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7 7 

DEE EISEN VAN LIBERALE 
NEUTRALITEIT T 

11 Inleiding 

Al ss aangekondigd staat in dit hoofdstuk een volgende versie van de zogenaamde bias-

claimm centraal. Anders dan bij in ieder geval de eerste twee varianten van het vorige 

hoofdstuk,, gaat het nu om de stelling dat liberalisme een bias heeft, vooringenomen 

is,, ten opzichte van activiteiten die vallen binnen de bandbreedte van activiteiten en 

manierenn van leven waartussen liberalisme neutraal zegt te zijn. Het gaat nu niet meer 

omm de claim dat liberalisme als politieke theorie inherent partijdig is, maar om de 

empirischee claim dat de inrichting van zich als liberaal-neutraal profilerende 

samenlevingenn doordrongen is van 'de' dominante 'cultuur' in de betreffende 

samenlevingen.. Deze bias-claim zegt dat feitelijke westerse democratieën 

onlosmakelijkk zijn vervlochten met een nationale, dominante cultuur, waardoor er 

geenn neutraliteit is ten opzichte van etnisch-culturele minderheden. "[E] r is geen 

manierr om een complete 'scheiding tussen staat en etniciteit' te hebben. In 

verschillendee opzichten is het ideaal van 'goedaardige veronachtzaming' een mythe,"1 

alduss Kymlicka. Etnisch-culturele minderheden hebben bij wijze van spreken last van 

oneerlijkee concurrentie in de cultural marketplace. 

Ditt levert nadelen op voor immigranten die een andere culturele achtergrond 

hebben.. Die nadelen zijn erin gelegen dat immigranten relatief minder makkelijk hun 

eigenn cultuur kunnen 'belijden', domweg omdat ze de gratis staatssponsoring die 

ledenn van de mainstream cultuur ontvangen, ontberen. In het hoofdstuk over cultuur 

alss handicap betoogde ik dat burgers hun preferenties moeten zien te vervullen met 

dezelfdee faire portie aan rechten en middelen die anderen ook hebben. Het punt van 

dezee versie van de bias-claim is dat de portie van etnische minderheden niet fair is, 

omdatt in de historisch gegroeide westerse samenlevingen reeds westerse, en niet 

allochtone,, voorkeuren zitten ingebakken. De oplossingen die de multiculturalisten 

voorr dit probleem voorstellen komen neer op compensatiemaatregelen teneinde die -

beweerdelijkk defecte neutraliteit te herstellen. Het gaat als het ware om het 

11 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship, Oxford: Oxford University Press 1995, p. 115: "there is no 
wayy to have a complete 'separation of state and ethnicity'. In various ways, the ideal of 'benign 
neglect'' is a myth." 
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herstellenn van een asymmetrie in de steun die autochtonen enerzijds, en allochtonen 

anderzijdss genieten van de zijde van de overheid. 

Hiermeee wordt dus de neutraliteitspretentie zoals onderschreven door liberalen 

zelff  ter discussie gesteld. Dit kun je aan de ene kant opvatten als immanente kritiek, 

alss het signaleren van een inconsistentie: men wijst op nonneutrale wetgeving en 

beleidd van zich liberaal noemende landen, en signaleert dat liberalen niet praktiseren 

watt ze prediken, los van de vraag of wat ze prediken juist is. Aan de andere kant zou 

jee uit deze versie van de bias-claim kunnen afleiden dat multiculturalisten die hem 

naarr voren brengen neutraliteit als ideaal op zichzelf wel onderschrijven. In dat geval 

iss er au fond geen meningsverschil tussen liberale verdedigers van neutraliteit en 

multiculturalisten.. Het meningsverschil is er dan pas over het antwoord op de vraag 

watt er vervolgens moet gebeuren, dus na de constatering dat het op zichzelf 

nastrevenswaardigee concept van neutraliteit in de praktijk niet volledig wordt 

gerealiseerd. . 

DitDit  meningsverschil kan alleen worden beoordeeld aan de hand van een nadere, 

tamelijkk uitvoerige analyse van het concept van neutraliteit. Zo'n analyse is geboden 

aangezienn hier het liberalisme wordt aangevallen in zijn eigen termen, hetgeen noopt 

tott een precieze formulering van die termen. Immers, de stelling dat bepaalde waarden 

enn praktijken, of men die nou karakteriseert als behorende tot 'de' dominante 

meerderheidscultuurr of niet, in feite staatssteun genieten is een ernstig bezwaar tegen 

dee antiperfectionistische pretenties van het liberalisme, in ieder geval voor zover je de 

viaa allerlei historische grillen gegroeide praktijk in westerse landen als een 

actualiseringg van liberale beginselen kunt opvatten. 

22 Neutraliteit van effect versus neutraliteit van rechtvaardiging 

Laatt ik beginnen met een voorbeeld om de discussie enigszins concreet te maken. 

Naarr aanleiding van het tumult rondom de film Submission en de moord op Theo van 

Goghh eind 2004, stelde minister Donner van Justitie voor om het wetsartikel over 

zogenaamdee 'smalende godslastering' af te stoffen. Zonder op de bijzonderheden van 

hett betreffende wetsartikel in te gaan is het duidelijk dat het gaat om de bescherming 

vann een specifiek religieuze opvatting van het goede leven. Ik zou er de parlementaire 

totstandkomingsgeschiedeniss op na moeten slaan, maar ik maak me sterk dat de ratio 

vann die wet niet het implementeren van een christelijke norm is. Een vergelijkbaar 

voorbeeldd is de wet die samenwonen bij een huwelijk voorschrijft. Voor zover de 

bias-claimm betrekking heeft op dit type gevallen wordt hij duidelijk terecht gemaakt. 

Eenn bepaalde opvatting van het goede geniet in feite staatssteun. De wetgever heeft 

hierr een perfectionistische agenda (gehad). De rechtvaardiging van de betreffende 

wetgevingg (of van het beleid, of de rechterlijke uitspraak) is een perfectionistische. 

Hiermeee is een aardig bruggetje gegeven naar een belangrijk onderscheid, 

namelijkk tussen neutraliteit van rechtvaardiging en neutraliteit van effect. De eerste 
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houdtt in dat de staat geen actie mag ondernemen met als doel het bevorderen van een 

substantieff  levensideaal. De twee genoemde wetten botsen dus met neutraliteit van 

rechtvaardiging;; de doelen van die wetten zijn perfectionistisch. Neutraliteit van 

effect,, de tweede vorm, gaat nog verder; de staat mag zelfs geen actie ondernemen die 

eenn (onbedoeld) positief of negatief effect heeft op het bloeien van deze of gene 

opvattingg van het goede leven, tenzij zij er daarenboven voor zorgt dat dat effect 

wordtt rechtgetrokken.2 

Dee term neutraliteit wijst op een intuïtief niveau in de richting van deze laatste 

variant:: als je werkelijk neutraal wil zijn, dan moetje niet toelaten dat er niet-neutrale 

gevolgenn uit je handelen voortvloeien, of dat nu de oorspronkelijke ratio van je 

handelenn was of niet. Tegelijkertijd valt ook gemakkelijk in te zien dat een dergelijk 

neutraliteitsstrevenn onmogelijk valt te verwezenlijken. Er is geen plan van actie 

denkbaarr voor de staat dat geen enkele invloed heeft op levensidealen. Voor elke 

voorstelbaree stap die de overheid kan doen is een alternatieve stap denkbaar die een 

anderr netto effect zal hebben op de in een samenleving aanwezige levenswijzen, 

zowell  ten aanzien van de relatieve moeite die aanhangers van verschillende 

conceptiess van het goede zullen hebben om zelf hun gewenste levenswijze gestalte te 

geven,, als ten aanzien van de relatieve moeite die een levenswijze zal hebben om 

aanhangerss te behouden of aan te trekken.3 De mainstream neutraliteitsopvatting in de 

liberalee literatuur behelst dan ook neutraliteit van rechtvaardiging. Ik sluit me daar bij 

aan.. Dat heeft tot gevolg dat ik bias-claim-achtige verwijten van multiculturalisten 

alleenn dan serieus neem, wanneer ze zich richten op deze vorm van neutraliteit. 

33 De operationalisering van neutraliteit via het leerstuk van primaire 
goederen n 

Dee ongelijkheden die aan die verwijten ten grondslag liggen, trachten 

multiculturalistenn op te heffen via juridische compensatie-constructies. Er zijn twee 

hoofdcategorieënn van zulke constructies. Ten eerste de zogenaamde ontheffingen, die 

ledenn van etnisch-culturele minderheden ontheffen van regelgeving die nadelig voor 

henn uitpakt, en ten tweede het inwilligen van symbolische claims die etnisch-culturele 

minderhedenn maken op de staat en die de waarde, status en het bestaan van groepen 

onderstrepen.. De eerste categorie tracht te bereiken dat elke burger of groep burgers 

22 Raz, Kymlicka en Rawls hebben het respectievelijk over "exclusion of ideals" versus "neutral 
politicall  concern" (The Morality of Freedom, Oxford: Oxford University Press 1986, pp. 114 e.v.); 
"justificatoryy neutrality" versus "consequential neutrality" ('Liberal Individualism and Liberal 
Neutrality',, Ethics 1989-99/4); "neutrality of aim" versus "neutrality of effect" (Political Liberalism, 
Neww York: Columbia University Press 1993, pp. 190-4). 
33 Die twee hangen bovendien samen omdat bijvoorbeeld het feit datje kinderen dezelfde opvatting 
aanhangenn een centraal onderdeel kan zijn van de inhoud van een opvatting van het goede. 
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gelijkee kansen heeft om zijn levensidealen na te streven.4 De tweede soort 

compensatie-constructie,, de erkenning van symbolische claims, ziet erop dat de 

symbolenn en feestdagen van etnisch-culturele minderheden door de staat publiekelijk 

opp gelijke voet worden erkend als die van de dominante cultuur.5 De zere plekken van 

multiculturalistenn zijn in dit verband zaken als een officiële eenheidstaal, de 

christelijkee oorsprong van feestdagen, het christelijke karakter van symbolen 

(vlaggen,, geld), allerlei wetten die als bijeffect hebben het verbieden van culturele 

praktijken,, etc. De compensatiemaatregelen zijn dan als het ware lappen waarmee de 

nonneutralee gaten in het neutrale kleed worden gestopt. 

Omm even de link met voorgaande hoofdstukken aan te geven: hier is goed te zien 

hoee het holistische cultuurbegrip van multiculturalisten hen parten speelt. De curieuze 

vooronderstellingg is dat elke individuele autochtoon 'lid' is van 'de' mainstream 

'cultuur',, en dus een navenante set culturele oriëntaties heeft. Alsof de grens tussen 

bevoordeeldenn en benadeelden bij partijdig (nonneutraal) overheidsbeleid netjes 

samenvaltt met de scheidslijn tussen de categorieën 'autochtoon' en 'allochtoon'. 

Alsoff  elke inheemse burger voordeel geniet van een wet tegen godslastering, omdat 

hijj  nu eenmaal uit 'de christelijke Nederlandse cultuur' afkomstig is. Alsof aan de 

anderee zijde alle immigranten een levensbeschouwelijk blok vormen. 

Datt gezegd hebbende, falende neutraleit is een probleem voor een staat met 

liberalee pretenties, ook al heeft het niet de cultuur-deterministische uitwerking die 

multiculturalistenn ervan maken. Hoe kunnen we nu bepalen of er bij een door 

multiculturalistenn voorgestelde compensatiemaatregel daadwerkelijk sprake is van 

schendingg van neutraliteit van rechtvaardiging? Met andere woorden, hoe kunnen we 

neutraliteitt van rechtvaardiging operationaliseren? Zodra die vraag is beantwoord kan 

wordenn gekeken of multiculturalistische compensatiemaatregelen de juiste remedie 

zijnn voor zo'n schending of niet. 

Dee operationalisering moet het mogelijk maken te zeggen wanneer een 

overheidsnorm,, -besluit of handeling in strijd is met het ideaal van neutraliteit van 

rechtvaardiging.. We zagen dat dit ideaal voorschrijft dat de reden van overheidsbeleid 

niett mag zijn het bevorderen of steunen van een element van een conceptie van het 

goede.. De reden voor een gegeven overheidsmaatregel vormt dus het 

aanknopingspunt.. Normaal gesproken is de reden van overheidshandelen het dienen 

vann het een of andere belang. Wellicht is het daarom een verstandige strategie om per 

multiculturalistischh twistpunt te kijken naar de belangen die met de betreffende wet, 

off  beleidsmaatregel, of jurisprudentie, worden beschermd of gediend. Die belangen 

moetenn serieus worden beoordeeld en getoetst op neutraliteit. Anders gezegd: er moet 

vastt komen te staan dat de beschermde belangen niet een levensbeschouwelijke (in de 

44 Vgl. J. Rawls 1993, p. 192. Hij geeft twee formuleringen van neutraliteit en dit oogmerk 
correspondeertt met de eerste formulering, namelijk "that the state is to ensure for all citizens equal 
opportunityy to advance any conception of the good they freely affirm." 
55 Vgl. J. Rawls 1993, p. 193. Dit streven is in het licht van Rawls' tweede component te plaatsen: 
"thatt the state is not to do anything intended to favor or promote any particular comprehensive 
doctrinee rather than another, or to give greater assistance to those who pursue it." 



DeDe Eisen van Liberale Neutraliteit 14] ] 

zinn van substantieve levensidealen) weerspiegeling vormen van de dominante cultuur 

(off  liever: van de centrale tendenties in de politieke gemeenschap), of van wat voor 

conceptiee van het goede dan ook. In Rawlsiaanse termen zou je kunnen zeggen dat 

'thee right' niet geïnfiltreerd dient te worden door de een of andere opvatting van 'the 

good'. . 

