goodd life. Or when a racist is thwarted who claims that his life's mission is to promote white 
superiority." " 
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alss bij moord en doodslag. Bij gearrangeerde huwelijken bijvoorbeeld, kan er een 

complexx samenspel zijn van dwang, autonomie van de huwelijkskandidaat, 

consequentiess van weigering, etc. Maar Parekh vindt zelfs het verbieden van de meest 

flagrantee persoonsschending intolerant, indien het gaat om een praktijk van iemand 

diee vanuit zijn etnische cultuur vrijheid en gelijkheid afwijst. Hoe kan hij tegen het 

bestrijdenn van zulke niet-liberale of illiberale praktijken zijn, wanneer zijn eigen 

filosofischee uitgangspunt respect voor het individu is? "Respect voor een persoon 

behelstt een lokaliseren van die persoon tegen zijn culturele achtergrond."14 Maar als 

diee culturele achtergrond nu juist een gebrek aan respect voor het individu met zich 

meebrengtt dan wordt de claim innerlijk tegenstrijdig. 

Opp andere plekken in Parekhs werk blijk t overigens ook dat de soep lang niet zo 

heett wordt gegeten als hij wordt opgediend (dit geldt ook voor Taylor, bijvoorbeeld 

inzakee zijn afkeuring van de fatwa tegen Rushdie), want daar verwerpt hij allerlei 

schendingenn van individuele vrijheden in naam van een groepscultuur. Hij verschilt 

daarinn van Chandran Kukathas die onaangename consequenties van dit type denken, 

zoalss de toelaatbaarheid van vrouwenbesnijdenis, lijfstraffen en het onthouden van 

inentingen,, zonder mitsen en maren accepteert. ' Parekh erkent met andere woorden 

alss het erop aankomt een zekere vorm van wat Rawls de "priority of right" noemt, dat 

will  zeggen, de correcte interpretatie van liberale neutraliteit die zegt dat "alleen 

toegestanee concepties van het goede (die beginselen van rechtvaardigheid 

respecteren)) mogen worden nagestreefd." Voor zover de multiculturalistische bias-

claimm behelst dat het onrechtvaardig is om illiberale etnisch-culturele praktijken uit te 

sluiten,, dient hij te worden verworpen. 

44 Nogmaals: autonomie 

Inn een eerder hoofdstuk refereerde ik aan Feinbergs onderscheid tussen autonomie als 

rechtt en autonomie als capaciteit. Een persoon die vanaf zijn geboorte door zijn 

directee omgeving een strikt beperkte set denkbeelden krijgt ingeprent en die verder 

geenn enkel onderwijs geniet, of in contact komt met andere opvattingen, die kan 

formeell  gezien alle denkbare vrijheden bezitten, maar zal daar niets zinnigs mee 

kunnenn aanvangen. Wil autonomie als recht, als middel in de zoektocht naar een goed 

leven,, enige betekenis hebben, dan moeten individuen weten dat er meerdere 

mogelijkee manieren van leven bestaan, ze moeten minimale reflectieve vaardigheden 

bezittenn om die opvattingen met elkaar te vergelijken, ze moeten weten dat ze het 

rechtt hebben om dat te doen, kortom, ze moeten tot op zekere hoogte in het bezit zijn 

vann autonomie als capaciteit. 

144 B. Parekh 2000, p. 240-241: "Respect for a person [...] involves locating him against his cultural 
background." " 
155 C. Kukathas, The Liberal Archipelago, Oxford: Oxford University Press 2003. 
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Dee invulling van dat 'tot op zekere hoogte' in de laatste zin is een berucht 

twistpunt.. Veel auteurs menen dat de liberale conceptie van autonomie in veel 

theorieënn teveel is doorgeschoten en is verworden tot een ideaal dat, in plaats van 

vrijheidd inzake het goede te mogelijk te maken, zelf een opvatting van het goede 

behelst.. Zij beweren, anders gezegd, dat een in beginsel antiperfectionistische 

doctrinee - het liberalisme - in sommige gevallen in zijn tegendeel is komen te 

verkeren.. Volgens dit bezwaar is de persoonlijke autonomie die liberalen verdedigen 

geenn adequate oplossing voor het probleem van redelijke dissensus over het goede, 

maarr gewoon zelf een onderdeel van dat probleem. Een liberalisme dat een manier 

vann leven bevordert die wordt gekenmerkt door "zelfbewuste, zelf-kritische 

capaciteitenn die mensen in staat stellen om levens- en karakteridealen te formuleren, 

evaluerenn en herzien, en om deze evaluaties een rol te laten spelen bij daadwerkelijke 

keuzess en bij het formuleren van projecten en commitments" , zo'n liberalisme is 

nietss anders dan een officiële staatsleer over het soort karakter dat mensen behoren te 

hebbenn en hoe mensen zich behoren te gedragen - termen die ik eerder gebruikte om 

politiekk perfectionisme mee te karakteriseren. Dit betekent dat mensen of groepen die 

diee leer niet delen worden geconfronteerd met een opdringerig dictaat van de staat. 

Volgenss een belangrijk en veel geciteerd essay van William Galston, Two 

ConceptsConcepts of Liberalism, is het verschil van mening over deze kwestie de wig die het 

liberalee denken in twee hoofdstromingen heeft gespleten. De ene noemt hij 

'autonomie-liberalisme',, de ander 'diversiteit-liberalisme'. 

Mett "autonomie" bedoel ik individuele zelfbeschikking in tenminste één van 

dee vele betekenissen zoals die zijn verkend door John Locke, Imannuel Kant, 

Johnn Stuart Mill , en Amerikanen die in een Emersoniaanse geest schrijven. 

Liberalee autonomie wordt veelal verbonden met een toewijding aan voortgaand 

rationeell  onderzoek van jezelf, van anderen en van sociale praktijken -

vandaarr Mill s aanroepen van Socrates als liberale held. Met "diversiteit" 

bedoell  ik eenvoudigweg verschillen tussen individuen en groepen over zaken 

alss de aard van het goede leven, bronnen van morele autoriteit, rede versus 

gelooff  en dergelijke. 

