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UITLEIDING G 

Inn de winter van 2004/2005 was de Marokkaanse columnist Mohammed Jabri te gast 

inn de talkshow Barend & Van Dorp. Op zeker ogenblik kwam het gesprek op de 

moordenaarr van Theo van Gogh, Mohammed B. Gastheer Frits Barend vroeg Jabri 

hoee het toch kon dat hij, Jabri, van ongeveer dezelfde leeftijd als B. en eveneens met 

eenn Marokkaanse achtergrond, heel anders terecht was gekomen in het leven en heel 

anderss tegen veel zaken aankeek. Jabri reageerde wat geërgerd en antwoordde iets in 

dee geest van 'hoe moet ik dat weten?'. Die reactie is niet onbegrijpelijk. Zou Barend 

ookk aan een autochtone leeftijdgenoot van Volkert van der G. met een enigszins 

vergelijkbaree achtergrond vragen waarom hij nou net geen moordende dieren- en 

milieu-activistt was geworden? Waarschijnlijk niet. Waarom dan wel bij een 

willekeurigee Marokkaanse Nederlander de link gelegd met Mohammed B.? 

Dee impliciete redeneertrant van Barend wijst naar een paradox die je verrassend 

vaakk tegenkomt bij oorspronkelijke Nederlanders. Die zit ongeveer als volgt in elkaar. 

Iss de blik gericht op een zogenaamde etnische groep als 'de' Turken of 'de' 

Marokkanen,, dan maakt zich een hardnekkig deterministisch mensbeeld meester van 

dee waarnemer. Allerlei kenmerken worden min of meer instinctief toegeschreven aan 

individuenn op grond van hun 'lidmaatschap' van die groep. Bovendien wordt impliciet 

gedachtt dat de leden van die groep ongeveer hetzelfde over allerlei zaken zullen 

denkenn en ongeveer hetzelfde op allerlei zaken zullen reageren, of het nou gaat om 

academicii  of om vmbo-ers, om linkse of rechtse, of om Brabantse of Amsterdamse 

personenn uit die groep. Dit determinisme wordt minder sterk naarmate het gaat over 

groepenn die - intussen - als minder exotisch worden gepercipieerd, bijvoorbeeld 

Surinamerss en Indonesiërs. Het verdwijnt zelfs helemaal zodra de blik is gericht op de 

'eigen',, autochtone groep. Dan zijn de individuele mogelijkheden ineens grenzeloos. 

Eenn autochtoon wordt niet gevraagd of hij zich wil distantiëren van Volkert van der 

G.,, want hij wordt daar simpelweg niet mee geassocieerd. 

Allochtonenn worden vaak moe van allerlei oproepen en verwachtingen over het 

zichh distantiëren van allerlei narigheid, en die moeheid is terecht. Tegelijkertijd is er 

eenn andere paradox die je verrassend vaak tegenkomt bij allochtone Nederlanders. 

Somss dezelfde allochtonen die terecht als individu aangesproken wensen te 

worden,, Mohammed Jabri bijvoorbeeld, houden in een andere context pleidooien voor 

'trouww zijn' aan 'eigen identiteit en cultuur'. Groepsgenoten die dat - wat het ook is 
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niett doen, 'verkwanselen hun identiteit' en zijn 'bounties': zwart van buiten, wit van 

binnen. . 

Beidee paradoxen onstaan door generalisaties. Frits Barend gaat er onbewust van 

uitt dat de ene Marokkaan wel op de andere zal lijken, daarom vraagt hij hoe het komt 

alss hij ziet dat er twee van elkaar verschillen. De generalisatie uit de tweede paradox 

iss normatiever: mensen uit 'onze' groep zitten bepaalde normen en waarden in het 

bloedd en die dienen ze dan ook te volgen, anders verloochenen ze van alles en nog 

wat.. Het multiculturalisme zegt over (nakomelingen van) immigranten iets 

vergelijkbaarss vanuit een extern perspectief. Het wil normen, waarden en praktijken 

vann groepen tegemoet komen, accommoderen, omdat die normen en waarden en 

gebruikenn de groepsleden nu eenmaal aankleven. 