Dee vraag is dus: hoe komen we tot een acceptabele lijst van neutrale belangen, 

ofwel,, belangen die niet een specifieke opvatting van het goede weerspiegelen, van 

welkee aard dan ook? (Let wel: dit alles speelt zich als het ware af binnen de 

bandbreedtee van manieren van leven waartussen liberale principes neutraal behoren te 

zijn.. Illiberale praktijken e.d. zoals besproken in het vorige hoofdstuk vallen buiten de 

discussie.)) Het lijk t mij dat een belang neutraal is, wanneer er geen (met de gelijke 

vrijheidd van alle anderen verenigbare) opvatting van het goede leven bestaat (of 

denkbaarr is?) die dat belang niet deelt. In de liberale literatuur speelt deze idee een 

niett onbelangrijke rol. Ieder mens wil zijn leven op een zekere manier inrichten, en 

bepaaldee dingen zijn daartoe noodzakelijk, wat die manier van inrichten ook precies 

inhoudt.. We zagen dat zojuist bij de 'all-purpose means' van Rawls. Hij noemt die 

ookk wel primaire goederen. Goederen dus, waarvoor geldt dat elk mens er belang bij 

heeftt om ze te hebben: "dingen die elke rationele persoon wordt verondersteld te 

willen.. Deze goederen hebben normaliter nut, wat voor rationeel levensplan een mens 

ookk heeft." Feinberg noemt de belangen die een persoon heeft bij het bezitten van 

zulkee primaire goederen welfare interests of welzijnsbelangen. "Di t zijn belangen bij 

conditiess die veralgemeniseerde middelen zijn tot een grote variëteit aan mogelijke 

doeleindenn en welker gezamenlijke verwerkelijking, afgezien van hele bijzondere 

omstandigheden,, nodig is voor meer ultieme doelen."7 Ze zijn de "basale essentialia 

vann het welzijn van een mens."8 

Rawlss onderscheidt twee soorten primaire goederen: natuurlijke en sociale. 

Natuurlijkee primaire goederen zijn zaken als gezondheid, kracht en intelligentie. 

Socialee primaire goederen zijn rechten en vrijheden, (gelijke) kansen, inkomen, 

vermogenn en zelfrespect. De sociale primaire goederen zijn vatbaar voor distributie 

volgenss Rawls' beginselen van rechtvaardigheid.9 De natuurlijke primaire goederen 

kunnenn weliswaar indirect worden beïnvloed via distributie, maar zijn voor een groot 

deell  een kwestie van geluk of pech, alhoewel dit soort pech volgens de meeste 

liberalenn wel aanleiding behoort te geven tot enige mate van compensatie. Deze 

66 J. Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, Mass: Harvard University Press 1971, p. 62: "things that 
everyy rational man is presumed to want. These goods normally have a use whatever a person's 
rationall  plan of life." 
77 J. Feinberg, Harm to Others, New York: Oxford University Press 1984, p. 37: "These are interests 
inn conditions that are generalized means to a great variety of possible goals and whose joint 
realization,, in the absence of very special circumstances, is necessary for the achievement of more 
ultimatee aims." 
**  N. Rcschcr, geciteerd in J. Feinberg 1984, p. 37: "basic requisites of a man's well-being". 
99 Met uitzondering van zelfrespect, het gevoel dat de manier waarop je je leven inricht de moeite 
waardd is. De distribueerbarc sociale primaire goederen vormen volgens Rawls "the social bases of 
self-respect",, maar zelfrespect zelf leent zich niet voor distributie. 
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overwegingenn over herverdeling doen voor de huidige discussie minder ter zake. 

Waarr het om gaat is dat deze goederen, de sociale en de natuurlijke, wenselijk zijn 

voorr personen met de meest uiteenlopende specifiekere doeleinden. Als de staat deze 

goederenn beschermt en bevordert, dan kan zij niet snel van perfectionisme of 

levensbeschouwelijkee partijdigheid worden beschuldigd. De formulering is enigszins 

vaag.. Feinberg geeft enige specificering met de volgende primaire goederen: een 

tolerabelee sociale en fysieke omgeving, lichamelijke integriteit en vrijwaring van 

wederrechtelijkee bemoeienis en dwang. Je zou deze kunnen opvatten als een nadere 

uitwerkingg van de categorie 'rechten en vrijheden.' 

Maarr wellicht is dit allemaal wat te stellig. De primaire goederen of 

welzijnsbelangenn van John Rawls zijn niet zonder meer zaligmakend. Zijn lijst wordt 

niett universeel onderschreven. Je kunt de lijst zo kort of zo lang maken als je wil , en 

j ee kunt er de typen goederen opzetten die je wil . Er zijn dan ook filosofen met 

concurrerendee lijsten. Denk aan de "basisaspecten van welzijn" van John Finnis , of 

dee "basic capabilities" van Martha Nussbaum die volgens haar op een "brede cross-

culturelee consensus" kunnen rekenen. Op hun lijsten prijken meer items dan op die 

vann Rawls. Het punt met zulke lijsten is natuurlijk: naarmate ze langer zijn rijst de 

vraagg waar het omslagpunt ligt. Ik bedoel daarmee: tot welk punt kun je zo'n lijst nog 

mett droge ogen als neutraal (want onderdeel van elke denkbare conceptie van het 

goede)) presenteren, en na welk punt zul je toch echt moeten spreken van een vorm 

vann perfectionisme. Finnis heeft bijvoorbeeld het item "Religie" op zijn lijst staan. Nu 

iss hij geen perfectionist in de zin dat hij het Christendom tot de van staatswege te 

bevorderenn excellenties beschouwt. Het gaat hem erom dat het besef van de één of 

anderee transcendente orde een noodzakelijk element van een geslaagd leven is, hoe 

datt religieuze besef ook concreet invulling krijgt. Maar dit neigt wat mij betreft al te 

veell  richting perfectionisme. Het lijk t heel wel mogelijk om een rijk , waardig en goed 

levenn te leiden en er tegelijkertijd een materialistisch wereldbeeld op na te houden, 

waarinn geen plaats is voor het transcendente. Nog sterker, je kunt je goede levens 

voorstellenn waarin een uitgesproken afkeer van religiositeit figureert en waarbij de 

betreffendee persoon het subsidiëren daarvan als unfair zal beschouwen. 

Anderr voorbeeld. Richard Arneson doet een suggestie voor een lijst waarop het 

100 J. Feinberg 1984, p. 37. 
111 J. Finnis, Natural Law and Natural Rights, Oxford: Clarendon Press 1980, p. 87-97. Finnis' lijst: 
(A)) Life; (B) Knowledge; (C) Play; (D) Aesthetic Experience; (E) Sociability (Friendship); (F) 
Practicall  Reasonableness; (G) Religion. 
122 M. Nussbaum, Women and Human Development: The Capabilities Approach, Cambridge: 
Cambridgee University Press 2000, pp. 78-80. Nussbaums lijst (ik kort vrijelij k af): (1) Leven; (2) 
Gezondheidd en lichamelijke integriteit; (3) Bewegingsvrijheid; (4) Het vermogen tot verbeelding en 
denken;; (5) Het vermogen tot het hebben van affectieve emoties; (6) Praktische rede; (7) Het 
vermogenn tot betekenisvolle relaties met andere mensen; (8) Het vermogen tot relaties met dieren en 
planten;; (9) Spel; (10) Een mate van controle over je leefomgeving. 



DeDe Eisen van Liberale Neutraliteit 143 

goedd van "atletische excellentie" voorkomt. Net zoals voor de andere items op zijn 

lijst,, geldt volgens Arneson dat een leven beter is, naarmate het betreffende individu 

meerr van dit goed verwerft. Het is een intrinsiek goed. Maar dit botst met sterke 

alledaagsee intuïties over het goede. Kan iemand een goed leven leiden en weinig voor 

sportt voelen? Mij lijk t van wel. Is het aannemelijk om vol te houden dat het leven van 

iemandd die niet van sport houdt, beter is naarmate hij een hogere graad van atletische 

excellentiee bereikt? Mij lijk t van niet. Het punt is dat bij dit soort lijsten teveel 

vantevorenn wordt ingevuld dat eigenlijk aan de autonomie van individuen zou moeten 

wordenn gelaten, waardoor die lijsten te zeer een teleologisch karakter krijgen. 

Redelijkee mensen zullen van mening verschillen over verschillende voorgestelde 

telossen.. De feilbaarheid van de overheid betreffende kennis van het goede wordt bij 

wijzee van spreken prangender naarmate de lijst meer invulling krijgt. Het 

aantrekkelijkee aan de set primaire goederen van Rawls of de welzijnsbelangen van 

Feinbergg is hun minimalisme. Het is goed te verdedigen dat de lijst van 

Rawls/Feinbergg niet te kort is (er mist niets wat wel noodzakelijk is'4), maar ook niet 

tee lang (er staan geen items op die in een goed leven best mogen ontbreken, of zelfs 

redelijkerwijss kunnen worden afgewezen). Wie beschikt over de instrumentele 

goederenn van gezondheid, een minimaal inkomen, gelijke kansen, een tolerabele 

socialee en fysieke omgeving, lichamelijke integriteit, vrijwaring van wederrechtelijke 

bemoeienis,, en zelfrespect, die kan zich daarmee richten op religiositeit, of op 

atletischee excellentie. Anderzijds kan iemand met andere preferenties zich op zijn 

eigenn doelen richten. Primaire goederen zijn nuttig, welke specifiekere preferenties je 

ookk hebt. 

Toegegeven,, een scepticus kan mijn bezwaren tegen dikke lijsten als die van 

Finniss en Arneson ook richten op de primaire goederen van Rawls. Waarom zou 

feilbaarheidd en onzekerheid over het goede niet fataal zijn voor die lijst? Misschien 

zijnn er wel goede levens voorstelbaar waarin een aversie tegen materiële inkomsten 

eenn centrale rol speelt, zou zo'n scepticus kunnen opperen. Een minimaal inkomen 

(bijvoorbeeldd in overeenstemming met het tweede rawlsiaanse beginsel van 

rechtvaardigheid)) is dus helemaal geen primair goed. Als dat tegenvoorbeeld klopt, 

dann hoort het primaire goed van een minimaal inkomen niet thuis op de lijst van 

primairee goederen. Maar zoals het citaat van Kymlicka hierboven in het vorige 

hoofdstukk helder liet zien, ligt dat nog niet zo simpel. In omstandigheden van 

schaarstee dient ook een asceet middelen te vergaren om zijn ascese mogelijk te 

maken. . 

133 R.J. Arneson, 'Liberal Neutrality on the Good: An Autopsy', 
<http://philosophy2.ucsd.edu/-rarncson/neutrality.pdf>,, pp. 37-8, De volledige lijst: (1) Pleasurable 
experiencee and especially enjoyment of the excellent; (2) Satisfaction of reasonable lif e aims; (3) 
Relationshipss of friendship and love; (4) Intellectual and cultural achievement; (5) Meaningful work; 
(6)) Athletic excellence; (7) Living one's life according to autonomously embraced values and norms; 
(8)) Systematic understanding of the causal structure of the world. 
144 Hoewel, ik zou nog het primaire goed van minimale scholing toevoegen. Dit punt laat ik nu echter 
rusten. . 

http://philosophy2.ucsd.edu/-rarncson/neutrality.pdf
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Akkoord,, zo zou de scepticus kunnen repliceren, maar wat dan te denken van een 

levenn dat de moeite waard is en wordt geleid door iemand die een hekel heeft aan een 

goedee gezondheid? Is zoiets niet mogelijk? Nog afgezien van de vraag of het 

denkbaarr is dat een dergelijke preferentie voor een slechte gezondheid een niet-

pathologischh karakter heeft, staat het de leider (lijder?) van zo'n leven natuurlijk vrij 

omm opzettelijk een ongezond bestaan te leiden. Daar zorgt het primaire goed van 

vrijwaringg van wederrechtelijke bemoeienis voor. Maar dat geldt voor het voorbeeld 

overr atletische excellentie ook. Ook al bevordert Arnesons overheid atletische 

excellentiee als primair goed onder haar burgers, hij zou dat niet willen verbinden aan 

eenn verplichting tot sporten. Een burger in de ideale samenleving van Arneson zou 

hoogstenss kunnen klagen over unfairness omdat preferenties waar hij maling aan heeft 

wordenn gesubsidieerd. Maar dan heeft de anti-gezondheidspersoon in een 

samenlevingg van Rawlsiaanse primaire goederen ook reden tot klagen dat een 

buitenissigee preferentie als die voor een goede gezondheid wordt gesubsidieerd via 

hygienevoorschriften,, verkeersregels, milieuvoorschriften, etc. 

Ikk moet bekennen dat ik weinig mogelijkheden zie om deze analogie, 

gesuggereerdd door de aan mijn eigen verbeelding ontsproten scepticus, te weerleggen. 

Alss het inderdaad mogelijk is om een goed leven te lijden waarin bewust wordt 

gestreefdd naar een slechte gezondheid (je zou kunnen denken aan een streven naar 

religieuzee puurheid via vergaande zelfkastijding), dan zijn primaire goederen strikt 

genomenn niet als 'all-purpose means' te kwalificeren. Hoewel ik me dus gewonnen 

geef,, lijk t me dit een Pyrrhosoverwinning voor de scepticus, want de 

tegenvoorbeeldenn bij lijsten als die van Finnis en Arneson schijnen me veel 

plausibelerr toe dan de nogal gezochte tegenvoorbeelden tot welke hij (de scepticus) 

z'nn toevlucht moet nemen om de lijst van Rawls te ontkrachten. Met andere woorden, 

dee minimalistische primaire goederen van Rawls zijn vooralsnog het beste te 

verdedigen,, vergeleken met concurrerende lijsten. Ik vat dat op als een teken dat hij 

daarmeee een eind in de richting is gekomen van een lijst die conceptueel beschouwd 

neutraall  is tussen mogelijke opvattingen van het goede. Daarbij komt: de lijst is niet 

inn steen gebeiteld. Voor het doel van het ontwikkelen van een liberale theorie kun je 

hemm beschouwen als provisorisch. Mochten filosofische inzichten daartoe nopen, dan 

kunnenn er altijd goederen worden gewijzigd, geschrapt of toegevoegd. De conceptie 

vann neutraliteit zal dan navenant veranderen, maar het staketsel van de theorie als 

geheell  blijf t gevoeglijk hetzelfde. 

44 Walzers bezwaren 

Err valt dus een goede zaak te maken voor Rawlsiaanse primaire goederen. De meest 

rechttoe-rechtaann voorbeelden van staatsbeleid ter bescherming en bevordering van 

primairee goederen zijn de verboden op moord, mishandeling, diefstal en dergelijke. 