166 J. Rawls 1993, p. 193: "i t allows that only permissible conceptions (those that respect the 
principless of justice) can be pursued." 
177 C. Larmorc, 'Political Liberalism', Political Theory 1990-18, p. 345. 
!**  S. Maccdo, Liberal Virtues: Citizenship, Virtue, and Community in Liberal Constitutionalism, 
Oxford:: Clarendon Press 1990, p. 269: "self-conscious, self-critical, reflective capacities that allow 
onee to formulate, evaluate, and revise ideals of lif e and character, to bring these evaluations to bear 
onn actual choices and on the formulation of projects and commitments". 
199 W.A. Galston, 'Two Concepts of Liberalism', Ethics 1995-105/3, pp. 521: "By "autonomy" I mean 
individuall  self-direction in at least one of many senses explored by John Locke, Immanucl Kant, 
Johnn Stuart Mill , and Americans writing in Emersonian vein. Liberal autonomy is frequently linked 
withh the commitment to sustained rational examination of self, others, and social practices whence 
Mill' ss invocation of Socrates as liberal hero. By "diversity" 1 mean, straightforwardly, differences 
amongg individuals and groups over such matters as the nature of the good life, sources of moral 
authority,, reason versus faith, and the like." 
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Galstonn kiest zelf de kant van diversiteit-liberalisme. Hij meent dat het centraal 

stellenn van het ideaal van individuele autonomie ertoe leidt dat er een soort 

uniformiteitt aan de samenleving wordt opgedrongen, met name aan groepen die het 

ideaall  van autonomie niet onderschrijven. Galston steunt dan ook een beroemde 

uitspraakk van het Amerikaanse Supreme Court, Wisconsin v. Yoder20 In dit vonnis 

werdd een religieuze groep die haar kinderen onttrok aan de leerplicht, de Old Order 

Amishh community, in het gelijk gesteld. De Order hield de kinderen van school om te 

voorkomenn dat ze, naarmate hun kritische zin zou groeien, de leerstellingen van hun 

gemeenschapp in twijfel zouden kunnen gaan trekken. Volgens Galston gaf het 

Supremee Court in deze uitspraak blijk van een correcte interpretatie van de 

antiperfectionistischee teneur van het liberalisme; groepen die niet leven volgens het 

ideaall  van autonomie en wier identiteit wordt bepaald door reflectie-loze toewijding 

aann hun opvattingen hebben recht op die manier van leven. De staat mag hier niet aan 

tornenn onder het mom van de bevordering van het ideaal van autonomie.21 

Watt opvalt in het debat tussen 'autonomie-liberalisme' en 'diversiteit-

liberalisme'' (andere benamingen voor dezelfde tegenstelling: 'Verlichting-

liberalisme'' versus 'Reformatie-liberalisme'; 'comprehensive liberalism' versus 

'politicall  liberalism'; 'hyperliberalisme' versus 'tolerantie-liberalisme') is dat 

enerzijdss het verwijt van het verheerlijken van autonomie als al te robuust 

psychologischh ideaal veelvuldig wordt gemaakt aan allerlei auteurs, maar dat 

anderzijdss bij nadere inspectie maar weinigen daadwerkelijk zo'n hyperliberalisme 

onderschrijven.. Gutmann verwijt het Mill , Barry verwijt het Kymlicka, Galston 

verwijtt het Rawls, Rawls verwijt het zichzelf en Parekh verwijt het zo'n beetje elke 

liberaal.. Geen van de verdachten blijk t echter na bestudering van hun geschriften 

zonderr meer guilty as charged te zijn. Een kort overzicht van deze blame-game, te 

beginnenn met de laatstgenoemde auteur. 

Bhikhuu Parekh sluit een hoofdstuk van zijn boek Rethinking Multiculturalism af 

mett de verwijtende overweging dat "liberal writers" het oogmerk hebben om een 

samenlevingg te realiseren die is "gecommitteerd aan een sterke notie van autonomie, 

individualisme,, zelf-creatie, en zo voort." Met "liberal writers" bedoelt Parekh de 

liberalenn die hij in het hoofdstuk heeft besproken, waaronder Mill , Kymlicka en 

Rawls.. Hij gooit deze auteurs hiermee op één hoop, die van het autonomie-

liberalisme.. Parekh is niet de enige die Mil l in het (deels imaginaire?) kamp van 

autonomie-liberalismee plaatst. Amy Gutmann bijvoorbeeld, vereenzelvigt autonomie-

liberalismee in een essay in Ethics met "Millia n liberalism".23 Dat de twee synoniem 

200 Wisonsin v. Yoder, 406 U.S. 205 (1972). 
211 De motivering van het Supreme Court was in feite iets anders. Het was van oordeel dat het privé-
onderwijss dat de kinderen binnen de Amish gemeenschap volgden hen voldoende voorbereidde op 
hett leven in de wijdere maatschappij. 
222 B. Parekh 2000, p. 113: "committed to a strong sense of autonomy, individualism, self-creation, 
andd so on." 
233 A. Gutmann, 'Civic Education and Social Diversity', Ethics 1995-105, p. 567. 
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zijnn is een claim die men vaker tegenkomt, meestal zonder verdere uitleg. De Mill -

adeptt Barry maakt in Culture and Equality zonder omhaal korte metten met dit 

gebruikk van de term 'Millia n liberalism'. Volgens Barry is dit een karikatuur van 

Mill ss positie: "Mil l was het er in On Liberty op bijna obsessieve wijze om te doen de 

staatt buiten pogingen om tot karaktervorming te houden zelfs een vorm die hij als 

bewonderenswaardigg beschouwde."24 En: "In een liberale staat zijn mensen die zich 

niett willen toeleggen op Socratische bevraging volkomen vrij om dat niet te doen." 

Barry,, op zijn beurt, schuift impliciet Kymlicka de door Gutmann als "Millian " 

gekarakteriseerdee positie in de schoenen. Hij veronderstelt dat Kymlicka zich net als 

Galstonn op het standpunt stelt dat er twee versies van liberalisme zijn, autonomie-

liberalismee en diversiteit-liberalisme.26 Aangezien Kymlicka de tweede expliciet en 

herhaaldelijkk afwijst in zijn geschriften is de impliciete conclusie dat hij aanhanger is 

vann de eerste. Nauwkeurige lezing van Kymlicka echter, bijvoorbeeld in zijn 

ContemporaryContemporary Political Philosophy, laat zien dat dit onjuist is. In dat boek (maar ook 

inn zijn andere werken) wijst hij met klem van de hand dat het de taak van het 

liberalismee zou zijn "om van mensen verlangen of te eisen dat ze daadwerkelijk hun 

rechtenn van rationele herziening uitoefenen, en om mensen te leren uiterst sceptisch te 

zijnn over de waarde van traditionele manieren van leven." De waarheid is eerder dat 

Kymlickaa precies dezelfde positie inneemt als Barry op dit gebied: "de standaard 

liberalee opvatting is niet dat mensen hun doeleinden moeten of zouden moeten 

herzien,, maar eenvoudigweg dat mensen rechtens vrij zijn om het te doen, mochten 

nieuwee omstandigheden, ervaringen of informatie twijfels oproepen over hun 

voormaligee commitments."2* Dit is de bescheiden variant van autonomie als capaciteit 

diee Barry zelf ook onderschrijft en die ik in eerdere hoofdstukken schetste. Het 

verwijtt richting Kymlicka is dus net zo'n straw man als bij Mil l het geval was. 