Inn alledrie de gevallen - Barend, bounty-beschuldigers en multiculturalisten 

gaatt het om het toeschrijven van kenmerken aan individuen, louter op grond van 

karakteristiekenn en eigenschappen die - al dan niet terecht - worden geassocieerd met 

eenn etnische groep waarbij die individuen kunnen worden ingedeeld. Als er al een 

rodee draad kan worden geïdentificeerd in de hoofdstukken die vooraf gingen, dan is 

hett denk ik weerstand tegen zulke generalisaties. Generalisaties, anders dan in 

verantwoordd statistische zin, zijn volgens mij voorbeelden van onzorgvuldig 

redenerenn en als zodanig niet heel zorgwekkend. Sterker, iedereen heeft vooroordelen, 

all  kun je proberen je daarvan bewust te zijn. Zodra generalisaties en vooroordelen tot 

uitgangspuntt worden van politiek-morele denkbeelden wordt het penibeler, of het nu 

kwaadaardigg is, zoals bij racisme, of goed bedoeld, zoals bij multiculturalisme. 

Hoee je het ook wendt of keert, elke variant van multiculturalisme is een soort 

institutionaliseringg van generalisaties betreffende etnische groepen. Groepsleden 

wordenn geacht op een zekere manier in elkaar te zitten, corresponderend met min of 

meerr homogene en distincte etnische 'culturen'. Ik heb in het hoofdstuk over cultuur 

enn over etniciteit in deel 1 geprobeerd zulke veronderstellingen af te zwakken en 

aangegevenn dat men moet vermijden om etnische identificatie - het trekken van 

etnischee scheidslijnen - en etnische cultuur door elkaar te halen. Een belangrijk 

inzichtt was daarbij dat etnische identificatie een reactief karakter heeft, dus qua 

intensiteitt correleert met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, daaronder 

begrepenn multiculturalisme en assimilatiedruk (en uitsluiting). De conclusie was 

daaromm dat de onbedoelde etniseringseffecten van die laatste twee beleidskoersen 

tegenn hun implementatie pleiten. Die beleidskoersen zijn immers niet alleen reacties 

opp een spontane maatschappelijke situatie, maar vormen zelf belangrijke factoren in 

dee (verdere) versterking van etnische scheidsmuren. Een liberale staat heeft geen 

redenn om zulke consequenties te wensen. 

Diee beleidskoersen zijn evenmin goed te verdedigen op grond van de nadere 

argumentenn van prominente multiculturalistische theorieën. De invalshoeken van die 

theorieënn lopen uiteen, maar zoals bleek in de inleiding, kun je op een bepaald niveau 

vann abstractie een gemeenschappelijke structuur ontwaren. Ze steunen alle op twee 
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pijlers:: enerzijds de pijler van de zogenaamde bias-claim die zegt dat feitelijke 

staatsinrichtingenn - ook nominaal liberale - de etnisch-culturele mainstream 

faciliterenn en etnische minderheden achterstellen; anderzijds de pijler van de 

zogenaamdee cultuur-claim, een sociologische of sociaal-psychologische these die een 

noodzakelijkee connectie tussen 'cultuur' en menselijk welzijn vestigt. 

