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Er waait een communitaristische wind in Nederland: het 

woord 'sociale cohesie' is de afgelopen jaren ongekend 

populair geworden. Uit verschillende onderzoeken blijkt 

dat Nederlanders zich grote zorgen maken over het toene

mende egoïsme. Daarnaast is er sprake van een onmisken

bare verschuiving van rechten naar plichten. De 

Amerikaan Amitai Etzioni is al decennialang de intellec

tuele trekker van het communitarisme. Gestaag heeft hij 

gebouwd aan een intelligent en vlot geschreven oeuvre en 

een internationaal netwerk. Hij heeft inmiddels over de 

hele wereld groepen bewonderaars en volgelingen. Ik ont

moet hem op het congres van de ooit door hem opgerich

te Society for the advancement of socio-economics (28 

juni tot 1 juli 2001). Zijn intellectuele offensief is even

zeer een charme-offensief. Bij de workshop in Amsterdam 

was een Australiër aanwezig, die hem over de gehele 
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wereld volgt. Congresgangers spreken hem zelfs aan als ze de 

weg naar het congrescentrum zijn kwijtgeraakt. 'Etzioni weet 

de Weg!'. Als ik hem vraag of hij daar niet erg moe van wordt, 

antwoordt hij dat dat er nu eenmaal bij hoort. En als je hem 

een paar dagen volgt bij zijn bezoek aan Nederland valt het op 

hoe onvermoeibaar hij op zijn gymschoenen zijn ideëen uit

draagt en verdedigt. Hij kan daarbij van vrijwel alle luxe 

afzien, behalve van zijn Coca Cola Light. 

Vaak is er nogal wat kritiek op het cam

munitarisme. Net als het CDA wordt 

Etzioni verweten dat hij moralistisch en 

betuttelend is: 'Mijn werk is een sociale 

filosofie die sterk normatief is en 

bedoeld om een bijdrage te leveren aan 

de morele dialoog waaraan velen mee

doen. Ik ben dan ook niet gecharmeerd 

van filosofen als de Duitse Habermas die 

procedurele eisen stelt aan de manier 

waarop de morele dialoog gevoerd dient 

te worden. Voorbeelden daarvan zijn: 

iedereen moet mee kunnen doen; alles 

wat gezegd wordt, mag ter discussie 

worden gesteld; mensen kunnen alles 

zeggen wat ze vinden, op voorwaarde 

dat het hun werkelijke overtuigingen 

zijn en er mag geen drang worden uitge

oefend die de eerste drie voorwaarden 

ondermijnt. Dergelijke procedurele 

eisen zijn meestal slechts uitvluchten 

om zelf maar geen inhoudelijke stand-

bedoel'. Zo maak je het jezelf nogal 

makkelijk. Als de uitkomst van een dis

cussie je niet aanstaat, zeg je dat de 

anderen de regels niet gevolgd hebben. 

Andere filosofen verwijten tegenstan

ders zelfs dat zij 'niet rationeel' zijn. Als 

sociaal filosoof vind ik dat ik duidelijke 

standpunten in mag en moet nemen om 

een bijdrage te leveren aan de morele 

dialoog' 

Succes van morele dialogen 

Wanneer zijn critici hem verwijten dat 

hij zijn moraal via wetgeving wil opleg

gen aan anderen, reageert hij fel: 'Dan 

heeft men weinig van mijn werk begre

pen. De overheid heeft slechts een 

beperkte rol. Mijn leuze is 'maximaliseer 

morele dialogen en minimaliseer wetge

ving'. Daarmee kunnen indrukwekkende 

successen worden geboekt. Dat blijkt uit 

punten te hoeven innemen. Mijn erva- de intensieve morele dialoog die de afge-

ring in discussies met Habermas is dat lopen 20 jaar in de Verenigde Staten is 

deze zich vooral verschuilt achter inge- gevoerd over het roken in publieke ruim-

wikkelde taal: hij trekt zich iedere keer ten. Er is geen wet die het verbiedt, 

terug op de verdedigingswal en zegt dan maar toch zal geen enkele Amerikaan 

iets in de trant van 'Dat is niet wat ik het in zijn hoofd halen. Men houdt zich-
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zelf en elkaar aan deze ongeschreven 

regel. Een verandering van habits of the 

heart heeft plaatsgevonden. 

gen worden opgelegd, dat valt namelijk 

onder de vrijheid van meningsuiting'. 

Zoveel mogelijl{ mensen op 

Een dergelijke mentaliteitsverandering één lijn 

verdient niet alleen om principiële rede-

nen de voorkeur, maar is ook veel effec- Vanwaar deze terughoudendheid? Is het 

tiever. Kijk eens naar het verbod op alco- voeren van die dialoog niet vooral een 

hol ruim honderd jaar geleden in de zaak van de politieke arena en democra-

Het is van groot 

belang prudent 

om te gaan met 

minderheden die 

Amitai Etzioni 

het niet eens zijn Verenig-de Staten, dat volstrekt aver-

met de meerder- echts werkte: de handel in alcohol 

heid. De inzet van kwam in criminele handen en corrum

een morele dia- peerde zelfs de politie'. Een toehoorder 

loog moet zijn om van Etzioni in De Balie vroeg of dat bete-

zoveel mogelijk kende dat hij ook voorstander is van 

mensen op één legalisering van drugs. Hij reageerde 

lijn te krijgen opvallend terughoudend en afwerend: 

'Ik ben daar geen voorstander van. Na 

legalisering in de VS zou het dan moge

lijk worden dat er reclame gemaakt 

wordt voor drugs, gericht op kinderen. 