Terugg naar Galstons Two Concepts of Liberalism. De latere Rawls, die van 

PoliticalPolitical Liberalism uit 1993, wordt daarin aangewreven diepgaande diversiteit niet 

serieuss genoeg te nemen en autonomie-liberalisme te omarmen. Dit is merkwaardig, 

omdatt Rawls Political Liberalism nu juist heeft geschreven omdat hij zijn eerdere A 

TheoryTheory of Justice een gelijksoortig verwijt maakt. Rawls noemt de theorie in A Theory 

ofof Justice een "comprehensive liberalism"30 omdat het een ideaal van autonomie als 

conceptiee van het goede voorschrijft. Dit is perfectionistisch en zelfs "sectarian", 

1414 B. Barry 2001, p. 119: "Mil l was almost obsessively concerned in On Liberty with keeping the 
statee out of any attempt to mould character even into a form that he regarded as admirable." 
255 Ibid, p. 121: "In a liberal society, people who do not wish to devote themselves to Socratic 
questioningg are perfectly free not to do so." 
2b2b Ibid, p. 119. 
277 W. Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, Oxford: Oxford University Press 2002, p. 239: 
"too require or pressure individuals to actually exercise their rights of rational revisability, and to 
teachh people to be deeply sceptical of the value of traditional ways of life." 
:**  Ibid: the standard liberal view is not that people should or must revise their ends, but simply that 
peoplee be legally free to do so, should new circumstances, experiences, or information raise 
questionss about their previous commitments." 
299 W.A. Galston 1995, p. 518. 
300 J. Rawls 1993, p. xviii . 
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alduss Rawls, want het gaat om een opvatting over "wat van waarde is in 

mensenlevens,, alsook over idealen van persoonlijke deugdzaamheid en karakter."31 

Maarr in mijn optiek is deze claim van Rawls een valse beschuldiging aan het adres 

vann zijn jongere zelf. A Theory of Justice is juist een sterke articulering van de idee 

datt mensen hun eigen conceptie van het goede moeten en mogen volgen. Zie het 

volgendee citaat uit dat klassieke boek: "er is geen urgentie om een publiek 

geaccepteerdd oordeel te bereiken over wat het goede is voor specifieke individuen. De 

redenenn die zo'n consensus noodzakelijk maken voor kwesties van rechtvaardigheid 

gaann niet op voor oordelen van waarde."32 Het verwijt van autonomie-liberalisme lijk t 

AA Theory of Justice niet te raken, laat staan dat het doel zou treffen ten aanzien van 

PoliticalPolitical Liberalism, zoals Galston beweert. 

Watt was het doel van deze korte en enigszins oppervlakkige exercitie? 

Voornamelijkk om te laten zien dat de liberale idee dat mensen tot op zekere hoogte in 

hett bezit dienen te zijn van autonomie als capaciteit - een visie die ik onderschrijf -

niett noodzakelijkerwijs leidt tot een soort 'autonomie-perfectionisme'. De theorieën 

vann belangrijke liberale auteurs die van iets dergelijks worden beschuldigd 

demonstrerenn dat. Zij stellen op goede gronden de veel bescheidener eis dat mensen 

voldoendee kritische vaardigheden verwerven om betekenisvol van hun vrijheid tot 

zelfbeschikkingg gebruik te kunnen maken. Het gaat dus om de 

mogelijkheidsvoorwaardenn waaronder antiperfectionisme, met inachtneming van de 

socialee natuur van mensen, op zinnige wijze vorm kan krijgen. De plek bij uitstek 

waarr de staat zijn invloed kan doen gelden om erop toe te zien dat dit gebeurt, is 

uiteraardd de school. Het zal dan ook geen verbazing wekken dat zichzelf als 

'diversiteit-liberalen'' beschouwende auteurs vooral de vormgeving van het onderwijs 

inn een liberale staat problematiseren. Wisconsin v. Yoder gaat niet toevallig over de 

leerplicht.. Wat zijn de eisen die de besproken liberalen aan het onderwijs stellen? Aan 

dee vorm die daar in concreto aan wordt gegeven valt af te zien hoe 

antiperfectionistischh ze daadwerkelijk zijn; The proof of the pudding is in the eating. 

Zoalss gezegd is Mil l wars van het inprenten van concepties van het goede door 

dee staat. Het onderwijs mag daar dus niet als instrument voor worden ingeschakeld. 

Mil ll  bepleit iets wat lijk t op wat men in Nederland bijzonder onderwijs noemt. 

Diversiteitt in onderwijs is volgens Mil l een goede zaak, de enige voorwaarde is dat de 

staatt minimale eisen van algemene kennis en vaardigheden eist en toetst via 

staatsexamens.. Hoe worden die kennis en vaardigheden inhoudelijk ingevuld zonder 

tott perfectionisme te vervallen? De kennisoverdracht moet worden beperkt tot "feiten 

enn uitsluitend positieve wetenschap. De behandeling van religie, politiek of andere 

controversiëlee onderwerpen zou niet moeten gaan over de waarheid of onwaarheid 

311 Ibid, p. 175: "what is of value in human life, as well as ideals of personal virtue and character." 
J.. Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Mass: Harvard University Press 1971, p. 448: "there is 

noo urgency to reach a publicly accepted judgment as to what is the good of particular individuals. 
Thee reasons that make such an agreement necessary in questions of justice do not obtain for 
judgmentss of value," 
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vann opinies, maar over het feit dat die en die opinie wordt gehuldigd, op die en die 

gronden,, door die en die auteurs, of stromingen, of kerken." Dit komt neer op 

vrijheidd van onderwijs, beperkt door minimum kwalititeitseisen. 