Diee beschermen lij f en goed van burgers tegen wederrechtelijke aantasting. Vanuit 
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eenn individu bezien zijn lichamelijke integriteit en bescherming van het vermogen 

individuelee primaire goederen, maar vanuit de staat bekeken hebben all-purpose 

middelenn vaak een meer collectieve lading. Denk bijvoorbeeld aan regels voor de 

productiee van voedsel die 'de volksgezondheid' beschermen. Om te kunnen 

beoordelenn of een concrete multiculturalistische klacht over partijdig overheidsbeleid 

-- waarbij dus de onderhavige versie van de bias-claim naar voren wordt gebracht -

terechtt is, zal moeten worden bekeken of het belang dat met het betreffende beleid 

wordtt gediend, valt te construeren als de publieke equivalent van een neutraal 'all-

purpose'' goed. Voorbeelden van zulke equivalenten zijn deugdelijk economisch 

beleid,, watermanagement (dijken, sluizen), het bevorderen van gelijke kansen op de 

arbeidsmarkt,, etc. 

Tochh is mijn voorstelling van zaken tot nu toe waarschijnlijk te rooskleurig. Het 

verdedigenn van primaire goederen gaat makkelijk zolang je praat op een niveau van 

voldoendee abstractie. Natuurlijk wil bijna iedereen bijvoorbeeld een goede 

gezondheid,, en natuurlijk is er een neutraal belang in het geding bij de handhaving 

vann de openbare orde. Sommig overheidsbeleid is dan ook makkelijk te plaatsen in 

hett leerstuk van neutrale goederen. De Delta-werken zijn zonder al te veel fantasie te 

verdedigenn als 'all-purpose' goederen voor Nederlanders. Maar begrippen als 'schoon 

milieu'' en 'volksgezondheid' zijn op zichzelf veel te vaag wanneer we vanuit de 

abstractee theorievorming afdalen naar de concrete, complexe werkelijkheid van 

alledag.. Het is die ingewikkelde werkelijkheid waarop concrete politieke 

besluitvormingg zich moet richten. Neem het goed van (volks)gezondheid: behoort de 

overheidd (de ontwikkeling van) voorzieningen te steunen als In Vitro bevruchting? 

Gebitscorrectie?? Het besnijden van jongetjes?15 Ander voorbeeld: in januari 2005 

kwamm in het nieuws dat minister Hoogervorst van Volksgezondheid een convenant 

mett het bedrijfsleven wil sluiten om het letterlijk en figuurlijk sterk groeiende 

probleemm van overgewicht aan te pakken, onder andere door de frisdrank in 

automatenn op scholen te vervangen door vruchtensappen.16 Verschillende mensen 

kunnenn het hier om allerlei redenen mee eens of oneens zijn, en toch tegelijkertijd 

allemaall  hetzelfde primaire goed van (volksgezondheid) volmondig onderschrijven. 

Zelfdee verhaal voor het primaire, instrumentele goed van een schoon milieu. Moet 

afvall  worden gescheiden? Moeten katalysators in personenauto's worden 

gesubsidieerd?? Of radicaler: kan er alleen een aanvaardbare stand van het milieu 

wordenn bereikt door het autoverkeer drastisch terug te dringen? 

Iedereenn is voor volksgezondheid en voor een schoon milieu, maar hoe die 

waardenn daadwerkelijk moeten worden ingevuld is hoogst controversieel. Zelfs als er 

enigee overeenstemming bestaat over die invulling, dan nog zal er getwist worden over 

dee beste en meest faire strategie en de juiste middelen om een bepaalde invulling te 

155 G.A. den Hartogh, 'Introduction', in: G.A, den Hartogh (red.), The Good Life as a Public Good, 
Dordrecht:: Kluwer Academie Publishers 2000, p. 20. 
166 "Playstation slechter dan Coca-Cola', Voedingsbedrijven zwichten voor convenant tegen 
overgewicht',, NRCJ'Handelsblad 5 januari 2005. 
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bewerkstelligen.. En zelfs als men daar uitkomt zal men, gegeven schaarse financiële 

middelen,, nog moeten beslissen welk nader gespecificeerd goed welk deel van de 

overheidsfinanciënn krijgt toegewezen. Er is immers een veelheid aan (hopelijk) 

neutrale,, 'all-purpose' goederen die concurreren om schaarse middelen. Er moeten 

gewichtenn worden toegekend aan de afzonderlijke goederen zodat ze geprioriteerd 

kunnenn worden. 

DitDit  soort mitsen en maren zijn voor Michael Walzer aanleiding om te stellen dat 

"err geen enkele set primaire of basale goederen denkbaar is die opgaat voor alle 

morelee en materiële werelden - of, zo'n set zou moeten worden opgesteld in termen 

diee zo abstract zijn dat ze weinig bruikbaar zouden zijn bij het denken over specifieke 

verdelingen."188 In een feitelijke samenleving moet volgens Walzer de nadere invulling 

vann abstracte primaire goederen in overeenstemming worden gebracht met de in die 

samenlevingg vigerende "shared understandings" over de interpretatie en onderlinge 

verhoudingg van die goederen. Het gaat erom de lokale sociale betekenis van abstracte 

goederenn zo nauwkeurig mogelijk te identificeren. Als dat lukt, dan zal er sprake zijn 

vann een daadwerkelijk rechtvaardige allocatie van rechten en goederen, voor die 

specifiekee samenleving. 

Dee vraag is natuurlijk, vallen zulke 'shared understandings' ook daadwerkelijk te 

identificeren?? Multiculturalistische verdedigers van de bias-claim zullen erop wijzen 

datt bij de methode van Walzer alleen de 'shared understandings' van de dominante 

groepp in de samenleving zullen meetellen, waardoor minderheden aan het kortste eind 

trekken.. Ik zou daarenboven de vraag stellen of er onder de 'autochtone' bevolking 

überhauptt voldoende 'shared understandings' zijn vast te stellen. Als je bijvoorbeeld 

kijk tt naar de milieu-standpunten van de VVD en van GroenLinks, dan kun je niet al te 

hogee verwachtingen hebben bij Walzers strategie. Om deze reden stelt Kymlicka voor 

omm concurrerende 'understandings' te evalueren in het licht van een meer algemene 

conceptiee van rechtvaardigheid.19 Maar dan beland je weer bij de lijst van abstracte 

primairee goederen die op zichzelf niet meer dan een globaal richtsnoer kunnen zijn 

voorr alledaagse politieke vraagstukken. De oplossing van die vraagstukken kan niet te 

langg worden uitgesteld, dus knopen moeten hoe dan ook worden doorgehakt. En als 

datt is gebeurd zullen er altijd weer nieuwe vraagstukken opdoemen, als gevolg van 

demografischee ontwikkelingen, voortschrijdende technologie, veranderende 

wetenschappelijkee inzichten, internationale ontwikkelingen, e tc, waardoor er weer 

nieuwee knopen doorgehakt moeten worden. 

Err zit weinig anders op dan het doorhakken van deze knopen te laten gebeuren 

viavia het meerderheidsbeginsel in een (vertegenwoordigende) democratische procedure. 

Daarbijj  zullen hogelijk betwiste en controversiële overwegingen en invalshoeken een 

177 G.A. den Hartogh 2000, p. 20. 
188 M. Walzer, Spheres of Justice, New York: Basic Books 1983, p. 8: "There is no single set of 
primaryy or basic goods conceivable across all moral and material worlds - or, any such set would 
havee to be conceived in terms so abstract that they would be of littl e use in thinking about particular 
distributions." " 
199 W, Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, Oxford: Oxford University Press 2002, p. 211. 
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roll  spelen, hoe diep de consensus over de achterliggende, abstracte goederen ook is. 

Ziee de verschillen in de manieren waarop de VVD en GroenLinks de neutrale waarde 

vann een schoon milieu willen bevorderen. Wat echter niet betwist wordt door VVD en 

GroenLinks,, is dat het ontwerp, de inrichting, van de democratische 

beslissingsproceduree onpartijdig is.20 Je zou het beleid dat uit dit systeem voortkomt 

'zachtt perfectionisme' kunnen noemen. Zacht perfectionisme definieer ik dan als op 

zichzelff  controversieel overheidsbeleid dat echter begrepen moet en kan worden als 

dee uitkomst van een via een democratische procedure besliste interpretatie en 

prioriteringg van neutrale, want werkelijk 'all-purpose' goederen, die in de regel qua 

abstractee goederen niet controversieel zijn. Goedbeschouwd levert zacht 

perfectionismee dus geen schending van neutraliteit van rechtvaardiging op - de 

uiteindelijkee rechtvaardiging is immers neutraal. Van hard perfectionisme is sprake 

wanneerr de overheid specifieke elementen van het goede leven bevordert vanwege 

hunn intrinsieke waarde (zoals bij een verbod op godslastering), of vanwege de brede 

consensuss over die waarde onder de bevolking (wat in een ideale democratie op 

hetzelfdee zou neerkomen); hard perfectionisme behelst dus een schending van 

neutraliteitt van rechtvaardiging. Het zal duidelijk zijn dat ik hard perfectionisme 

afwijs,, en zacht perfectionisme - noodgedwongen - aanvaard. 

55 Twee kieren in een constitutioneel raamwerk 

Maarr is het ideaal van levensbeschouwelijke neutraliteit nu niet al te zeer uitgekleed? 

Stell  dat een politieke minderheid met lede ogen moet toezien dat bepaalde wetgeving 

waarr zij mordicus tegen is via de democratische procedure wordt doorgevoerd. Als de 

achterbann van die politieke minderheid zich afvraagt wat er zo neutraal is aan hun 

rechtsorde,, wat heeft een liberaal daarop te zeggen? Zullen ze tevreden zijn met het 

antwoordd dat de procedure via welke de wetgeving tot stand kwam neutraal in elkaar 

steekt?? Misschien niet tevreden in de zin van blij , maar politieke minderheden leggen 

zichh in de regel wel neer bij het democratische proces. Dat is de praktijk. Maar de 

theoretischee vraag blijf t staan: wat blijf t er over van neutraliteit? Immers, de diverse 

politiekee facties die in een plurale samenleving voorkomen, zullen zich bij de 

interpretatiee en relatieve waardering van op zichzelf neutrale 'all-purpose' middelen 

latenn inspireren door hun respectievelijke concepties van het goede. Daar is geen 

ontkomenn aan.21 

Tochh zijn er wel enige harde antiperfectionistische garanties te geven. Wat de 

overheidd via de democratische procedure (en via rechtspraak) kan besluiten dient 

200 G.A. den Hartogh 2000, p. 27. 
211 Hierbij zal echter wel het begrip 'publieke rede' cen rol moeten spelen. Grofweg wil dat zeggen dat 
menn in de politieke arena redenen dient te geven voor zijn bclcidsvoorkeurcn, en dat die redenen tot 
opp zekere hoogte publiek moeten zijn in de zin van begrijpelijk en niet op voorhand onaanvaardbaar 
voorr mensen met andere levensbeschouwelijke achtergronden. Kort door de bocht: "de bijbel beveelt 
het""  volstaat niet. 
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volgenss de meeste liberalen te worden begrensd door wat Rawls constitutionele 

essentialiaa en basisrechtvaardigheid noemt. Dat zijn de normen die de democratische 

proceduress reguleren, en verder de rechtsstatelijke beginselen zoals het 

legaliteitsbeginsel,, due process en dergelijke, maar ook, en met name, de catalogus 

aann fundamentele vrijheden (overigens zullen rechtsstatelijke beginselen vaak worden 

vormgegevenn als grondrechten, zoals bijvoorbeeld het recht op juridische bijstand van 

artt 18 Gw). Deze grondrechten perken de mogelijkheid om perfectionistisch beleid te 

voerenn tamelijk drastisch in. De vrijheid van godsdienst staat bijvoorbeeld in de weg 

aann een wet die het katholicisme verbiedt. De vrijheid van meningsuiting blokkeert 

overheidscensuur.. Het recht van vereniging beschermt burgerlijke associaties van 

allerleii  pluimage. En zo voort. In die zin blijf t er voor de eigen invulling van het 

levenn een ruim domein over voor burgers. In de praktijk van een min of meer liberale 

rechtsordee als de Nederlandse worden multiculturalistische klachten gewoonlijk in 

dezee termen geformuleerd en geëvalueerd. Een islamitische griffier die een hoofddoek 

will  dragen beroept zich op het gelijkheidsbeginsel en de vrijheid van godsdienst. 

Hetzelfdee geldt voor een Sikh die een ontheffing wil van de helmplicht om zijn 

tulbandd te kunnen dragen, en voor de hindoe die zijn familielid niet in een kist maar 

inn lakens gewikkeld ter aarde wil bestellen. 

Tochh laat dit raamwerk twee kieren open waardoor een perfectionistische wind 

kann waaien. Ten eerste: de afwerende werking van grondrechten laat de mogelijkheid 

vann niet-dwingende wetgeving onverlet. Subsidies, accijnzen, propaganda en andere 

manierenn van bevorderen en ontmoedigen door de overheid worden niet geraakt door 

dee garanties van de constitutionele vrijheden. Liberalen verschillen van mening over 

dee speelruimte die de staat op dit gebied behoort te hebben. In principe legt de notie 

vann neutraliteit van rechtvaardiging de overheid aan banden voor zover zij goederen 

enn belangen wil steunen op grond van hun intrinsieke, niet-instrumentele waarde, dus 

vanuitt overwegingen in de sfeer van het goede leven. Maar Govert den Hartogh 

bijvoorbeeld,, acht zulk soort steun niettemin reeds gerechtvaardigd als er een groot, 

maarr niet per se unaniem, draagvlak voor bestaat onder de bevolking. Hij stelt zich 

medee op dit standpunt omdat sommige intrinsieke goederen een publieke dimensie 

hebben:: ze kunnen niet worden geproduceerd zonder medewerking van mensen die 

geenn behoefte hebben aan consumptie van die goederen of die niet uit zichzelf bereid 

zijnn bij te dragen. De markt kan dat soort goederen uit de aard der zaak niet realiseren 

enn ze kunnen dus louter bestaan als publieke voorziening (bijvoorbeeld natuurschoon 

alss intrinsiek goed, dus meer dan een leefbaar milieu als instrumenteel 'all-purpose' 

middel).22 2 

2222 Dit lijk t op Nagels punt over de moeilijkheid om collcctivistischc idealen te realiseren onder een 
liberaall  regime, maar is niet hetzelfde. In principe is de markt in staat bepaalde collcctivistischc 
goederenn te realiseren. Kymlicka's monniken kunnen (en willen) mensen uitsluiten die niet hetzelfde 
goedd (land in pnve-cigendom, kloosterleven) als zij wensen. Maar bij natuurschoon is het moeilijker 
omm de consumenten ervan via marktwerking te laten betalen. Je kunt denken aan tolheffing om het 
natuurgebiedd te betreden, maar het is de intrinsieke natuurliefhebbers niet louter te doen om het je 
begevenn in de natuur, maar ook om het beslaan van natuurschoon op zich, los van 'consumptie' 
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Maarr ook voor intrinsieke goederen zonder publieke dimensie staat Den Hartogh, 

mett bijvoorbeeld Raz, staatssteun toe bij een voldoende brede consensus. De latere 

Rawlss eveneens, alhoewel mij niet volledig duidelijk is of hij nu een unanieme 

consensuss eist, of ook reeds meerderheidsbesluiten op dit gebied voldoende acht.23 De 

gedachtee is dat strikte neutraliteit van rechtvaardiging een al te rigoureuze constructie 

is.. Het gooit namelijk het kind met het badwater weg doordat ook elementen van het 

goedee worden uitgesloten waarover geen verschil van mening bestaat in de 

samenleving,, waarbij de idee is dat zulke gemeenschappelijke elementen vallen te 

identificeren.. In de woorden van Raz, "ook al verschillen verschillende mensen in hun 

conceptiee van het goede, daar volgt niet uit dat er in een gegeven cultuur [...] geen 

gemeenschappelijkee elementen zijn in hun variërende concepties van het goede."24 Er 

kann dus in een samenleving een min of meer contingente overlappende consensus 

overr het goede bestaan. In zo'n samenleving zou het dan, zo loopt de redenering, van 

denn gekke zijn om het staatsapparaat niet in te schakelen om het object van zo'n 

consensuss te bevorderen. Dat zou neutraliteit tot een doel op zich maken, en dat dient 

tee worden vermeden. Beter is het om de mensen ter will e te zijn ten aanzien van 

waardenn die toch oncontroversieel zijn. "De liberale moraal is dan alleen 

antiperfectionistischh in zoverre als zij neutraal wil zijn tegenover conflicterende 

vormenn van perfectionisme," vat Jacobs deze idee samen. 