Diee laatste pijler stond centraal in deel II , dat een analyse bevatte van drie 

variantenn van de cultuur-claim, die behoorden bij drie vooraanstaande substromingen 

vann het multiculturalisme. Hierin was een terugkerend thema dat het beeld van 

holistischee totaalculturen niet accuraat is, in ieder geval niet als model van pluralisme 

inn een land als Nederland (of Engeland, of Frankrijk). Dit veroorzaakte problemen 

voorr Raz, die het Kymlickaanse argument van intacte-totaalcultuur-als-context-voor-

autonomiee toepast op 'immigrantenculturen'. Immers, voor de individuele autonomie 

vann immigranten noodzakelijke levensopties bleken zich ook buiten hun etnische 

hokjess te bevinden, en immigranten bleken die 'externe' opties wel degelijk 

betekenisvoll  in hun levens te kunnen incorporeren. Anderzijds bleken de 'interne' 

optiess voor immigranten geen onvermijdelijk noodlot, althans niet in grotere mate dan 

'geërfde'' opties dat in z'n algemeenheid zijn. Ook Parekhs cultuur-als-handicap-

benadering,, waarbij dure preferenties van etnisch-culturele aard worden 

gesubsidieerd,, bleek daarmee op gammele fundamenten te steunen. Het bleek 

zuiverderr om burgers, alle burgers, verantwoordelijk te houden voor de kosten en de 

prioriteringg van hun voorkeuren, in het licht van legitieme verwachtingen in termen 

vann herverdelende rechtvaardigheid. In diezelfde trant bleek het geen pas te geven om 

alleenn etnische praktijken en waarden te 'erkennen', met uitsluiting van niet-etnische, 

zoalss Taylor en ook Parekh willen. 

Onderr de indruk van de ideeën van Honneth was ik anderzijds wel gevoelig voor 

eenn negatieve variant van de waarde van erkenning. Ik verzette me tegen een 

cumulatievee denigrerende portrettering van groepen in de samenleving. De voor de 

handd liggende casus was de sterke anti-islamsfeer in media en politiek van de 

afgelopenn jaren. Tegelijkertijd wist ik op dat probleem geen echt bevredigende - dat 

will  zeggen: met liberale principes consistente - oplossing te formuleren. Welke 

minderr frisse achtergrondmotieven je er ook bij kunt vermoeden, het gaat in die casus 

inn beginsel om (een opeenstapeling van) kritiek op ideeën en overtuigingen, zodat het 

grotee gewicht van de uitingsvrijheid elke potentiële juridische maatregel de pas 

afsnijdt.. Ik kwam niet verder dan een wat impotente oproep aan politici tot 

nuchterheid,, fairness en fatsoen in het tegemoet treden van minderheden in kwetsbare 

posities. . 

Bijj  al deze betogen was een onderliggend motief de normatieve claim dat 

autonomiee een behartigenswaardig ideaal is. Het bepalen van de juiste levensinvulling 

iss niet het soort activiteit dat moet worden overgelaten aan feilbare 

overheidfunctionarissen,, maar juist aan de individuen aan wie die levens toebehoren. 

Ditt overigens met alle nuances, clausuleringen, reserves, mitsen en maren die daarbij 

volgenss mij passen en die in deel I zijn geschetst. Daaruit kwam een conceptie van 
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zelfbeschikkingg naar voren waarbij mensen geen atomen zijn, maar evenmin zijn 

gekluisterdd aan de ketenen van 'cultuur'. Ik heb geprobeerd aannemelijk te maken dat 

mensenn kunnen reflecteren op de culturele oriëntaties die ze 'aantreffen' en dat ze die 

kunnenn herzien. Dat gebeurt ook in de echte wereld. Mensen bezitten de capaciteit tot 

eenn bescheiden vorm van individuele autonomie en doen daar in feite ook vaak iets 

mee.. Hier zie je andermaal een aanleiding om generalisaties te wantrouwen. Zelfs al 

voldoett de opvoeding en socialisatie van een individu min of meer aan zekere 

vooroordelen,, je weet niet hoe de ontwikkeling van die persoon verder is gelopen. 

Wellichtt een radicale breuk met het verleden, of misschien een bescheiden 

veranderingg van koers op deelaspecten van zijn culturele bagage. Of misschien 

inderdaadd niet. 