Kymlickaa en Rawls menen beiden dat onderwijs in het teken dient te staan van 

hett scheppen van de condities waaronder men zijn vrijheid betekenisvol kan 

uitoefenen.. In geen geval dient er sprake te zijn van een opvoeden tot burgers die 

constantt elke waarde, elke praktijk, elke relatie ter discussie stellen en rationeel 

onderzoeken.. De veel terughoudender eis is dat kinderen ervan doordrongen raken dat 

err verschillende levensbeschouwingen zijn en dat ze enige kritische zin verwerven 

teneindee die opvattingen te kunnen doordenken. Ze moeten voorts de kennis en 

vaardighedenn verwerven om zichzelf te kunnen redden in de maatschappij, met name 

omm zichzelf te kunnen onderhouden. 

Dee vraag die de diversiteit-liberaal bij dit soort neutraal bedoelde omschrijvingen 

enn eisen zal stellen is: het klinkt allemaal wel terughoudend en diplomatiek, maar 

wordtt er in feite niet gewoon toch een robuust ideaal van autonomie 

binnengesmokkeld?? Het enkele feit dat kinderen leren dat er verschillende 

levensopvattingenn bestaan en dat ze op die en die gronden worden gehuldigd, en dat 

err over hun merites valt te discussiëren, maakt het al een stuk, zo niet veel, 

waarschijnlijkerr dat ze de waarden en normen van hun thuisfront in twijfel zullen 

gaann trekken. Die kans wordt des te groter wanneer hen ook nog wordt uitgelegd 

welkee vrijheden en rechten ze hebben. De staat kan wel beweren dat ze zich onthoudt 

vann het promoten van autonomie als robuust ideaal, maar wat hebben orthodoxe 

ouderss wier kinderen thuis lastige vragen stellen daaraan? Nu kan een kind dat in een 

landd als Nederland opgroeit moeilijk geen weet hebben van haar rechten en vrijheden, 

hierr kennen we nauwelijks het soort geïsoleerde gemeenschappen als de Amish in 

Amerika.. Maar toch. Het aanleren van kritische zin en kennis van de inhoud van 

diversee levensbeschouwingen maken het er niet waarschijnlijker op dat de culturele 

enn religieuze waarden van de ouders op de volgende generatie overgaan, althans niet 

inn de pure vorm die de eerdere generatie misschien wenst. 

Voorr Galston is dit onverteerbaar: 'liberalisme gaat over de bescherming van 

diversiteit,, niet de verheerlijking van keuze."34 In Galstons ideale "Diversity State" 

steltt de overheid juist alles in het werk om individuele en groepsverschillen zo veel 

mogelijkk te respecteren, ook als die groepen individuele autonomie niet hoog in het 

vaandell  dragen. Ouders moeten zeer uitgebreide bevoegdheden hebben bij de 

opvoedingg van hun kinderen, inclusief het recht om ze thuis te onderwijzen. 

Bovendienn moet de vrijheid van vereniging uiterst ruim worden geïnterpreteerd, zodat 

311 J.S. Mill , 'On Liberty', in: D. Bromwich & G. Katcb (red.), On Liberty /John Stuart Mill, 
Binghamton:: Vail-Ballou Press 2003, p. 168: "facts and positive science exclusively. The 
examinationss on religion, politics, or other disputed topics, should not turn on the truth or falsehood 
off  opinions, but on the matter of fact that such and such an opinion is held, on such grounds, by such 
authors,, or schools, or churches." 
144 W.A. Galston 1995, p. 523: "liberalism is about the protection of diversity, not the valorization of 
choice." " 
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associatiess de mogelijkheid hebben om zich intern illiberaal te organiseren. Verder 

moetenn er mogelijkheden zijn voor groepen om vrijstellingen te krijgen van algemene 

wetten,, opdat de uitoefening van hun gemeenschapspraktijken wordt gefaciliteerd.35 

Hardee taal dus, en op het eerste gezicht een flinke verwijdering van het 

liberalismee van de hierboven genoemde auteurs. Echter, net als bij Parekh in de 

vorigee paragraaf wordt de soep minder heet gegeten dan hij wordt opgediend. Al snel 

naa de bovenstaande aanbevelingen komt Galston met flinke clausuleringen. Zo 

beschouwtt hij het wel degelijk als de taak van de staat om eisen aan opvoeding en 

onderwijss te stellen. Zijn toewijding aan 'diversiteit' drijf t hem niet tot het accepteren 

vann het 'dom houden' van kinderen. Ten eerste moeten kinderen, net als bij Rawls en 

Kymlicka,, leren dat er verschittende levensbeschouwingen zijn en wat hun aard is.36 

Dee staat moet er daarnaast op toezien dat het onderwijs erop is gericht kinderen op te 

voedenn tot goede burgers, die tolerant zijn en de eigenschappen en vaardigheden 

bezittenn die nodig zijn om te participeren in een liberale economie en samenleving. 

Ditt zijn allemaal positieve eisen. Tezamen moeten ze leiden tot een attitude die 

Galstonn "social rationality" noemt.37 Hij noemt ook negatieve eisen. Wat onderwijs 

nietniet mag doen is "curricula of pedagogische praktijken voorschrijven die van 

studentenn een sceptische of kritische blik op hun eigen manier van leven vereisen of 

daartoee uitnodigen." Hiermee denkt Galston zich te onderscheiden van het 

'verkeerde'' soort liberalisme. Maar feit is, Kymlicka en Rawls wijzen die zaken net 

zoo goed af. Sterker nog, Galston knabbelt zoveel terrein van z'n aanvankelijke 

missionmission statement af, dat z'n positie inzake onderwijs niet meer is te onderscheiden 

vann auteurs die hij als autonomie-liberalen bestempelt. 