Ditt klinkt sympathiek, immers, wat is er tegen een perfectionistisch beleid op 

eenn gebied waarover brede overeenstemming bestaat? Toch lijk t mij voorzichtigheid 

geboden.. Een belangrijke kanttekening is het feit dat een moderne samenleving 

dynamischh is in levensbeschouwelijk opzicht. De overlappende consensus over het 

goedee die op een gegeven moment bestaat, is niet permanent. Nieuwe (partiële) 

levensidealenn worden gevormd niet voor niets zegt Rawls dat levensbeschouwelijke 

diversiteitt in moderne samenlevingen het onvermijdelijke gevolg is van de vrije 

uitoefeningg van de rede. Die vrije uitoefening stopt niet omdat er op moment / een 

consensuss bestaat. Daarnaast - en dit is voor het multiculturalismeverhaal met name 

relevantt - zorgt immigratie uit diverse oorden voor een injectie van nieuwe elementen 

vann opvattingen van het goede. Gegeven deze dynamiek is het aannemelijk dat een 

overlappendee consensus over het goede slechts een tijdelijk en onstabiel karakter zal 

ervan.. Het is zeker niet denkbeeldig dat dat type goederen slechts kan bestaan via publieke productie. 
Neemm alleen al dit probleem: mensen die het goed van natuurschoon, zoals zoeven gedefinieerd, ook 
waarderenn maar geen zin hebben om mee te betalen, hebben een prikkel om zich voor te doen als 
tegenstanderss van het goed, en vervolgens als free-riders mee te genieten. 
233 De "shared final ends" waar hij het op p. 202 van Political Liberalism over heeft lijken een 
unanimiteitseiss te impliceren. Uit wat hij zegt op p. 214, daarentegen, zou je af kunnen leiden dat hij 
-- met enige tegenzin - ook meerderheidsbesluiten over het steunen van elementen van het goede 
levenn legitiem acht. 
244 J. Raz 1986, p. 128: "even though different people differ in their conception of the good, it does 
nott follow that in a given culture [...] there are no common elements in their varying conceptions of 
thee good." 
255 F.CL.M. Jacobs, 'Inhoud en Rechtvaardiging van de Liberale Moraal', in: A.W. Musschenga & 
F.C.L.M.. Jacobs (red.), De Liberale Moraal en Haar Grenzen, Kampen: Kok 1992, p. 35 (mijn 
cursivering). . 
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hebben.. Het heeft een onfaire uitwerking tegenover potentiële toekomstige 

levensidealenn om zo'n momentopname te fixeren en onderwerp te maken van 

overheidssteun.. Nieuwkomers op de marketplace of ideas (opgroeiende kinderen, 

immigranten)) en reeds aanwezige burgers die hun oude ideeën herzien treffen dan een 

gevestigde,, door de overheid bevorderde, 'consensus1 aan, die overigens op dat 

momentt al geen echte, 'kamerbrede' consensus meer is. Dit probleem speelt des te 

meerr wanneer je, zoals bijvoorbeeld Den Hartogh, suggereert dat er reeds sprake is 

vann een overlappende consensus over het goede, "zelfs wanneer er een zeer 

substantieell  aantal buitenstaanders is."26 Als dit substantiële aantal buitenstaanders 

bestaatt uit leden van een etnisch-culturele minderheid, dan krijgt de bias-claim ineens 

veell  betekenis. 

Vanuitt het oogpunt van neutraliteit is er bovendien gewoon sprake van een 

ongerechtvaardigdd afwijken in de richting van bepaalde perfectionistische idealen, 

waarvann geenszins vaststaat dat ze überhaupt deugen. Consensus biedt namelijk geen 

garantiee voor juistheid. Mill s felle verzet tegen het 'despotisme van conventie' neemt 

datt als één van z'n belangrijkste premissen. Verder is de kans aanwezig dat er vanuit 

hett contingent buitenstaanders (begrijpelijk) ressentiment zal ontstaan over het 

selectievee perfectionisme van de staat. Of politieke minderheden ook steeds netjes 

zullenn samenvallen met etnische minderheden, zoals de bias-claim suggereert, is 

twijfelachtig,, zoals ik hopelijk in de voorgaande hoofdstukken genoeglijk heb laten 

zien.. Maar dat tast het principiële punt uiteraard niet aan. Rawls wijst het subsidiëren 

vann pelgrimstochten af omdat dat voor scheve gezichten zou zorgen bij mensen met 

minderr dure preferenties28, en terecht. Maar waarom dat voor het subsidiëren van 

anderee intrinsieke goederen, hetgeen hij wel toestaat, niet zou gelden wordt niet 

duidelijk.. Waarom zou de (feilbare) meerderheid belastingeuro's mogen eisen van de 

minderheidd om het Nederlandse levenslied te steunen?29 Hier zal niet kunnen worden 

voldaann met het antwoord dat de procedure via welke de wetgeving tot stand kwam 

neutraall  in elkaar steekt. Bij de interpretatie en prioritering van neutrale instrumentele 

goederenn ontkomen we niet aan het noodzakelijke kwaad van het 

meerderheidsbeginsel,, maar dat betekent niet dat we het ook moeten accepteren voor 

266 G.A. den Hartogh 2000, p. 25. 
277 Vergelijk ook Dworkins definitie van neutraliteit in A Matter of Principle, London: Harvard 
Universityy Press 1985, p. 191. Hij stelt daarin onder meer dat "the government docs not treat 
[citizens]]  as equals if it prefers one conception to another, either because the officials believe that 
onee is intrinsically superior, or because one is held by the more numerous or powerful group." (Mij n 
cursivering.) ) 
288 J. Rawls 1993, p. 329-30. 
299 Volgens Waldron is het subsidieren of belasten van elementen van het goede leven om zc tc 
bevorderenn of ontmoedigen manipulatief en in strijd met respect voor individuele autonomic. Zie zijn 
'Autonomyy and Perfectionism in Raz's The Morality of Freedom', Southern California Law Review, 
1989-62,, p. 1146: "The government's decision to tax fox hunting, for example, wil l be justified by 
exactlyy those factors which a potential hunter ought to consider when making the decision whether to 
optt for this pastime. As an autonomous agent, the hunter should be the one responding to these 
considerations,, and those arc the only considerations he should be responding to when making the 
choice.. The imposition of the lax, then, is necessarily manipulative, for it influences a person's 
decisionn by distorting that individual's understanding of the merits of the choice." 
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dee voorziening van perfectionistische goederen. Als het door de overheid bevorderen 

vann specifieke elementen van het goede leven wordt aanvaard als rechtvaardiging 

voorr overheidsbeleid, dan is neutraliteit van rechtvaardiging ingeruild voor een simpel 

meerderheidsbeginsel. . 

66 De tweede kier 

Dee eerste kier die een conventioneel raamwerk van grondrechten openlaat zou ik dus 

willenn sluiten. Voor het begrijpen van de tweede kier moeten we het raamwerk van 

grondrechtenn vanuit een ander perspectief bekijken. Voor ik daaraan toekom wil ik 

eerstt enkele aspecten van dat raamwerk benoemen die wel neutraal zijn. Om te 

beginnenn de formele Rule of Law garanties, zoals het legaliteitsbeginsel, ne bis in 

idem,idem, due process, etc. Via een redenering als die van Lon Fuller over de interne 

moraliteitt van het recht zou je kunnen verdedigen dat die inderdaad onpartijdig zijn. 

Ikk ga daar op deze plek niet verder op in, maar veronderstel dat deze rechtsstatelijke 

beginselenn inderdaad een deugdelijke blinddoek voor de ogen van vrouwe Justitia 

binden.. Het is me nu echter te doen om de fundamentele vrijheden die een vrij domein 

voorr individuen markeren; dus vrijheden zoals vrijheid van meningsuiting, vrijheid 

vann vereniging, godsdienstvrijheid, etc., die in de Nederlandse constitutie figureren, 

zowell  via de Grondwet als via internationale verdragen. 

Watt daar in ieder geval wel neutraal aan is, zijn de zogenaamde 

beperkingsgronden.. Neem bijvoorbeeld de vrijheid van godsdienst en 

levensovertuiging.. De Grondwet en verschillende relevante verdragen geven aan dat 

aann religie of levensovertuiging slechts bij wet beperkingen mogen worden gesteld 

diee tot in de Grondwet en die verdragen genoemde beperkingen zijn te herleiden. De 

Grondwett bevat in art. 6 lid 1 de principiële formulering van de vrijheid van 

godsdienstt en levensovertuiging en geeft vervolgens in lid 2 aan ter bescherming van 

welkee belangen er beperkingen aan die vrijheid mogen worden gesteld (de 

cursiveringenn zijn steeds van mij): 

1.. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in 

gemeenschapp met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders 

verantwoordelijkheidd volgens de wet. 

300 Je zou kunnen betogen dat het toch rationeel is om de overheid allerlei goederen te laten 
subsidiërenn die door grote groepen mensen worden gewaardeerd. Het pakket aan sport, kunst, 
religiositeit,, publieke televisie, etc. dat zo ontstaat is voor elk wat wils (Vgl. F.C.L.M. Jacobs 1992, 
p.. 228). De enc keer gaan je bclastingcuro's naar een goed waar je geen prijs op stelt, maar de andere 
keerr maakt de collectieve bclastingpot een goed mogelijk dat ji j hogelijk waardeert, terwijl anderen -
diee ook hebben meebetaald - er niets voor voelen. Het probleem hiervan is dat er geen enkele 
garantiee is voor een enigszins faire spreiding van voordelen. De bias-claim suggereert juist dat de 
spreidingg fundamenteel partijdig is. 
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2.. De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en 

beslotenn plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het 

belangg van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van 

wanordelijkheden. wanordelijkheden. 

Art.. 9 lid 2 EVRM noemt de volgende belangen als legitieme inperkingsgronden: 

Dee vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan 

aann geen andere beperkingen worden onderworpen dan die bij de wet zijn 

voorzienn en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang 

vann de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, 

gezondheidgezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden 

vanvan anderen. 

Verderr is wat de Nederlandse rechtsorde betreft nog van belang art. 18 lid 3 BUPO: 

Dee vrijheid van een ieder zijn godsdienst of levensovertuiging tot uiting te 

brengenn kan slechts in die mate worden beperkt als wordt voorgeschreven door 

dee wet en noodzakelijk is ter bescherming van de openbare veiligheid, de orde, 

dee volksgezondheid, de goede zeden of de fundamentele rechten en vrijheden van 

anderen. anderen. 

Voorr de andere basisvrijheden zijn gelijksoortige beperkingsgronden vastgelegd. 

Afgezienn van de categorie 'goede zeden', zijn de bescherming van de 

volksgezondheid,, het verkeer31, de openbare orde, de openbare veiligheid en de 

(fundamentele)) rechten en vrijheden van anderen alle te zien als publieke 'all-

purposc'' goederen. De verwantschap tussen deze constitutionele beperkingsgronden 

enn primaire goederen is duidelijk. Zo correspondeert 'openbare veiligheid' met zowel 

individuelee gezondheid als lichamelijke integriteit, en komt het primaire goed van 

gezondheidd terug in de beperkingsgrond 'volksgezondheid'. 

Ditt verband is geen grote verrassing. Immers, het is precies de defining 

characteristiccharacteristic van primaire goederen dat ze middelen zijn tot het nastreven van de 

meestt uiteenlopende concepties van het goede. Zo beschouwd geeft het arrangement 

vann vrijheden-plus-beperkingsgronden uitdrukking aan de idee van gelijke vrijheid 

voorr elke burger. De fundamentele vrijheden mogen alleen worden beperkt ten bate 

vann andere fundamentele vrijheden (hieronder valt de zogenaamde 'botsing van 

grondrechten'),, en ten bate van de noodzakelijke condities voor hun eigen 

,!! Nederland hanteert als enige in de wereld het belang van het verkeer als grond voor beperking van 
dee vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. De meeste auteurs vinden dit geen elegante 
constructie.. De Raad van State heeft er destijds in cen advies bij het wetsvoorstel voor de nieuwe 
Grondwett voor gepleit om te volstaan met "De wet [...] kan regels stellen ter handhaving van de 
openbaree orde", waar dan het verkeer in elk geval ook onder valt. Zie B.C. Labuschagnc, 
GodsdienstvrijheidGodsdienstvrijheid en niet-gevestigde religies, Groningen: Woltcrs-Noordhoff 1994, p 129. 
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uitoefening,, met andere woorden, ten bate van 'all-purpose' middelen. In ieder geval 

kunnenn de beperkingsgronden (behalve 'goede zeden') moeilijk worden opgevat als 

watt Taylor "de reflectie van een hegemonische cultuur" noemt. Het gaat immers om 

dee (volks)gezondheid en veiligheid van alle burgers - hindoes, sportfanaten, 

hedonisten,, bonsaiboomkwekers, agnosten, moslims, christenen, atheisten, 

smartlappenliefhebbers,, e tc, en alle mogelijke combinaties van dat soort categorieën. 