Hett motief van weerstand tegen en wantrouwen ten opzichte van generalisaties 

speeldee door in deel II I van het betoog, waar de andere pijler centraal stond, de 

zogenaamdee bias-claim. Deze stelt dat het gebrek aan neutraliteit in de inrichting van 

minn of meer liberale democratieën partijdig is ten nadele van etnische minderheden. 

Eenn feestdag van christelijke oorsprong is een standaardvoorbeeld, zij het wat triviaal. 

Dee generalisatie werkt hier twee kanten op. Ten eerste veronderstelt deze instantie 

vann de bias-claim dat autochtonen per definitie bevoordeeld zijn met een christelijke 

feestdag.. Maar er zijn genoeg autochtonen die geen waarde hechten aan kerstmis. Ten 

tweede,, er zijn genoeg allochtonen die dat wel doen. 

Nietteminn raakte de bias-claim een snaar van mijn liberale perspectief. Niet op 

dee beoogde manier, want met het verwerpen van het beeld van in holistische culturen 

gevangenn individuen, vervalt ook de multiculturalistische visie op nonneutraliteit. 

Maarr wel in de zin dat niet-neutraal overheidsbeleid slecht verenigbaar is met liberale 

principess in z'n algemeenheid, ongeacht of je één en ander in etnisch-culturele, of in 

anderee termen problematiseert. Dit besef leidde tot de poging in deel II I om de 

grenzenn en de eisen van liberale neutraliteit te articuleren, waarbij de liberale paradox 

vann partijdige neutraliteit werd omarmd: liberale neutraliteit is partijdig ten nadele 

vann (elementen van) manieren van leven die buiten een zekere bandbreedte vallen, en 

tenn voordele van manieren van leven die zich daarbinnen bevinden. Zo bouwde ik 

voortt op de fundamenten die in deel I waren gelegd, want die bandbreedte wordt 

gemarkeerdd door het ideaal van individuele autonomie en door het beginsel van 

gelijkheid.. Uiteraard is er dan een grote categorie van handelingen die buiten de 

bandbreedtee vallen, bijvoorbeeld activiteiten die de autonomie van anderen schenden. 

Desalnietteminn biedt hij, anders dan concurrerende en eveneens partijdige politieke 

theorieën,, ruimte aan een imponerende baaierd aan levensstijlen, praktijken, 

kunstvormen,, seksuele mores, spirituele opvattingen, beroepen, subculturen en 

activiteiten,, die van immigranten incluis. 

Eenn ander kardinaal punt was hier dat een antiperfectionistische staat zich wel 

degelijkk dient te bekommeren om de bevordering en bescherming van een aantal 

elementenn van het goede, die echter moeten worden gezien als instrumentele goederen 
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diee elk levensideaal van pas komen: de primaire goederen. De op dit leerstuk van 

Rawlss voortbouwende 'neutraliteitstoets' die in deel III werd ontwikkeld, bood een 

operationaliseringg van mijn weerwoord tegen de bias-claim van het multiculturalisme. 

Waarr die claim terecht is, daar dient hij vanuit het perspectief van de staat ter harte te 

wordenn genomen. Niet door middel van het dichten van nonneutrale 'lekken' met 

cultuurrechtenn en ontheffingen zoals het multiculturalisme voorschrijft, maar 

principiëler:: concreet overheidsbeleid dat wordt verdacht van een 

levensbeschouwelijkee bias, richting een veronderstelde 'mainstream' of anderszins, 

dientt te worden geëvalueerd in termen van neutraliteit van rechtvaardiging. Dit kun je 

doenn door ten eerste de rechtvaardiging, de ratio achter het beleid te achterhalen of te 

reconstrueren.. Ten tweede dien je vast te stellen of die ratio is te beschouwen als een 

bevorderenn van (collectieve) primaire goederen of juist als steun voor meer 

particularistischee waarden. In het laatste geval doorstaat het beleid de toets niet, in het 

eerstee geval wellicht wel. Eerst dient nog te worden beoordeeld of het beleid voldoet 

aann de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit, waarbij die eisen strenger zijn als 

hett gaat om het inperken van gewichtige vrijheden (het inrichten van gebedshuizen) 

dann wanneer het gaat om relatief triviale vrijheden (het kauwen van een 

kauwgompje). . 