Tenn aanzien van de vrijheid van vereniging gaat het al niet veel anders. Ondanks 

hett pleidooi voor een ruime interpretatie van dit fundamentele recht durft Galston het 

niett aan om op dit terrein harde consequenties aan zijn diversiteit-liberalisme te 

verbinden.. Zodra er vervelende implicaties voor het individu in zicht komen haalt hij 

bakzeil.. Zijn ruime, permissieve visie op associaties wordt sterk gerelativeerd als hij 

casuss bespreekt waarin de rechten van het individu worden geofferd aan het 

groepsbelang,, bijvoorbeeld bij religieuze groepen die dissidenten verstoten. Galston 

formuleertt namelijk zo'n sterk recht van exit als voorwaarde voor vrije associatie, dat 

hijj  in feite - wederom terugvalt op een positie die niet valt te onderscheiden van de 

liberalenn die hij kritiseert. De vrijheid van vereniging in Galstons 'Diversity State' 

wordtt ingeperkt door het recht van leden om te allen tijde de groep te verlaten, 

waarbijj  de volgende randvoorwaarden moeten zijn vervuld: "kennis-voorwaarden 

hett zich bewust zijn van alternatieven voor het leven dat men feitelijk leeft; 

capaciteit-voorwaardenn - het vermogen om die alternatieven te evalueren [...]; 

"Ibid ,, p. 529. 
366 Ibid. 
377 Ibid, p. 525. 
388 Ibid, p. 529: "prcscibc curricula or pedagogic practices that require or strongly invite students to 
becomee skeptical or critical of their own ways of life." 
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psychologischee voorwaarden in het bijzonder het vrij zijn van [...] hersenspoeling 

[...],, vormen van dwang anders dan puur fysieke dwang die aanleiding kunnen geven 

tott legitiem staatsingrijpen ten behoeve van betrokken individuen; en tenslotte, [...] 

hett vermogen voor individuen die uit een groep willen stappen om effectief te kunnen 

participerenn in tenminste enkele manieren van leven buiten degene die men achter 

zichh wil laten."39 Het lijk t me een niet al te gedurfde stelling dat de hier door Galston 

opgesomdee condities, in combinatie met zijn visie op onderwijs, enerzijds 

onverenigbaarr zijn met zijn aanvankelijke standpunt inzake Wisconsin v. Yoder en 

anderzijdss een even hard exit-recht opleveren als door liberalen als Barry, Kymlicka 

enn Rawls wordt verdedigd. 

Behalvee inzake het exit-recht zit Galstons diversiteit-doctrine ook bij een ander 

aspectt van de vrijheid van vereniging meer op één lij n met zijn vermeende 

opponentenn dan hij zou willen erkennen. Hij prijst zijn eigen model omdat het toestaat 

datt groepen zich intern illiberaal organiseren, bijvoorbeeld door vrouwen van 

bepaaldee posities binnen de structuur van de associatie uit te sluiten. Bij het type 

liberalismee dat hij afwijst is dit anders, betoogt Galston, want daar geldt dat de 

vrijheidd van vereniging is beperkt in de zin dat de interne structuur en praktijken van 

associatiess moeten sporen met de waarde van individuele autonomie. Maar dit is 

wederomm een straw man. Illiberaal georganiseerde associaties zijn wel degelijk 

toegestaann bij liberalen als Barry en Kymlicka. Vrijheid van vereniging houdt in de 

vrijheidd om zich met elkaar te associëren op een wijze die de participanten goeddunkt. 

Wiee lid wil worden of blijven van een gegeven associatie dient zich aan de regels van 

dee club te houden, illiberaal of niet. Die discretie van associaties is simpelweg 

inherentt aan de vrijheid van vereniging.41 Net zoals het niet de taak van de staat is om 

mensenn te 'beschermen' die zich in een relatie vrijwilli g aan sado-masochistische 

399 Ibid, pp, 533-534: "knowledge conditions - the awareness of alternatives to the lif e one is in fact 
living;; capacity conditions - the ability to assess these alternatives [...]; psychological conditions -
inn particular, freedom from [...] brainwashing [...], forms of coercion other than the purely physical 
thatt may give rise to warranted state interference on behalf of affected individuals; and finally, [...] 
thee ability of exit-desiring individuals to participate effectively in at least some ways of lif e other 
thann the ones they wish to leave." 
4(11 Ibid, p. 533. 
411 W. Kymlicka 2002, p. 341. Zie ook B. Barry 2001, pp. 162 e.v. Barry stelt ten onrechte dat 
Kymlickaa te veel bemoeienis met associaties tentoonspreidt door te eisen dat ze zich intern liberaal 
organiserenn (en echoot daarmee het verwijt van Galston). Zulks maakt echter geen deel uit van 
Kymlicka'ss positie. Kymlicka verdedigt het recht van associaties om zich intern illiberaal te 
structurerenn (W. Kymlicka 2002, p. 341). De passages van Kymlicka waar Barry in verband met dat 
verwijtt naar verwijst, handelen niet over associaties in de zin van de vrijheid van vereniging, maar 
overr zogenaamde 'sub-state' entiteiten, geografisch afgescheiden groepen die zo'n vergaande 
autonomiee en organisatie hebben dat ze als staten, als politieke rechtsordes, moeten worden 
beschouwdd (W. Kymlicka 2002, p. 239: de term "civi l liberties" impliceert een politieke rechtsorde, 
niett de set regels van een gewone associatie). Kymlicka meent, evenals Barry (B. Barry 2001, p. 
162),, dat staten zich intern liberaal dienen te organiseren. Het is overigens de vraag of Barry en 
Kymlickaa dezelfde groepen als 'sub-statcs' kwalificeren, maar dat laat het punt onverlet (Kymlicka 
lijk tt zowel de Pueblo als de Amish als 'sub-states' aan te merken, Barry wel de Pueblo, maar niet de 
Amish). . 
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praktijkenn onderwerpen, gaat het - gegeven een materieel exit-recht - niet aan om 

zichh te mengen in de manier waarop leden van een groep zich tot elkaar verhouden.42 

Omm te recapituleren, Galston maakt dus twee terugtrekkende bewegingen: één 

inzakee de eisen die aan onderwijs mogen worden gesteld en één met betrekking tot de 

vrijheidd van vereniging. Verder blijk t de restrictieve interpretatie van die vrijheid die 

hijj  aan zijn tegenstanders toeschrijft niet te kloppen. Wat dit volgens mij illustreert, is 

datt het onderscheid tussen zogenaamd diversiteit-liberalisme enerzijds en zogenaamd 

autonomie-liberalismee anderzijds overtrokken is. De terugtrekkende bewegingen 

overbruggenn de kloof die er tussen de twee leek te gapen. De manier waarop groepen 

alss de Old Order Amish Community hun kinderen willen grootbrengen valt 

simpelwegg buiten de bandbreedte van manieren van leven waartussen liberalisme 

neutraall  behoort te zijn. Liberale principes schrijven dus voor dat de staat partijdig is 