Hett gaat voorts om een openbare orde en veiligheid die geacht kan worden ten bate te 

komenn van elke burger, ongeacht zijn levensbeschouwelijke achtergrond. Evenzeer 

tellenn de rechten en vrijheden van elke burger gelijkelijk mee. Een duidelijk publiek 

equivalentt van 'een minimaal inkomen' staat alleen nog niet in het rijtje. Wellicht zou 

err nog een publiek belang van economische stabiliteit moeten worden geïntroduceerd, 

alhoewell  valt te verdedigen dat dit via de sociale grondrechten valt onder 'de 

(fundamentele)) rechten en vrijheden van anderen'. 

Kortom,, de beperkingsleer van de fundamentele rechten en vrijheden kan een 

overtuigendee aanspraak maken op levensbeschouwelijke neutraliteit. We moeten de 

aandachtt op een ander aspect van de catalogus klassieke vrijheden richten, en 

daarmeee komen we toe aan het andere perspectief dat ik zoeven aankondigde. De 

vraagg waar ik op doel is: komen bepaalde (typen) concepties van het goede er 

bekaaiderr van af dan andere, doordat bepaalde typen vrijheden expliciet worden 

gegarandeerdd en andere niet? De functie van de catalogus is het markeren van een 

adequaatt domein waarbinnen burgers hun diverse concepties van het goede kunnen 

vormen,, herzien en nastreven. Maar sommige concepties van het goede sluiten beter 

bijj  de uitputtende lijst van fundamentele vrijheden aan dan andere. 'Conceptie van het 

goede'' is namelijk een buitengewoon ruim begrip. Het kan gaan over het soort 

karakterr dat mensen behoren te hebben, hoe mensen zich behoren te gedragen, hoe 

menn zich dient te verhouden tot één van de Almachtigen, hoe huwelijkse 

verhoudingenn in elkaar behoren te zitten, hoe de mens zich verhoudt tot de natuur, 

welkee kleding gepast is, hoe families en verenigingen moeten functioneren, welke 

literatuur,, welke kunst en welk soort entertainment de moeite waard zijn, kortom over 

alless wat waardevol is in mensenlevens. Vergelijk de volgende citaten van vier grote 

liberalee filosofen: 

Eenn morele conceptie is algemeen indien zij van toepassing is op een breed 

scalaa aan onderwerpen, en op z'n breedst beschouwd op alle onderwerpen. Zij 

iss omvattend wanneer ze concepties insluit over wat van waarde is in 

mensenlevens,, en idealen over persoonlijk karakter, evenals idealen over 

vriendschap,, en veel meer dat ons gedrag inspireert, en uiteindelijk ons leven 

alss geheel. Een conceptie is volkomen omvattend indien zij alle erkende 

waardenn en deugden binnen één nogal precies gearticuleerd systeem beslaat; 

eenn conceptie is daarentegen slechts gedeeltelijk omvattend wanneer zij bestaat 

uitt een aantal, maar geenszins alle, nonpolitieke waarden en deugden en 
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wanneerr zij nogal losjes gearticuleerd is. Veel religieuze en filosofische 

doctriness trachten zowel algemeen als omvattend te zijn. 

Dee idealen of concepties van het goede die worden uitgesloten van de politieke 

arenaa dienen breed te worden gezien. Elk oordeel dat een activiteit, manier van 

leven,, of enig aspect daarvan goed of slecht is in de een of andere mate is een 

partiëlee beschrijving van een conceptie van het goede. [...] In dit boek wordt 

'moreel'' gebruikt in een zeer brede zin, waarin het ruwweg equivalent is met 

'evaluatief. . 

Elkee persoon volgt een meer of minder gearticuleerde conceptie van wat 

waardee geeft aan het leven. De wetenschapper die hecht aan een leven van 

contemplatiee heeft zo'n conceptie; evenals de televisie-kijkende, bier-

drinkendee burger die graagt zegt "Di t is het goede leven," al heeft hij er 

natuurlijkk minder over nagedacht en is hij minder goed in staat zijn conceptie 

tee beschrijven ofte verdedigen. 

Dee notie van een conceptie van het goede leven is een zeer brede. We kunnen 

err niet alleen de voorkeuren en levensstijl van een individu onder scharen, 

maarr ook zijn religieus geloof en ethische idealen. [...] Elke poging om te 

zeggenn wat belangrijk en onbelangrijk is in een mensenleven telt als een 

conceptiee van het goede leven; het doet er niet speciaal toe wat de bron van die 

opvattingg is. 

122 J. Rawls 1993, p. 13: "A moral conception is general if it applies to a wide range of subjects, and 
inn the limit to all subjects universally. It is comprehensive when it includes conceptions of what is of 
valuee in human life, and ideals of personal character, as well as ideals of friendship and of familial 
andd associational relationships, and much else that is to inform our conduct, and in the limit to our 
lif ee as a whole. A conception is fully comprehensive if it covers all recognized values and virtues 
withinn one rather precisely articulated system; whereas a conception is only partially comprehensive 
whenn it comprises a number of, but by no means all, non-political values and virtues and is rather 
looselyy articulated. Many religious and philosophical doctrines aspire to be both general and 
comprehensive." " 
""  J. Raz 1986, pp. 135-6: "The ideals or conceptions of the good which are excluded from the 
politicall  arena arc to be broadly understood. Any judgment that an activity, way of life, or any aspect 
off  it is cither good or bad to any degree is a partial description of a conception of the good. [...] In 
thiss book, 'moral' is used [...] in a very wide sense in which it is roughly equivalent to 'evaluative'." 
144 R. Dworkin 1985, p. 191: "F:ach person follows a more or less articulate conception of what gives 
valuee to life. The scholar who values a life of contemplation has such a conception; so does the 
television-watching,, beer-drinking citizen who is fond of saying "This is the life," though of course 
hee has thought less about the issue and is less able to describe or defend his conception." 
155 J. Waldron, Liberal Rights, Collected Papers 1981-1991, Cambridge: Cambridge University Press 
1993,, pp. 161, 163: "[Tjhc notion of a conception of the good lif e is a very wide one. We can include 
underr it not only an individual's tastes and life-style but also his religious faith and ethical ideals. 
f...ll  Any attempt to say what is important and unimportant in a human life counts as a conception of 
thee good life; it docs not matter particularly what the source of that view may be." 
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Gegevenn deze brede strekking van het fenomeen 'conceptie van het goede', nogmaals 

dee vraag: is de bekende set fundamentele vrijheden, en de interpretatie die daaraan in 

dee praktijk van - bijvoorbeeld - Nederland door de rechterlijke macht wordt gegeven, 

vanuitt het perspectief van burgers een onpartijdig instrumentarium voor het nastreven 

vann concepties van goede? Anders gezegd: markeren ze een vrijheid die 

geloofwaardigg een adequate vrijheid kan worden genoemd? 

Datt is niet evident. Laten we nog eens kijken naar de vrijheid van godsdienst en 

levensovertuiging.. Stel, een burger zit in de situatie dat een door hem gewenste 

activiteitt van overheidswege (of door een andere burger) wordt beperkt of onmogelijk 

gemaakt.. Als hij zich terzake op de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging wil 

beroepen,, kan hij niet volstaan met de simpele mededeling dat de activiteit volgens 

zijnn particuliere opvatting moet worden gekwalificeerd als een praktijk die onderdeel 

uitmaaktt van een godsdienst of levensovertuiging. De Nederlandse rechter heeft 

bepaaldee criteria aangelegd om te beoordelen of zo'n kwalificatie ook moet worden 

gevolgd.. Twee standaardvoorbeelden uit de jurisprudentie zijn de zaak van de 

Kloosterordee der Zusters van Sint Walburga36 en de recentere zaak van de Ayahuasca 

Theee van de Santo Daime Kerk.37 In de eerste zaak ging het om activiteiten die 

normaall  gesproken worden geassocieerd met het runnen van een seksclub. De 

Kloosterordee voerde echter aan dat het ging om een satanistische 

vruchtbaarheidscultuss met de bijbehorende religieuze rituelen. De Hoge Raad liet de 

conclusiee van het Hof in stand dat er van een godsdienstoefening geen sprake was, 

mett name omdat de activiteiten zich in niets onderscheidden van die in een gewone 

seksclub,, en omdat bij bezoekers en 'zusters' geen religieuze ervaring was waar te 

nemen.. De tweede zaak handelde over het nuttigen van ayahuasca thee als onderdeel 

vann eredienst van de Santo Daime kerk. De thee bevat de op de lijst van de Opiumwet 

voorkomendee stof dimethyltryptamine (DMT). Desalniettemin achtte de rechtbank het 

gebruikk ervan toegestaan, omdat die praktijk valt te kenschetsen als onderdeel van een 

religieuss belijden in de zin van art. 9 EVRM. De activiteiten van de 

geloofsgemeenschap,, en het geheel aan denkbeelden en overtuigingen dat aan die 

activiteitenn ten grondslag lag, had volgens de rechtbank duidelijk een godsdienstig 

karakter. . 

Dezee voorbeelden laten zien dat het de staat is, in de persoon van de rechter, die 

uiteindelijkk de grenzen bepaalt van het domein van vrijheid dat door het fundamentele 

rechtt op vrijheid van godsdienst en levensovertuiging aan de burger wordt gegeven. 

Wanneerr (elementen van) jouw conceptie van het goede (en we zagen zojuist hoe 

breedd dat begrip moet worden gezien) naar die criteria gemeten buiten het domein 

valt,, en niet door één van de andere fundamentele vrijheden wordt gedekt, dan 

genietenn de door jouw gewenste activiteiten minder bescherming dan andere 

conceptiess van het goede die wel binnen het domein vallen. Er zullen bijvoorbeeld 

minderr zware eisen van proportionaliteit en subsidiariteit worden aangelegd bij de 

HRR 31 oktober 1986, NJ 1987, 173. 
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beoordelingg van staatshandelen dat het uitoefenen van jouw conceptie beknot. Bij een 

gevall  als Walburga maakt dat niet meteen zo'n zorgwekkende indruk, maar de 

Walburga-criteriaa werken ook in andere zaken. Neem het criterium dat de activiteit te 

onderscheidenn moet zijn van andere gedragingen die niet als godsdienst worden 

beschouwd.. Is ritueel slachten volgens islamitische normen eigenlijk wel te 

onderscheidenn van 'gewoon' slachten? Niet zonder meer. Volgens de Nederlandse 

juristt Labuschagne, die de Nederlandse jurisprudentie op dit gebied heeft 

geanalyseerd,, moet dan de betekenis die de betrokkene aan de activiteit geeft de 

doorslagg geven. Maar het woord van de betrokkene is niet genoeg. Wil een activiteit 

vallenn onder de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, dan moet de betekenis 

diee de betrokkene eraan geeft passen in de context van de juridische definitie daarvan, 

enn die zegt (volgens jurisprudentie) dat het moet gaan om een totaalconceptie, een 

"minn of meer samenhangend stelsel van ideeën over deze werkelijkheid". Als de 

overtuigingg die ten grondslag ligt aan een praktijk het karakter mist van wat 

Labuschagnee noemt "een het gehele leven doortrekkende visie op de werkelijkheid en 

dee plaats van de mens daarin", dan gaat het (slacht)feest niet door. 

Kennelijkk wordt het type concepties van het goede dat wel binnen het domein 

valt,, op de één of andere manier belangrijker, fundamenteler, dieper geacht dan het 

typee dat er buiten valt. Dit kan samenhangen met een visie als die van Finnis dat 

religiee een onontbeerlijk onderdeel van een goed leven is. De mens is volgens zo'n 

argumentt ten diepste een religieus wezen. Ernst Hirsch Ballin stelt bijvoorbeeld dat de 

godsdienstigee overtuiging uitdrukking geeft "aan de eenheid en integriteit van het 

menselijkk bestaan" en dat daarom "godsdienstvrijheid historisch zo'n bijzondere 

positiee inneemt onder onze grondrechten."39 Het gevolg hiervan is dat 'erkende' 

godsdienstenn en levensbeschouwingen de sterke constitutionele bescherming genieten. 

Labuschagnee noemt in dit verband als niet-problematische religies de verschillende 

vormenn van het christendom zoals protestantisme, katholicisme en hun varianten, en 

verderr de islam, het hindoeïsme, het boeddhisme, het shintoïsme en het 

confucianisme.. Wat 'levensovertuiging' betreft vallen de volgende visies sowieso 

binnenn de boot: het humanisme, het atheïsme (deze lijk t me problematisch omdat 

atheïsmee geen substantieve levensbeschouwing is, maar 'slechts' een negatie van het 

bestaann van God), de vrijmetselarij, de Rozenkruisers, antroposofie en principieel 

pacifisme. . 

Eenn praktisch probleem met zulke erkende levensbeschouwingen is dat mensen 

onderr de vlag van zo'n levensbeschouwing kunnen meeliften. Iemand die 

rr Rechtbank Amsterdam, 21 mei 2001. ELRO-nummcr 25479. 
1KK B.C. Labuschagne 1994, p. 40. Vergelijk KHRM 12 oktober 1978, zaaknr. 7050/75, D&R 19, pp. 5 
e.v.,, waarin het HHRM een beroep op de vrijheid van levensovertuiging toekende voor een aanhanger 
vann het 'pacifisme'. Volgens het Hof valt pacifisme in de volgende definitie onder levensovertuiging: 
"Thee commitment, in both theory and practice, to the philosophy of securing one's political or other 
objectivess without resort to the threat or use of force against another human being under any 
circumstances,, even in response to the threat or use of force." 
'""  H.M.H. Hirsch Ballin, 'De Positie van Minderheden in ons Rechstbcstcf, in: N.J.H. Huls & H.D. 
Stoutt (red.), Recht in een Multiculturele Samenleving, Zwolle: W.E.J. Tjccnk Willin k 1993, p. 27. 
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bijvoorbeeldd een hoofddoek wil dragen uit esthetische overwegingen kan zich zonder 

problemenn beroepen op de bescherming die islamitische praktijken genieten. De 

juridischee definitie van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging brengt dan 

well  mee dat "de ernst van het koesteren van de overtuiging en de mate waarin 

betrokkenee bereid is blijk te geven van de ernst van zijn overtuiging" een belangrijke 

roll  speelt, maar wie zich kan hullen in de mantel van een erkende levensbeschouwing 

zall  dat meestal niet hard hoeven te maken. Het spiegelbeeld van zo'n ongelovige free-

riderr is de belijder van een privé-godsdienst, die zijn eigen levensbeschouwing heeft 

geconstrueerd,, die hij niet met anderen deelt. Hoe volledig het leven doortrekkend 

zijnn conceptie ook is, hij telt niet mee in het systeem van erkende 

levensbeschouwingenn omdat privé-levensbeschouwingen voor het recht niet bestaan. 