Veell  zogenaamde multiculturele kwesties (hoofddoeken, religieus druggebruik, 

lijkbezorgingg volgens godsdienstige voorschriften, vieren van Suikerfeest, 

besnijdenis,, controversiële godsdienstige uitspraken, etc.) vallen onder de vrijheid van 

godsdienstt en ook wel onder de uitingsvrijheid, en dus onder de meer gewichtige 

vrijheden.. Anders dan je misschien zou verwachten gezien mijn algemene multiculti-

scepsis,, neigen de oplossingen die uit de neutraliteitstoets voortvloeien mede daardoor 

vaakk naar de permissieve kant. Wanneer voor verboden, hindernissen en 

belemmeringenn geen redenen van de legitieme soort zijn, dan moeten burgers vrij 

baann krijgen. Zijn die redenen er wel, dan gelden de verboden of belemmeringen voor 

elkee burger, 'lid' van een etnische minderheid of niet. De ontheffingen, 

uitzonderingsstatussenn en het rechtspluralisme waar de multiculturalisten op inzetten, 

iss daarmee van de baan. Het vizier is gericht op de activiteiten die personen 

ondernemen,, niet op de aard van de culturele groep van waaruit ze dat doen of worden 

verondersteldd dat te doen. De toets 'werkt' dus niet slechts bij casus die als 

multicultureell  worden bestempeld. De toepassing op concrete kwesties liet dat zien. 

Dee bespreking van het etnisch-religieuze gebruik van roesmiddelen was bijvoorbeeld 

ookk relevant voor mensen die het recht op roes vanuit niet-exotische 

levensbeschouwelijkee motieven opeisen, en voor het vraagstuk van paternalistisch 

drugsbeleidd in z'n algemeenheid. 

Inn het licht van deze 'kleurenblinde' strekking zou je mijn operationalisering van 

liberalee neutraliteit kunnen opvatten als een wellicht nodeloos technische - politiek-

filosofischee uitdrukking van een eenvoudig moreel imperatief. Namelijk om mensen 

tegemoett te treden als personen, en niet als cultuurdragers of als toerekeningspunten 

vann generalisaties over 'culturen'. Als personen die meedraaien in de samenleving, 
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diee werken, sporten, studeren, debatteren, die ambities en eigenaardigheden bezitten, 
diee collega's, vrienden en tegenstanders zijn. Personen die gevormd zijn door hun 
opvoedingg en omgeving, zeker, maar wel personen die (kunnen) twijfelen, 
verschillen,, reflecteren, creatief zijn, en bovenal, serieus dienen te worden genomen 
zoalss je zelf serieus genomen wenst te worden. 

Zoo hebben mijn liberale uitgangspunten en weerstand tegen generalisaties, in al de 
genoemdee gedaanten, mij onder zachte dwang gevoerd van de plaats van vertrek - een 
analysee van mainstream-multiculturalisme - naar een noodzakelijke verdere exercitie: 
hett (nader) articuleren van de eisen en de grenzen van liberale neutraliteit. De 
verdienstee van het multiculturalisme, zoals ik het heb geïnterpreteerd, is dat het 
dwingtt om dat vertrouwde leerstuk met andere ogen, als het ware met een frisse blik, 
tee bekijken. En eigenlijk gold dat ook voor de benadering van vraagstukken als de 
relatiee tussen autonomie en sociale contexten, het probleem van dure voorkeuren, en 
dee notie van zelfrespect. De aard, het gewicht en de wisselwerking van en tussen die 
belangrijkee onderwerpen zijn mij met het verstrijken van de hoofdstukken helderder 
voorr ogen komen te staan. Met een beetje geluk, en zonder te willen generaliseren, 
geldtt dit ook voor de lezer. 