tenn nadele van de manier waarop de Old Order Amish Community omgaat met haar 

kinderen.. De relativeringen en clausuleringen die Galston bij zijn eigen diversiteit-

liberalismee aanbrengt, zijn precies de maatregelen die die groep terugdwingen binnen 

dee bandbreedte van liberale neutraliteit. Zo brengt Galstons redenering hem -

onbedoeldd terug naar een conceptie van liberalisme die volgens mij de enige 

verdedigbaree is: de staat verschaft aan individuele burgers (dus niet in eerste instantie 

aann groepen, de rechten van groepen zijn afgeleiden van de fundamentelere rechten 

vann de leden) zowel het recht als de mogelijkheid om hun eigen conceptie van het 

goedee te vormen, herzien en na te streven. Het recht krijgt vorm via de negatieve 

vrijheidsrechten,, de mogelijkheid wordt geschapen door te bevorderen dat burgers de 

capaciteitt tot autonomie als meta-ideaal - dus in bescheiden, niet-perfectionistische 

zinn - verwerven, onder andere via het recht op en de plicht tot educatie.43 

55 Een faire kans voor marginale levenswijzen? 

Komenn we toe aan de derde variant van de bias-claim. Die luidt ongeveer als volgt: 

liberalismee kan niet echt neutraal worden genoemd omdat bepaalde levenswijzen geen 

schijnn van kans maken in een maatschappelijke ordening op grond van liberale 

beginselen.. Thomas Nagel verwoordt - weliswaar buiten de context van het 

multiculturalismedebatt - bijvoorbeeld een objectie, die hij ook van toepassing acht op 

liberalee theorieën die er een min of meer bescheiden conceptie van autonomie op 

nahouden.. Hij werpt met name Rawls tegen dat in zijn samenleving sommige 

422 lan Shapiro brengt een nuance aan op deze benadering. Hij onderschrijft vergaande associationcle 
discretie,, maar pleit voor beleid dat illiberaal georganiseerde groepen stimulansen geeft om zich te 
hervormen,, bijvoorbeeld door terzake van vrijstelling van belasting voor kerken voorwaarden te 
stellenn op het gebied van non-discriminatie wegens geslacht (I. Shapiro, 'Democratie Justice, 
Multiculturall  Recognition', in: P. Kelly (red.), Multicultural ism Reconsidered, Cambridge: Polity 
Presss 2002, p. 181 J. 
433 De mogelijkheid tot zelfbeschikking hangt ook van distributieve rechtvaardigheid in de vorm van 
(positieve)) sociale grondrechten. Hoewel een belangrijk element van liberalisme, laat ik de kwestie 
vann herverdeling hier buiten beschouwing. 
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opvattingenn van het goede - collectivistische bijvoorbeeld - zullen verkommeren, en 

datt op onfaire wijze. 

Notaa bene: deze variant lijk t op de vorige twee maar moet daar niet mee worden 

verward.. Het gaat niet om illiberale praktijken, dus activiteiten die op de één of 

anderee manier de gelijke vrijheid van anderen schenden, zoals clitoridectomie. Noch 

gaatt het om groepen die hun kinderen scholing ontzeggen en daarmee de kans op 

ontwikkelingg van enige mate van persoonlijke autonomie. In het geding zijn manieren 

vann je leven inrichten die op zichzelf stroken met de eisen van liberale 

rechtvaardigheidd maar die door hun communale karakter weinig overlevingskansen 

hebbenn in een liberale maatschappij waar sterk individualistische levenswijzen veel 

makkelijkerr kunnen overleven en bloeien. De realisatie van collectivistische 

levenswijzenn hangt bijvoorbeeld af van de samenwerking met, en het kunnen 

overtuigenn van, andere mensen, hetgeen bij deze soort levenswijzen moeilijker is. 

Al ss dit klopt45, dan is een collectivistische opvatting van het goede een dure 

preferentiee die, met gelijke hulpbronnen, moeilijker te realiseren is dan een 

individualistische.. Maar zoals ik in hoofdstuk 4 betoogde, mensen zijn zelf 

verantwoordelijkk voor hun dure preferenties, in de zin dat die preferenties geen 

aanspraakk geven op meer middelen of goederen. Liberale principes zijn in die 

specifiekee zin evenmin neutraal ten aanzien van de conceptie van het goede van de 

spreekwoordelijkee rijkeluiszoon. Volgens Rawls heeft neutraliteit van rechtvaardiging 

"alleenn dan een onrechtvaardige bias jegens bepaalde levenswijzen indien, 

bijvoorbeeld,, slechts individualistische levenwijzen zich kunnen handhaven in een 

liberalee samenleving, of indien ze zo de boventoon voeren dat associaties die 

religieuzee - of gemeenschapswaarden koesteren niet kunnen bloeien, en wanneer 

bovendienn de condities die tot deze uitkomst leiden op zichzelf onrechtvaardig zijn." 

Datt laatste is volgens mij de crux. De condities die tot een gegeven uitkomst 

leiden,, bijvoorbeeld dat individualistische (wat dat dan ook mag inhouden) 

levenswijzenn over de hele linie beter varen, zijn namelijk als het goed is de 

conditiess van individuele vrijheid, van een rechtvaardige distributie van hulpbronnen 

enn van persoonlijke verantwoordelijkheid voor eigen voorkeuren. Wanneer een 

levenswijzee en de corresponderende opvatting van het goede veel of juist weinig 

aanhangerss verwerft of behoudt, dan is dat onder zulke condities de uitkomst van het 

444 Zie in deze zin vooral T. Nagel, 'Rawls on Justice', Philosophical Review 1973-82, pp. 228-229; 
Vergelijkk ook de bespreking van Nagels bezwaar ir J. Raz, The Morality of Freedom, Oxford: 
Oxfordd University Press 1986, pp. 119-120. 
455 Het is niet zonder meer evident dat dit klopt. In de analyse van cultuur in deel I kwam naar voren 
datt menselijke betekenissen altijd gedeelde en dus collectieve betekenissen zijn. Verder wees ik op 
sociologischee onderzoek dat suggereerde dat de idee van "voortschrijdend individualisme" in het min 
off  meer liberale Nederland een mythe is. Het onderscheid tussen 'collectivistische' en 
'individualistische'' manieren van je leven inrichten is dus niet cut and dry. 
466 J. Rawls 1993: "unjustly biased against certain comprehensive conceptions only if, say, 
individualisticc ones alone can endure in a liberal society, or they so predominate that associatons 
affirmingg values of religion or community cannot flourish, and moreover the conditions leading to 
thiss outcome arc themselves unjust". 
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aggregaatt van de levensbeslissingen van de leden van de samenleving, gegeven ieders 

eerlijkee deel aan vrijheden en hulpbronnen. Als een levenswijze onder zulke condities 

niett levensvatbaar is, dan is het enige alternatief voor haar behoud het van staatswege 

bevorderenn van die levenswijze, bijvoorbeeld door in een distributief schema meer 

hulpbronnenn te verstrekken. Maar dat zou ons terug brengen bij perfectionisme.47 De 

betreffendee manier van leven heeft onder condities van individuele vrijheid 

evenveell  gelegenheid gekregen om zich te bewijzen als andere marginale opvattingen 

enn praktijken. Waarom zou deze marginale oriëntatie een geprivilegieerde positie 

moetenn krijgen? 