Anderr praktisch punt: gelovigen hebben strategische redenen om allerlei praktijken in 

dee sfeer van hun reeds stevig erkende godsdienst te trekken. "De tulband van de Sikh 

blijf tt niet langer een cultureel symbool, wat het grotendeels is, en wordt een teken van 

religieuzee identiteit. De weigering van de hindoe om rundvlees te eten, het moslim 

gebruikk van luidsprekers om de gelovigen tot het gebed op te roepen, en de dreadlock 

vann de Rastafariër worden allen veranderd in verplichte religieuze vereisten," aldus 

Parekh.41 1 

Komenn we tenslotte bij een kanttekening bij het systeem van erkende 

levensbeschouwingenn die principiëler van aard is. Deze kanttekening is een broer van 

hett bezwaar tegen het opnemen van 'religie' in de lijst van primaire goederen dat 

hierbovenn voorbijkwam, en een neef van de objectie tegen etnisch chauvinisme in 

hoofdstukk 2. Namelijk: lang niet iedereen baseert zijn doelen, ambities en wensen op 

eenn "samenhangende, het gehele leven doortrekkende visie op de werkelijkheid en de 

plaatss van de mens daarin." Veel mensen hebben, zoals de citaten van Rawls en 

Dworkinn hierboven aangeven, een conceptie van het goede leven die bestaat uit een 

aantal,, maar geenszins alle, nonpolitieke waarden en deugden, en die nogal losjes, of 

inn het geheel niet, gearticuleerd is. Het volgt echter niet zonder meer dat elementen 

vann zo'n niet-monolithische, ongearticuleerde conceptie oppervlakkig zijn, of minder 

belangrijk,, fundamentaal en diep. 

Neemm de kwestie van de verplichte helm voor motor- en brommerrijders. In 

landenn waar zo'n wettelijke plicht bestaat dragen leden van bepaalde motorclubs de 

helmm met tegenzin. De meeste mensen uit deze groep vinden de helm niet passen bij 

hunn als groots en meeslepend ervaren levensstijl. Dat met een helm op het hoofd de 

400 B.C. Labuschagne 1994, p. 48. 
411 B. Parekh, Rethinking Mulliculturalism, Cambridge, Mass: Harvard University Press 2000, p. 198: 
"Thee Sikh's turban no longer remains a cultural symbol, which is largely what it is, and becomes a 
badgee of religious identity. The Hindu refusal to eat beef, the Muslim use of loudspeakers to call the 
faithfull  to prayer, and the Rastafarian drcadlock are all turned into mandatory religious 
requirements.""  Zie voor een verwant punt B. Barry, Culture and Equality, Cambridge: Polity Press 
2001,, pp. 33-4. Hij meldt daar het omgekeerde fenomeen, namelijk dat er een prikkel is om duidelijk 
religieuzee verplichtingen te presenteren als etnisch-culturele oriëntaties, daar waar discriminatie op 
grondd van godsdienst niet, maar op grond van ras of etniciteit wel, verboden is, zoals in Groot-
Brittannië. . 
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windd niet door de lange haren kan wapperen beschouwen veel van deze motorduivels 

alss een afbreuk aan de romantiek die hun manier van leven kenmerkt. Hun visie op 

watt een mooi leven is vloeit echter niet voort uit een levensbeschouwing die zo 

gearticuleerdd en gevestigd is dat hij valt binnen de jurisprudentiële criteria voor de 

vrijheidd van godsdienst en levensovertuiging. Daardoor kunnen zij zich dus ook niet 

beroepenn op de bescherming die dit sterke recht biedt, terwijl bijvoorbeeld Sikhs dit 

well  kunnen. Dit is des te klemmender omdat leden van erkende religies in sommige 

(veel?)) gevallen slechts oppervlakkige belijders zijn, terwijl sommige motorduivels 

heiligg geloven in hun 'way of life'. 

Omm dit probleem op te lossen zou je kunnen overgaan op een extensievere 

interpretatiee van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. De idee is dan dat 

achterr een levenswijze als die van de motorduivels een romantische filosofie ligt, die 

weliswaarr ongearticuleerd is, maar daarom niet minder respectabel. Volgens zo'n 

extensievee interpretatie zou de praktijk van het blootshoofds motorrijden dan ook 

vallenn onder het belijden van godsdienst/levensovertuiging in de zin van art 6 Gw en 

artt 9 EVRM. Maar tot hoever moet de werkingssfeer van die artikelen dan worden 

opgerekt?? Uiteindelijk kun je haar zo ruim uitleggen dat elk triviaal verlangen, zoals 

hett kauwen van een kauwgompje, of het oversteken van de weg, eronder valt 

(waarmeee ook de andere fundamentele vrijheden overbodig zouden worden, want 

opgesloktt door de maximaal extensieve interpretatie van de vrijheid van godsdienst en 

levensovertuiging).. Dat zou absurd zijn. Als je vrijheid volledig 'neutraal' zou 

proberenn te conceptualiseren, dan zou je een Amsterdammer die heel vaak voor het 

stoplichtt moet wachten maar wel conventionele burgerlijke en politieke vrijheden 

geniet,, wellicht minder vrij moeten achten dan een Albaniër zonder zulke vrijheden 

diee echter wel schier ongehinderd kan voortbewegen over de stille wegen, om het 

bekendee voorbeeld van Taylor te parafraseren.43 Je komt dan terecht bij een notie van 

vrijheidd die zegt dat het goed is om er zoveel mogelijk van te hebben, los van de 

inhoudd die je eraan geeft. 

Datt is een heilloze weg. Rawls heeft de formulering van zijn eerste principe van 

rechtvaardigheidd niet voor niets gewijzigd van "meest extensieve basisvrijheid" naar 

"volledigg adequaat schema van gelijke vrijheden." Ik denk dat Joseph Raz gelijk 

heeftt waar hij zegt dat sommige typen vrijheden belangrijker zijn dan andere. Een 

restrictiee van een belangrijkere vrijheid is een grotere beknotting van vrijheid dan een 

422 Vgl. P. Dane, 'Constitutional Law and Religion', in: D. Patterson (red.), A Companion to 
PhilosophyPhilosophy of Law and Legal Theory, Oxford: Blackwcll 1996, p. 119: "The impetus of religious 
behaviourr [...] often is a matter of habit or social conformity. It is not always deep. It is often subject 
too doctrinal and personal conditions and contingencies. Nevertheless, the law treats that impetus as 
differentt in kind from other reasons for action, however intensely felt." 
433 C. Taylor, geciteerd in W. Kymlicka 2002, p. 143: "fO]nly a minority of Londoners practice some 
religionn in public places, but all have to negotiate through traffic. Those who do practice a religion 
generallyy do so on one day of the week, while they arc held up at traffic lights every day. In sheer 
quantitativee terms, the number of acts restricted by traffic lights must be greater than that restricted 
byy a ban on public religious practice." 
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restrictiee van een minder belangrijke vrijheid. De vraag is natuurlijk, wie bepaalt 

welkee (soort) vrijheid belangrijk(er) is? Er is een subjectieve en een objectieve 

standaardd mogelijk. In de subjectieve variant gaat het erom hoe belangrijk een 

gewenstee activiteit is voor de betrokkene; bij de objectieve variant gaat het erom dat 

bepaaldee soorten activiteiten belangrijk zijn, ongeacht hoe sterk het verlangen van 

betrokkenenn is om die activiteiten te ondernemen. Neem het verschil tussen 

hoofddoekenn en honkbalpetten. Het dragen van hoofddoeken van islamitische 

vrouwenn wordt min of meer vanzelfsprekend gerekend tot 'belijden' in de zin van art 

66 Gw. Het dragen van honkbalpetten niet. Toch is het denkbaar dat bijvoorbeeld -

eenn lid van een subcultuur evenveel belang hecht aan zijn honkbalpet als een 

gemiddeldd vrome moslima aan haar hoofddoek. Volgens de subjectieve standaard 

zoudenn de twee op één lij n moeten worden gesteld. Hetzelfde geldt voor motorduivels 

mett een afkeer van helmen versus Sikhs. Een moeilijkheid: hoe 'meet' je hoe 

belangrijkk een activiteit voor een persoon is? Voorts: free-riders hebben sterke 

redenenn om hun overtuigingen als buitengewoon diep voor te stellen. 

Dee objectieve variant lost dit maar ten dele op door te abstraheren van 

subjectievee gevoelens. Weliswaar worden bepaalde soorten handelingen (honkbalpet 

vanwegee modieuze overwegingen) uitgesloten, maar mensen kunnen wel proberen om 

hunn gedrag te presenteren als het juiste type, zoals we zagen bij de modieuze 

hoofddoekdraagster.. Wat er ook zij van zulke praktische problemen, het huidige 

Nederlandsee systeem hanteert een 'objectieve' standaard, zoals duidelijk zal zijn 

geworden.. Bepaalde soorten vrijheden worden door de staat als belangrijk 

bestempeld:: vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, zoals uitgewerkt door de 

jurisprudentie;; vrijheid van meningsuiting, zoals uitgelegd door de jurisprudentie; 

vrijheidd van vergadering, zoals uitgelegd door de jurisprudentie, etc. Ik denk dat een 

objectievee standaard uiteindelijk inderdaad de meest geschikte manier is om de 

fundamentelee belangen van individuen, in de meest algemene zin, te beschermen en 

garanderen. . 

Daarmeee is niet gezegd dat het actuele Nederlandse systeem ook de juiste 

objectievee standaard tot uitdrukking brengt. Dat de Kloosterorde Walburga buiten de 

beschermingg van art 6 Gw valt, daar zal niemand over vallen. Maar of de set 

vrijhedenn die de grondrechten-plus-jurisprudentiële-criteria garanderen nu werkelijk 

dee meest adequate dienaars zijn van het uiteindelijke belang - de 

mogelijkheidsvoorwaardenn scheppen voor het leiden van goede levens in een diverse 

samenlevingg -, daar valt over te twisten. We zagen net bij het 'meelift-effect' dat het 

actuelee systeem in een bepaald opzicht te ruim is, maar in een ander opzicht is het 

misschienn te eng, want te conservatief. Denk aan de belijder van een privé-religie die 

zonderr pardon achter het net vist wat betreft een beroep op de vrijheid van godsdienst. 

Mi jj  lijk t dat zo iemand op zijn minst de gelegenheid moet krijgen om zijn conceptie 

444 J. Rawls 1971, p. 60: "most extensive basic liberty"; J. Rawls 1993, p. 291: "full y adequate scheme 
off  equal basic liberties". 
455 J. Raz 1986, p. 13. 
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overr het voetlicht te brengen. Verder verkeren niet-erkende subculturen, zoals 

motorduivels,, in een lastig parket, vooral wanneer ze nieuw zijn. De eerste 

Scientologenn moesten het zonder constitutionele bescherming van hun godsdienst 

stellen.466 Een systeem van interpretatie van grondrechten op dit gebied kan dus 

gebrekenn hebben, waarmee de tweede kier voor perfectionisme open staat. 

77 Onvermijdbare culturele consequenties van een liberale staat 

Hett is wellicht een goed moment om in herinnering te roepen waar de hele, enigszins 

wijdlopige,, exercitie in dit en het vorige hoofdstuk ook alweer om was begonnen. 

Aangezienn multiculturalisten klagen over de cultureel-levensbeschouwelijke 

partijdigheidd van de inrichting van nominaal liberale staten, was het noodzakelijk om 

vastt te stellen in welke categorieën van gevallen zo'n klacht terecht zou kunnen zijn, 

enn in welke niet. Daartoe heb ik het ideaal van liberale neutraliteit nu op verschillende 

manierenn gespecificeerd, zodat werkelijk illegitieme partijdigheid, correct begrepen, 

kann worden onderscheiden van diverse schijngestalten. We hebben gezien dat 

liberalismee niet neutraal staat tegenover illiberale zaken. Ten tweede bleek dat een 

plausibelee vorm van liberalisme wel degelijk - en noodzakelijkerwijs - uitgaat van 

substantievee individualistische basisaannamen, zodat het, enigszins voor de hand 

liggend,, in die zin ook niet strikt neutraal is. Verder is van belang dat het niet gaat om 

neutralee effecten, maar om neutrale rechtvaardigingen van overheidsbeleid. Voorts 

werdd duidelijk dat een antiperfectionistische staat zich wel degelijk bezighoudt met de 

bevorderingg en bescherming van een aantal elementen van het goede, die echter 

moetenn worden gezien als instrumentele goederen die elk levensideaal van pas 

komen:: de primaire goederen. Overigens dient de staat wat mij betreft weer niet 

elementenn van het goede te steunen waarover een slechts contingente consensus 

bestaat.. Daarbij moet wel worden bedacht dat het abstracte karakter van primaire 

goederenn enerzijds, en het complexe karakter van concrete politieke vraagstukken 

anderzijds,, met zich meebrengen dat de interpretatie, prioritering en allocatie van die 

'all-purpose'' goederen door middel van een democratische procedure onherroepelijk 

eenn controversiële affaire zal zijn. Tenslotte is erop gewezen dat een plausibele 

interpretatiee van vrijheid er niet aan ontkomt om bepaalde typen vrijheden 

(bijvoorbeeldd vrijheid van godsdienst) een groter gewicht toe te kennen dan andere 

typenn (bijvoorbeeld de vrijheid om zonder obstakels auto te kunnen rijden). Een 

466 Hiermee is ook een argument gegeven tegen het multiculturalisme van 'cvcnhandcdncss' van 
Josephh Garens (Culture, Citizenship, and Community, Oxford: Oxford University Press 2000). Hij 
wijstt een levensbeschouwelijk terughoudende overheid zoals ik die verdedig af, ten faveure van een 
staatt die 'dikkere' culturele inhouden dan slechts instrumentele 'all-purpose' goederen steunt. Hij 
kann deze strategie slechts werkbaar maken door het levensbeschouwelijke landschap van de 
samenlevingg te reduceren tot een beperkt aantal erkende stromingen, in de praktijk de grote 
monotheïstischee religies, die dan ieder evenredig ("evenhanded") ondersteund dienen te worden. 
Maarr dit levert natuurlijk een enorme bias op tegen nict-erkende, als oppervlakkig gepercipieerde, 
nieuwe,, impopulaire en anderszins marginale culturele oriëntaties. 
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liberalee staat dient er echter voor te waken om vrijheden van het eerste type niet te 

ruim,, maar ook niet te conservatief en rigide uit te leggen. 