Latenn we de kwestie eens van een andere zijde benaderen. Zoals eerder 

opgemerktt werk ik in dit boek geen gedetailleerde conceptie van herverdelende 

rechtvaardigheidd uit, maar onderschrijf ik in beginsel wel het type herverdeling van 

Rawlss - dus gelijke uitgangsposities in termen van hulpbronnen (primaire goederen) 

inn plaats van gelijk welzijn, gelijke kansen op welzijn (Arneson), of gelijke toegang 

tott voordeel (Cohen). Nagel verwerpt een theorie van gelijke uitgangsposities, met 

namee omdat zo'n conceptie van rechtvaardigheid met zich meebrengt dat elk individu 

eenn zo groot mogelijk pakket aan hulpbronnen en vrijheden krijgt. Volgens Nagel is 

ditt een weerspiegeling van een sterk individualistisch en materialistisch kapitalisme, 

waardoorr mensen met een andersoortig idee over goed leven sterk in het nadeel zijn. 

Inn zijn discussie over dit probleem citeert Kymlicka de auteur Adina Schwartz, die het 

voorbeeldd opvoert van een socialist die gruwt van de idee van meer bezitten dan 

noodzakelijkk voor eerste levensbehoeften: "hij zou worden geschaad door het leven in 

eenn samenleving gebaseerd op een voorkeur voor een grotere in plaats van kleinere 

hoeveelheidd welvaart."48 Schwartz en Nagel beweren dat het maximaliseren van 

primairee goederen alleen maar individualistische en materialistische doelen dient, en 

duss vooral levenswijzen faciliteert die zulke doelen incorporeren. 

Heeftt een stelsel van gelijke uitgangsposities in termen van primaire goederen 

inderdaadd een fundamentele bias richting individualistische en materialistische 

levenswijzen,, en tegen collectivistische en anti-materialistische levenswijzen? In 

zekeree zin wel. Ik doel op de zin van de bandbreedte van manieren van leven 

waartussenn liberalisme neutraal is. Die bandbreedte correspondeert met een gematigd 

individualistischee opvatting over de menselijke conditie, zoals we ook hierboven 

zagenn bij de discussie over Parekhs groepsgelijkheid. Dat is nu eenmaal de opvatting 

diee ten grondslag ligt aan liberale beginselen. Hoe collectivistisch men die vrijheid 

ookk invult, bijvoorbeeld door een commune te stichten, die invulling blijf t gebaseerd 

opp de individuele vrijheid van vereniging, een vrijheid die ressorteert bij afzonderlijke 

personen,, niet bij collectieven. Als dat een bias is, dan heeft het liberalisme inderdaad 

44 Of bij ccn 'welfarist' conceptie van gelijkheid. Zie hoofdstuk 4 voor mijn verwerping van zo'n 
conceptiee ten faveure van een 'resourcist' conceptie in de zin van Rawls. 
488 A. Schwartz, geciteerd in W. Kymlicka, 'Liberal Individualism and Liberal Neutrality', Ethics 
1989-99/4,, p. 887. 
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eenn individualistische bias. Volgens liberalen gaat het individu moreel beschouwd 

bovenn gemeenschappen. 

Maarr dat laat onverlet dat je individuele vrijheid uiterst collectivistisch kunt 

invullen.. De reden dat Rawls de primaire goederen ook wel 'all-purpose means' 

noemt,, is dat ze in een moderne samenleving noodzakelijke en geschikte middelen 

zijnn voor elke conceptie van het goede. Ik vind dat aannemelijk. Je kunt je 

hulpbronnenn en vrijheden prima gebruiken om samen met geestverwanten allerlei 

collectivistischee doeleinden na te streven, en dat gebeurt in feite ook. 

Kerkgenootschappenn die in gemeenschap hun spiritualiteit willen beleven zullen geld 

nodigg hebben om panden te huren of te kopen, en vrijheid om hun gewenste 

praktijkenn uit te voeren. Het is bovendien niet waar dat mensen hun sociale bindingen 

inn een liberale samenleving slechts zien als coöperatie ter bevordering van 

welbegrepenn individuele eigenbelangen, of dat ze ertoe worden aangespoord hun 

socialee bindingen zo te zien. Natuurlijk niet. Mensen waarderen die relaties omwille 

vann zichzelf (omwille van die relaties dus). Maar dat wil niet zeggen dat ze vanuit de 

staatt gesanctioneerd moeten worden. Het organische karakter van communale 

goederenn leent zich juist slecht als object van overwegingen van rechtvaardigheid. 

Hechtee sociale verbanden kunnen prima floreren onder associationele laissez-faire 

omstandigheden. . 

Daarr zitten inderdaad wel grenzen aan. Neem de eigendomsinstitutie. In een 

geïndustrialiseerdee of postindustriële liberale samenleving is het niet mogelijk je 

volledigg te onttrekken aan het systeem voor allocatie van schaarse goederen dat in 

zulkee samenlevingen - overigens met goede redenen figureert, het systeem van 

privatee eigendom. Als je conceptie van het goede leven is 'leven in een grootschalig 

collectieff  met een regime van collectieve eigendom' dan zul je die inderdaad niet ten 

vollee kunnen verwezenlijken. Maar als je genoeg gelijkgestemden vindt kun je wel 

eenn commune, kibboets, New Age enclave of een woongroep stichten. De middelen 

diee je daarvoor nodig hebt zijn precies primaire goederen. Kymlicka verwoordt het 

puntt het mooist: 

Wee willen allemaal dingen doen, of dingen produceren, die niet te verhandelen 

zijn,, maar voor deze activiteiten zijn hulpbronnen nodig die andere mensen 

voorr conflicterende doeleinden willen aanwenden. De socialist prefereert het 

ontwikkelenn van haar persoonlijke vaardigheden, en de monnik prefereert het 

vierenn van God, boven het verkopen van goederen en diensten op de markt. 