Inn het licht van het multiculturalisme-debat maken deze overwegingen duidelijk 

waarr een liberale theorie die een scheiding tussen het goede leven en de staat 

ambieert,, rekening mee moet houden. Het verhaal is echter nog niet compleet zonder 

eenn viertal kwesties die je zou kunnen typeren als onvermijdbare culturele 

consequentiess van een liberaal-democratische staat. Dit viertal wil ik in deze 

paragraaff  kort uiteenzetten. Het gaat om (a) publieke goederen met nonneutraal effect, 

maarr neutrale rechtvaardiging; (b) conventionele manieren van doen van 

overheidsorganen;; (c) conventionele invulling van normen als 'zedelijkheid' en 

'eerbaarheid';; (d) conventionele invulling van noties als 'verkeersopvattingen' en 

'gebruikelijk'. . 

Ad(a) Ad(a) 

Dee discussie tot nu toe zou de indruk kunnen wekken dat er maar twee mogelijkheden 

zijn:: of overheidsbeleid is neutraal want herleidbaar tot de bevordering van 'all-

purpose'' goederen, of het is perfectionistisch. Dit is echter niet juist. Er is nog een 

tweedee categorie van rechtvaardiging van overheidsbeleid die in overeenstemming is 

mett liberale neutraliteit, naast die van 'all-purpose' goederen. Een wet bijvoorbeeld, 

kann sporen met liberale neutraliteit omdat de rechtvaardiging, de ratio van die wet, 

eenn legitiem algemeen belang behelst, dat niettemin buiten de sfeer van 'the good' 

valt.. Het institutioneel handhaven van een eenheidstaal bijvoorbeeld, dient allerlei 

niet-perfectionistischee doelen, die niet te herleiden zijn tot de dunne theorie van het 

goedee (all-purpose goederen). Doelen als efficiëntie, soepel maatschappelijk verkeer, 

etc.. Deze categorie heeft met de publieke equivalenten van primaire goederen gemeen 

datt het gaat om algemene, gemeenschappelijke belangen, die in de regel 

oncontroversieell  zullen zijn. Sterker nog, goederen uit deze categorie kunnen 

tegelijkertijdd ook deels 'all-purpose' goederen zijn. Voor zover een eenheidstaal 

gelijkee kansen bevordert, is zij een 'all-purpose' goed. Het verschil is dat ze niet 

ondubbelzinnigg en op directe wijze onderdeel uitmaken van eenieders conceptie van 

hett goede, zoals dat bij 'all-purpose' goederen wel het geval is. 

Datt neemt niet weg dat de overheid wel een sterke zaak moet kunnen maken 

voorr zo'n publiek goed (bij het geval van eenheidstaal heeft de overheid overigens 

goedee papieren, denk ik, zoals we later zullen zien). Het feit dat er neutrale redenen 

zijnn te bedenken voor het promoten van een goed betekent niet per se dat de staat ook 

tott actie moet over gaan. Men moet aannemelijk kunnen maken dat het middel 

geschiktt is voor het bereiken van het gewenste neutrale doel; wellicht is een ander 

middell  geschikt dat minder partijdige effecten op het levensbeschouwelijke landschap 

heeft.. En dan nog, als het middel geschikt is, dan moet terughoudendheid worden 

betracht.. Het bevorderen van een eenheidstaal mag zich bijvoorbeeld niet uitstrekken 

tott het verbieden van het spreken van andere talen. 
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Ikk noem kort een tweede voorbeeld om helder te krijgen om wat voor soort 

beleidd het kan gaan: het bevorderen van deugden die noodzakelijk zijn voor het 

functionerenn van een liberaal staatssysteem. Het aankweken van deugdzaamheid 

onderr burgers is normaliter bij uitstek een perfectionistische bezigheid. Echter, in dit 

gevall  gebeurt het niet omwille van de intrinsieke waarde van de betreffende deugden, 

maarr omwille van het publieke goed van het handhaven van het antiperfectionistische 

systeemm zelf. Als een goed argument kan worden gemaakt dat een op zichzelf 

antiperfectionistischee staatsvorm slechts kan functioneren wanneer burgers zekere 

minimalee politieke deugden en attitudes bezitten, dan mag de overheid die zaken voor 

datdat doel bevorderen. Dat diezelfde deugden ook omwille van hun intrinsieke waarde 

kunnenn figureren in particuliere ideeën over het goede doet daar niet aan af. 

Watt is de moraal van het verhaal? Wie een bepaald beleid wil verdedigen maar 

tegelijkertijdd het ideaal van neutraliteit van rechtvaardiging in acht wil nemen, kan op 

tweee manieren te werk gaan. Hij kan het rechtvaardigen met argumenten die los staan 

vann opvattingen van het goede, zoals de genoemde argumenten voor een officiële taal; 

off  hij kan beargumenteren dat het betreffende goed een 'all-purpose' goed is. Neem 

bijvoorbeeldd de maatregelen van erkenning uit hoofdstuk 5 die een ernstig beschadigd 

zelfbeeldd bij burgers moesten voorkomen. Volgens Rawls is zelfrespect het 

belangrijkstee primaire goed dat er is. Hij kan overheidsbeleid ter voorkoming van 

verliess van zelfrespect dus zonder meer rechtvaardigen via de route van all-purpose 

goederen.. 7 

Tott slot: de grens tussen de twee routes is niet scherp. Je zou immers kunnen 

verdedigenn dat de doelen die met de eerste categorie goederen worden gediend goede 

zakenn doen voor elke conceptie van het goede. Neem de argumenten voor een 

eenheidstaal,, zoals efficiëntie. De gunstige economische effecten en gelijke kansen 

diee eruit voortvloeien kan eenieder aanwenden om zijn meer particuliere 

levensidealenn te bevorderen, 

Ad(b) Ad(b) 

Eenn voor de hand liggende culturele consequentie die niet valt te vermijden hangt 

samenn met het simpele feit dat liberalisme geen uitputtende blauwdruk levert of kan 

leverenn over hoe staten tot in de details behoren te functioneren. Staatsorganen en -

organisatiess hebben bepaalde manieren van doen, die in de meeste gevallen door 

contingentee historische omstandigheden zo zijn gegroeid, en voor een aanzienlijk deel 

eenn conventioneel karakter hebben. De Nederlandse staatsinrichting met provincies en 

gemeentenn steekt anders in elkaar dan de Franse. De attitude van Nederlandse 

politieagentenn verschilt globaal gesproken van die van hun Britse collega's. Een 

Nederlansee burgemeester staat in een andere verhouding tot de burgers in zijn 

477 Overigens zagen wc in datzelfde hoofdstuk dat Rawls niet denkt dat dat nodig is omdat de 
onderlingee wederzijdse erkenning binnen particuliere associaties voldoende is om zelfrespect te 
verzekeren. . 



DeDe Eisen van Liberale Neutraliteit ] 63 

gemeentee dan zijn Spaanse collega. Natuurlijk zijn dat culturele fenomenen die in 

beginsell  vatbaar zijn voor een normatieve waardering. 

Dezee kwestie levert geen lastige voetangel op voor de multiculturalistische 

discussie,, tenzij mensen er onnodig veel ophef omheen maken, zoals bij de affaire 

rondd het handje van minister Verdonk van Integratie. De imam die haar hand 

weigerdee had daar morele redenen voor, van orthodox-islamitische aard. Daar kun je 

natuurlijkk van alles van vinden. De vrees dat een plichtmatig handje aan een 

vrouwelijkee minister in een zaal vol journalisten en fotografen tot seksueel contact 

kann leiden komt op mij bijvoorbeeld grotesk over, maar dat is hier niet relevant. De 

conventiee van het handenschudden is niet meer dan dat, een conventie. In de kringen 

waarinn de minister verkeert schrijft de etiquette voor dat men elkaar een hand geeft, 

maarr waarom zou iedereen dezelfde normen van etiquette moeten volgen? Joodse 

rabbijnenn van orthodoxe signatuur schudden ook liever geen handen aan personen van 

hett andere geslacht. Ikzelf probeer me - vaak tevergeefs - te onttrekken aan het 

overdadigee ritueel van de drie zoenen dat door zoveel Nederlanders in acht wordt 

genomen.. Wie niet aan het handenschudden mee wil doen, om welke reden dan ook, 

hoeftt zich daar niet voor te verantwoorden. 

Anderzijds,, aan de conventies van, bijvoorbeeld, het aanvragen van een 

vergunningg (vormvereisten, etc), het je inschrijven bij de Kamer van Koophandel om 

eenn onderneming te beginnen, het omgaan met strippenkaarten in het openbaar 

vervoer,, etc. kun je je niet onttrekken. Maar dat komt omdat er nu eenmaal een 

uniformee manier moet zijn om overigens min of meer neutrale instituties te reguleren, 

enn die manier sluit alle andere manieren uit, en werkt waarschijnlijk des te efficiënter 

doordatt door de jaren routine en stabiliteit zijn gevormd. Niets aan te doen. Dit is wat 

wordtt bedoeld met de frase 'de weg weten in de maatschappij' die je in de discussies 

overr inburgering tegenkomt. Ik ken overigens geen multiculturalisten die op dit 

gebiedd problemen zien, dus er hoeven verder niet al te veel woorden aan vuil te 

wordenn gemaakt. 

Ad(c) Ad(c) 

Veell  verbodsnormen van het klassieke strafrecht - moord, verkrachting, diefstal - zijn 

tee construeren als toepassingen van John Stuart Mill s beroemde schadebeginsel. Ze 

verbiedenn wederrechtelijke inbreuken op en aantastingen van lijf , goed en vrijheid. In 

zijnn vierdelige werk The Moral Limits of the Criminal Law™ geeft Joel Feinberg een 

gedetailleerdee uitwerking van het schadebeginsel. Feinberg construeert een neutrale 

conceptiee van schade door dit begrip te definiëren als een aantasting van zogenaamde 

welzijnsbelangen.. Dit zijn belangen die elke persoon heeft, ongeacht welke opvatting 

vann het goede leven hij nastreeft. Feinberg exploiteert dus de idee van primaire 

goederenn voor zijn project: het formuleren van een levensbeschouwelijk neutrale 

488 Joel Feinberg, Harm to Others, New York: Oxford University Press 1984; Offense to Others, New 
York:: Oxford University Press 1985; Harm to Self, New York: Oxford University Press 1986; 
HarmlessHarmless Wrongdoing, New York: Oxford University Press 1987. 
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conceptiee van het schadebeginsel. Zo beschouwd sluit zijn benadering aan bij de 

brederee idee van liberale neutraliteit (in de zin van breder dan het strafrecht) zoals in 

ditt hoofdstuk besproken. 

Doordatt Feinberg de inhoud van 'schade' heeft beperkt tot de basale 

welzijnsbelangen499 valt een keur aan door anderen veroorzaakte onaangename 

geestestoestandenn kortweg aanstoot - buiten het toepassingsgebied van het 

schadebeginsel.. Anders gezegd, men kan er geen (welzijns)belang in Feinbergs zin bij 

hebbenn om aanstoot te voorkomen. Aanstoot is in deze conceptuele structuur geen 

mildee vorm van schade, maar een fenomeen van een andere orde, vergelijkbaar met 

overlast.. Typische voorbeelden van aanstootgevend gedrag zijn seks in het openbaar 

enn ontlasten in het openbaar. In Nederland kennen we bijvoorbeeld art. 239 Sr, 

schenniss van de eerbaarheid. Dit artikel verbiedt, grof gezegd, 'onzedelijk' gedrag op 

openbaree plaatsen. De vraag bij zo'n delict is natuurlijk, bij welk soort gedrag spreekt 

menn van schennis van de eerbaarheid? De standaard uitleg van dit artikel is dat het 

moett gaan om het willens en wetens verrichten van een onder de omstandigheden 

voorr het normaal ontwikkelde schaamtegevoel kwetsende handeling. Maar wat is 

eenn normaal ontwikkeld schaamtegevoel? In Afghanistan brengt een blote enkel al 

eenn schok teweeg bij het voor Afghaanse begrippen normaal ontwikkelde 

schaamtegevoel. . 

Feinberg,, die verdedigt dat aanstootgevende handelingen die geen schade 

veroorzakenn binnen een liberale theorie onder omstandigheden toch op legitieme 

wijzee kunnen worden verboden, en die dus een artikel als 239 Sr niet op voorhand 

uitsluit,, probeert het relativistische element dat hier binnen sluipt op een aantal 

manierenn in te dammen. In de eerste plaats zegt het beginsel van Volenti non fit 

iniuriainiuria  dat wie zich willens en wetens in omstandigheden begeeft waarin hij aanstoot 

zall  voelen, bijvoorbeeld in een voorstelling in een seksbioscoop, geen reden tot 

klagenn heeft. Hiermee hangt samen dat aanstootgevend gedrag dat plaatsvindt in 

buurtenn waar het, naar algemeen bekend is, gewoon is, minder snel kan worden 

verbodenn dan datzelfde gedrag in een ander soort buurt. Dit geldt voor 

'onzedelijkheid'' in red light districts, maar ook voor zaken als geluidsoverlast. Wie 

aann het Leidseplein woont moet meer geluidsoverlast billijken dan wie in Amstelveen 

woont.. Voorts, aanstoot die redelijkerwijs vermijdbaar is doordat het bijvoorbeeld 

wordtt veroorzaakt door de inhoud van boeken met aanstootgevende teksten of 

afbeeldingen,, telt niet mee. Niemand wordt verplicht die boeken aan te schaffen en 

openn te slaan. De onaangename geestestoestand die iemand kan ervaren door de 

499 En bovendien heeft gekwalificeerd middels het beginsel de minimis non curat lex, dat inhoudt dat 
geringee of onbetekenende gevallen van schade onder een zekere grens niet onder het schadebeginscl 
vallenn omdat juridische bemoeienis meer schade zou veroorzaken dan voorkomen, zowel voor het 
slachtofferr als voor de dader. 
500 Bij art. 239 Sr is overigens interessant dat het gaat om een zogenaamd ambtshalve vervolgbaar feit. 
Err is dus geen aangifte vereist. Dus zelfs als de enige getuige van een 'cerbaarhcidschcnnendc' 
activiteitt cen opsporingsambtenaar is die zelf geen aanstoot neemt, dan kan nog vervolging worden 
ingesteld.. Er is dan door niemand een kwetsing van schaamtegevoel ervaren door de gedraging, en 
tochh kan het tot een veroordeling komen. 
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louteree wetenschap dat zulke boeken bestaan is te indirect om een legitieme klacht op 
tee leveren. 