Maarr de socialist en de monnik hebben land en andere hulpbronnen nodig om 

hunn niet-materialistische doelen na te streven. Een manier om die hulpbronnen 

opp legitieme wijze te verkrijgen is door een deel van je beschikbare tijd te 

spenderenn aan het verwerven van inkomen door middel van het leveren van 

goederenn en diensten die anderen wensen. Maar hoe meer je wens uitgaat naar 

niet-verhandelbaree activiteiten, en het vermijden van inkomen-genererende 

activiteiten,, des te meer je afhankelijk bent van je claim op een faire verdeling 
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vann de welvaart van de samenleving. De groepen die het minst zijn 

geïnteresseerdd in het verdienen van inkomen voor een materialistische 

levensstijl,, zijn precies de groepen die het meest afhankelijk zijn van hun faire 

deell  van de welvaart van de samenleving. 

Gegevenn gelijke uitgangsposities in termen van 'all-purpose means' hebben mensen 

mett collectivistische of antimaterialistische levensidealen geen nadelen in termen van 

fairness.. Nagel maakt niet hard waarom zij ten koste van het gelijke deel van anderen 

aanspraakk zouden kunnen maken op meer, of waarom het feit dat ze eventueel moeite 

hebbenn om aanhangers of gelijkgestemden te werven vanuit een oogpunt van 

rechtvaardigheidd relevant zou zijn. Een empirische vaststelling dat collectivistische 

verbandenn verzwakken onder liberale omstandigheden is geen tegenbewijs. Waarom 

zouu vantevoren vast moeten liggen dat zulke manieren van leven altijd sterk blijven? 

Veranderingenn duiden niet per se op partijdige machinaties. Nogmaals: neutraliteit 

vann rechtvaardiging heeft alleen dan een onrechtvaardige bias jegens bepaalde 

levenswijzenn indien de condities die tot een gegeven uitkomst leiden op zichzelf 

onrechtvaardigg zijn. Condities van vrijheid en individuele verantwoordelijkheid zijn 

datt niet. 

Tott slot een laatste opmerking bij dit verhaal: uit niets van wat in deze paragraaf 

iss gezegd volgt dat de onzichtbare hand van de marketplace of ideas per definitie 

waardelozee levenswijzen zal wegdrukken en goede zal laten winnen, zoals soms 

wordtt gesuggereerd. Vooral Mil l wordt regelmatig geïnterpreteerd alsof hij een 

wedkampp van levensexperimenten voorstaat die een soort survival of the most 

valuablevaluable behelst. Ook Kymlicka beweert in die trant bijvoorbeeld dat "onder condities 

vann vrijheid, bevredigende en waardevolle levenswijzen geneigd zullen zijn 

waardelozee en onbevredigende levenswijzen te verdrijven."50 Mil l heeft dit echter 

terechtt - niet beweerd. Zijn claim is zwakker, namelijk dat een klimaat waarin 

discussiee en kritiek mogelijk is, noodzakelijk is voor echte toewijding aan een 

opvattingg van het goede leven. Het is geen procedure die goede uitkomsten 

produceert,, maar een mogelijkheidsvoorwaarde voor het volmondig onderschrijven 

vann levensidealen. Waldron wijst er op dat de term marketplace of ideas niet 

499 W. Kymlicka 1989, p. 888: "We all want to do things, or produce things, which are not marketable, 
butt these activities require resources which other people desire for conflicting purposes. The socialist 
preferss developing her personal skills, and the monk prefers celebrating God, to selling goods and 
servicess in the market. But the socialist and the monk require land and other resources to pursue their 
nonmaterialisticc ends. One way to legitimately acquire those resources is to spend part of one's time 
acquiringg income through the provision of goods and services others desire. But the more one desires 
too pursue nonmarketable activities, and to avoid income-producing activities, then the more 
dependentt one is on acquiring resources through one's claim to a fair division of society's wealth. 
Thee groups which arc least interested in earning income for a materialistic life-style are precisely the 
groupss which arc most dependent on their fair share of society's wealth." 
500 Ibid, p. 884: "under conditions of freedom, satisfying and valuable ways of lif e wil l tend to drive 
outt those which are worthless and unsatisfying." 
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voorkomtt in het werk van Mill . "Dat is een frase die nooit van hem is geweest, en die 

denkk ik nooit bij hem opgekomen zou zijn." 

Ookk Rawls gelooft niet in een liberale samenleving als een arena voor sur\>ival of 

thethe most valuable. Hij meent zonder meer dat potentieel waardevolle levensidealen 

zullenn uitsterven, en dat waardeloze levenswijzen kans hebben om te bloeien. 

Bovendienn zullen verschillende waardevolle levenswijzen concurreren waarbij 

sommigee het onderspit zullen delven. Dit valt dan te betreuren. Hij parafraseert in dit 

verbandd instemmend Isaiah Berlin die benadrukt dat "er geen sociale wereld zonder 

verlies""  kan bestaan. Sommige concepties van het goede leven zullen in een liberale 

samenlevingg uitsterven of sterk marginaliseren. Sociale invloeden die voordelig zijn 

voorr sommige levensidealen en nadelig voor anderen zijn niet uit te sluiten, 

simpelwegg omdat elke voorstelbare samenleving zulke invloeden in zich zal dragen. 

"Geenn samenleving kan alle manieren van leven herbergen." ~ Zeker, de (toelaatbare) 

opvattingenn van het goede die onder deze omstandigheden verdwijnen vallen 

misschienn te betreuren, maar onder een niet-liberale staatsinrichting zouden er nog 

veell  meer zijn te betreuren. 

511 J. Waldron, 'Mil l on Culture and Society', in: D. Bromwich & G. Katcb (red.), On Liberty /John 
StuartStuart Mill, Binghamton: Vail-Ballou Press 2003, p. 243, n. 9: "That is a phrase which was never his, 
andd I think would never have occurred to him." 
522 I. Berlin, geciteerd in J. Rawls 1993, p. 197, n. 32: "No society can include within itself all forms 
oflifc.' --