Niettemin,, wanneer al deze reserves zijn verdisconteerd blijven er nog genoeg 
situatiess over waarin het 'slachtoffer' van bijvoorbeeld schennis van de eerbaarheid 
hett redelijkerwijs niet had kunnen vermijden om in de situatie terecht te komen. Denk 
aann onvrijwillige toeschouwers van een in het openbaar copulerend stel. Op dat 
momentt moet worden gespecificeerd wat een normaal ontwikkeld schaamtegevoel is. 
Hett woord 'normaal' suggereert dat het gaat om zedelijkheidsopvattingen die in een 
gegevenn periode overheersend zijn in een politieke gemeenschap, centrale tendenties 
duss eigenlijk. Het voorkomen van aanstoot is zo bezien een sterkere reden voor een 
verbodd op bepaald gedrag naarmate een groter percentage van de bevolking het 
betreffendee gedrag aanstootgevend vindt (oftewel, naarmate aanstoot een normalere 
reactiee is). Dit is inderdaad de benadering van Feinberg. Hoe meer mensen aanstoot 
nemen,, des te legitiemer een verbod. 

Feinbergg komt hiermee gevaarlijk dicht bij de positie van Devlin, die gedrag wil 
verbiedenn indien het naar de smaak van Jan Modaal in de Clapham Omnibus niet te 
tolererenn is. Weliswaar verschillen Feinberg en Devlin van elkaar in de zin dat hun 
grondenn voor het verbieden van door een meerderheid als aanstootgevend ervaren 
gedragg verschillen; bij de laatste is de gangbare mening de test om te kijken welk 
gedragg verboden moet worden. De grond voor het verbod is het tegengaan van 
ondermijningg van de sociale structuur die het gevolg is van het gedrag. Bij Feinberg 
daarentegen,, is de grond voor een verbod het voorkomen van overlast. Hij zegt met 
zoveell  woorden dat het morele bezwaar van aanstoot zit in de overlast die het 
veroorzaakt.. Niettemin hebben ze het volgende met elkaar gemeen: bij beide posities 
bepaaltt de toevallige mening van de meerderheid (mede) welk gedrag wel en welk 
gedragg niet door de beugel kan. 

Inn termen van neutraliteit is dit natuurlijk problematisch. In feite gaat het hier om 
eenn bijzondere verschijningsvorm van een categorie gevallen die al eerder aan de orde 
iss geweest: overheidssteun voor goederen waarover consensus bestaat (een bepaalde 
conceptiee van een fatsoenlijke of zedelijke publieke ruimte), ten koste van 
minderheidsopvattingen.. Waaraan hebben die meerderheidsopvattingen over het 
goedee die geprivilegieerde positie verdiend? Het feit dat ze een meerderheid vormen 
garandeertt al dat de samenleving globaal gesproken meer voldoet aan hun voorkeuren 
(opp een bepaald gebied) dan aan andere. Maar waarom zouden ze meer moeten krijgen 
dann dat? Een meerderheid is niet het totaal, maar met een criterium als 'normaal' eist 

511 Overigens kan het gedrag van een potloodventer in een samenleving waar seksueel geweld tegen 
vrouwenn en kinderen een reëel gevaar is een traumatiserende ervaring zijn voor nietsvermoedende 
vrouwenn en kinderen als het plaatsvindt op donkere en/of verlaten plekken. De ernst van de 
psychologischee schok als gevolg van een realistische angst kan zo groot zijn dat het gedrag in die 
omstandighedenn onder het schadebcginsel valt. Ik beperk me in de onderhavige discussie tot 
onaangenamee geestestoestanden voor zover ze betrekken hebben op de kwetsing van zedelijke en/of 
fatsoensnormen. . 
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dee meerderheid wel totale invloed op de vaststelling wat fatsoenlijk of zedelijk gedrag 

iss in de openbare ruimte, op een 'winner-takes-all' manier." 

Hoewell  zelfs Mill , wellicht als kind van zijn tijd, reserves had bij publieke 

'onzedelijkheid',, wijst Waldron erop dat het Milliaanse perspectief meebrengt dat het 

doorr elkaar schudden van gevestigde opvattingen moet worden verwelkomd. "Er moet 

tochh zeker een debat worden gevoerd over de merites van vrijen in het openbaar; en 

vrijenn in het openbaar zou, vanuit Mill s eigen gezichtspunt, een belangrijke bijdrage 

aann het starten of het verloop van zo'n debat zijn."53 Welk gedrag als aanstootgevend 

wordtt beschouwd varieert met de tijd, zodat de toepassing van een aanstootbeginsel 

alss dat van Feinberg in het ene tijdperk een andere uitkomst zal opleveren dan in het 

andere.. Een gevolg hiervan is dat aanstootgevers wier gedrag qua aanstootgevendheid 

inn een overgangsfase zit, in (het begin van) die fase legitiem op grond van het 

aanstootbeginsell  kunnen worden aangepakt. Zij zijn de eersten van een snel groeiende 

groep.. Juist die groei doet door een proces van gewenning de oordelen van de massa 

schiftenn (seks op televisie). Hervormers en trendsetters worden gestraft voor, naar 

laterr blijkt , gedrag dat er juist voor zorgt dat de voorwaarden verdwijnen die dat 

gedragg strafbaar maken. (Overigens kan de situatie uiteraard ook zijn dat juist een 

minderheidd behoefte heeft aan meer kuisheid. Met betrekking tot multiculturalisme is 

bijvoorbeeldd saillant de recente Britse kwestie van groepen moslims die uit moreel 

ongenoegenn overgaan tot het vernielen van als obsceen ervaren reclameposters. ) 

Ondankss deze bezwaren blijf t de intuïtieve aantrekkingskracht van de een of 

anderee versie van een aanstootbeginsel groot. Denk aan ontlasten in het openbaar. 

Zelfss als de pleger net als bij honden netjes de boel opschept met een schepje zullen 

weinigg mensen serieus verdedigen dat zulk gedrag moet worden beschouwd als een 

Milliaanss experiment in living dat je net als 999 andere bloemen moet laten bloeien. 

Off  een geval uit de werkelijkheid: de man die van de rechter niet meer de openbare 

bibliotheekk mocht teisteren met de geur van zijn zweetvoeten. In ieder geval heeft 

elkee samenleving, hoe liberaal ook, wel enige aanstootachtige normen die door de 

staatt worden gehandhaafd. In een plurale stad als Amsterdam wordt zoveel mogelijk 

vrijheidd voor 'onzedelijk' en 'onfatsoenlijk' handelen opengelaten door te werken met 

zones.. In de Warmoesstraat mag op het gebied van publiekelijk zichtbare liederlijke 

activiteitenn en uitingen meer dan in de Apollolaan. Noties als gewoonterecht en 

legitiemee verwachtingen spelen hier een rol. Dit is niet de plaats om deze kwestie van 

aanstoott en andere vormen van overlast tot een uitputtende en allesomvattende 

oplossingg te brengen, als die er al is. In ieder geval hebben we een beeld van de 

manierr waarop deze fenomenen zich verhouden tot de idee van liberale 

levensbeschouwelijkee neutraliteit. 

522 Vgl. R. Dworkin, "Liberal Community', California Law Review 1989-77/3, pp. 481-4. 
5?? J. Waldron 1993, p. 130: 'There is, surely, a debate to be had about the merits of public love-
making;; and making love in public would be, on Mill' s own account, an important contribution to the 
initiationn or the course of such a debate." 
544 'Muslim group targets poster nudity', The Times 22 januari 2005. 
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Ad(d) Ad(d) 

Tott slot een kwestie die nauw aansluit bij die van aanstoot. Criteria als 'normaal' en 

notiess als 'legitieme verwachtingen' spelen ook een rol bij de invulling in concrete 

casuss van begrippen als 'verkeersopvattingen' en 'gebruikelijk'. Ik denk hierbij met 

namee aan het privaatrecht. Ter illustratie een markante casus uit de Nederlandse 

rechtspraktijk.. Bij de verkoop van een auto aan Marokkaanse Nederlander B zweert 

Marokkaansee Nederlander A bij Allah dat de auto geen gebreken heeft. B ontdekt na 

leveringg toch gebreken en spreekt A in rechte aan. De rechter verwerpt een beroep op 

dwalingg omdat B volgens hem naar gangbare maatstaven een onderzoeksplicht had. B 

staatt perplex; een moslim zweert alleen bij Allah als hij niets dan de waarheid 

spreekt,, meer garantie kun je niet eisen.55 

Volgenss sommige auteurs legt een casus als deze een bias bloot ten gunste van 

'de'' dominante cultuur en ten nadele van minderheidsculturen. De wettelijke 

voorschriftenn die het vermogensverkeer regelen kunnen dan misschien wel worden 

voorzienn van min of meer neutrale rechtvaardigingen, maar de verdere rechterlijke 

invullingg van 'wat in het maatschappelijk verkeer betaamt' dient de belangen, althans 

dee conventies en gewoonten, van de dominante groep. Daarom, schrijft bijvoorbeeld 

Smits,, zou het privaatrecht erin moeten voorzien dat met etnisch-culturele verschillen 

rekeningg wordt gehouden. Naar analogie met het internationaal privaatrecht moet in 

eenn concreet geval worden vastgesteld in welke etnisch-culturele sfeer de rechtsrelatie 

zichh afspeelt, en vervolgens moeten begrippen als 'verkeersopvattingen' navenant 

wordenn ingevuld (naar ik aanneem aan de hand van een soort codificatie van 

verkeersopvattingenn van diverse etnische groepen). 

Hoee deze benadering te waarderen? Niet positief. We hebben hier andermaal te 

makenn met een holistisch cultuurbegrip dat door z'n grofmazigheid allerlei mogelijke 

verschillenn en 'cross-cutting' onderscheidingen miskent. Wie zegt dat twee individuen 

diee tot dezelfde etnische groep worden gerekend ook precies dezelfde 

verkeersopvattingenn hebben? Misschien is de ene Marokkaan uit de casus een 

fundamentalistt uit Kerkrade en de andere een vrijzinnige moslim uit Amsterdam. 

Bedoelenn die altijd precies hetzelfde met bepaalde uitdrukkingen? En omgekeerd: als 

tweee partijen bij een koopovereenkomst autochtone Nederlanders zijn, zijn dan de 

verwachtingenn die over en weer (mogen) worden gekoesterd zonder meer duidelijk, 

ongeachtt hun respectievelijke sociaal-economische posities, persoonlijkheden, 

leeftijden,, beroepen, herkomstregio's, etc? 

Hett punt is, de rechter dient inderdaad rekening te houden met de culturele sfeer 

waarinn een rechtsrelatie zich afspeelt, maar wie het bereik aan mogelijke sferen 

'55 Ik ontleen dit voorbeeld aan J.M. Smits, 'Verdienen Nederland en I-uropa een Multicultureel 
Vermogensrecht?',, in: N.F. van Manen (red.), De Multiculturele Samenleving en het Recht, 
Nijmegen:: Ars Aequi Libri 2002, p, 133, 
566 Ibid. 
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beperktt tot enkele etnisch-culturele sferen maakt een veel te grove simplificatie. De 

rechterr dient er simpelweg naar te kijken welke sociale sferen relevant zijn in een 

voorliggendd geval en welk gewicht aan de in die sferen vigerende conventies moet 

wordenn toegekend, in samenspel met andere argumenten. Zoals Van den Berg 

opmerkt,, dat is eenvoudigweg de uitlegvraag die altijd al speelt in allerlei varianten: 

Dientt de nieuwe veilingkoper de gewoontes op de veiling te kennen, had de 

particulierr moeten begrijpen wat de gemeente met 'belastingschade' bedoelt, 

watt mocht de ondeskundige koper van de woning op grond van de uitlatingen 

vann de verkopende makelaar verwachten? 

Dee komst van de multiculturele samenleving in etnische zin brengt geen principiële 

veranderingg in de manier waarop dit soort rechtsvragen benaderd dient te worden. 

Overigenss is de contextuele rechterlijke invulling van 'verkeersopvattingen' in 

mijnn optiek een vorm van wat je 'goedaardig relativisme' zou kunnen noemen. Er is 

sprakee van relativisme in de zin dat welke norm geldt relatief is aan een sociale 

context.. Maar de achterliggende norm - bij de overeenkomst van de casus is die norm 

wilsovereenstemmingg ofwel een uitvloeisel van de waarde van individuele autonomie 

heeftt als de wetgeving deugt wel degelijk vaste grond onder de voeten, vanuit 

liberaall  perspectief. Hoe de praktische uitvoering van het bereiken van 

wilsovereenstemmingg vorm krijgt heeft vervolgens in enige mate een contingent 

karakter.. Dat is een kwestie van conventies. In een pluralistische maatschappij zullen 

diee conventies nu eenmaal onherroepelijk variatie vertonen naar gelang ze in 

verschillendee sociale contexten opgeld doen. Zolang die conventies werkbaar zijn en 

dee klus kunnen klaren, namelijk wilsovereenstemming faciliteren, is daar niets mis 

mee.. Inderdaad zal dat nu en dan leiden tot lastige conflicten en rechtsvragen. Het zij 

zo. . 

""  Zie in deze zin ook P.G.J. van den Berg, 'Het Vermogensrecht in de Multiculturele Samenleving', 
in:: N.F. van Manen 2002. 
'"Ibid,, p. 147. 