Aan de vrijheid om reclame te maken, 

kunnen in de VS vrijwel geen beperkin-

tie? Etzioni: 'Nee. Voor het voeren van 

een morele dialoog is het democrati

sche, op wetgeving gerichte proces zelfs 

niet zonder meer het meest geschikt. 

Wetten zijn lang niet altijd effectief, 

zoals gezegd. Er is echter nog een ander 

nadeel: in de politieke arena wordt de 

morele dialoog vaak te snel afgetikt als 

blijkt dat een politieke meerderheid tot 

een opvatting is gekomen. Een morele 

dialoog kan niet zomaar worden afgeslo

ten als blijkt dat 51 % voor een bepaalde 

wettelijke maatregel is. Juist in een 

democratie zou zo'n krappe meerder-
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heid ervaren moeten worden als 'erg 

slecht nieuws'. Het is van groot belang 

prudent om te gaan met minderheden 

die het niet eens zijn met de meerder

heid. De inzet van een morele dialoog 

moet zijn om zoveel mogelijk mensen 

op één lijn te krijgen' . 

In de bijeenkomst in De Balie liet 

Etzioni doorschemeren de indruk te 

hebben dat in Nederland te weinig reke

ning gehouden wordt met minderheden. 

Een uitgesproken mening liet hij niet 

blijken, mo-gelijk uit respect voor het 

gastland of om-dat hij zichzelf onvol

doende op de hoogte achtte van de 

Nederlandse discussies. Maar uit een 

paar zijdelingse opmerkingen leek hij te 

doelen op recente wetgeving inzake 

homohuwelijk en euthanasie. Als 

Etzioni niet erg gelooft in het stellen 

van procedurele eisen aan morele dialo

gen, vindt hij dan ook dat alle resulta

ten waar een zo groot mogelijke meer

derheid het mee eens is, per definitie 

'goed' zijn? Etzioni: 'Nee, dat er sprake 

is van een forse meerderheid kan niet de 

laatste stap zijn. Het is beslist denkbaar 

dat een ge-meenschap het roerend eens 

is om elke buitenlander te lynchen of 

alle boeken te verbranden! Consensus 

kan fascistisch zijn. Daarom moeten er 

Morele dialoog toetsen aan 

fundamentele waarden 

Ik ben ervan overtuigd dat er bepaalde 

waarheden zijn die voor de mens 'van

zelfsprekend' zijn, waarvan de waarheid 

voor iedereen in principe duidelijk is. 

De uitkomsten van morele dialogen 

moeten worden getoetst aan dergelijke 

vanzelfsprekende waarheden die onmis

kenbaar een beroep op ons doen. Deze 

zijn bijvoorbeeld neergelegd in de men

senrechten'. Op de vraag wat dat dan 

voor soort vanzelfsprekende waarheden 

zijn, begint Etzioni met het ideaal van 

'autonomie': 'We zijn allemaal liever 

vrij, dan gebonden aan wetten van ande

ren. Aan de andere kant ziet iedereen in 

dat anarchie evenmin een oplossing is. 

Niet iedereen kan maar zomaar zijn 

eigen gang gaan: er moet ook een of 

andere sociale orde zijn. We moeten een 

zorgvuldige balans nastreven tussen het 

beroep dat autonomie en het beroep dat 

sociale orde op ons doet. Iedereen kan 

de ogen worden geopend voor de nood

zaak van een evenwicht tussen autono

mie en sociale orde. Dat is een funda

mentele waarheid en misschien wel de 

enige waarheid die voor iedereen uitein

delijk vanzelfsprekend en inzichtelijk is. 

ook inhoudelijke eisen aan de uitkom- Ik heb daarom ook een van mijn boeken 

sten van morele dialogen worden naar deze 'nieuwe gulden regel' 

gesteld. En daarmee begeef ik mij op een genoemd'. 

terrein dat sommigen misschien niet 

kunnen navolgen: het terrein van de Zijn die waarden inzichten die we in 

ontologie of, zo u wilt, de religie. alle culturen kunnen terugvinden? 

Etzioni: 'Nee, dat je een inzicht in ver

schillende culturen terugvindt, zegt 

niets over het waarheidsgehalte ervan. 

Het gaat om waarheden die onmisken-
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baar een beroep doen op mensen. 

Waarvan iedereen die er over nadenkt -

bij nadere beschouwing - moet toegeven 

dat er een kern van waarheid in zit. Zo 

heb ik inmiddels al aan meer dan 400 

groepen studenten de vraag voorgelegd 

of het beter is om te liegen of de waar

heid te vertellen. Dan gaat het natuur

lijk niet om 'een leugentje om bestwil'. 

tuigd geraakt dat er een beperkt aantal 

morele waarheden zijn, maar waar ze 

uit voortkomen of op gebaseerd zijn, is 

voor mijn sociale filosofie niet belang

rijk'. 

Als Etzioni weinig voorwaarden vooraf 

wil stellen aan de manier waarop more

le dialogen worden gevoerd, is hij dan 

Zonder uitzondering kwam men tot de niet pessimistisch over de commerciali-

conclusie dat het beter is de waarheid te sering van het publieke domein? Is er 

vertellen dan te liegen. Dat is blijkbaar wel een be-hoorlijke morele dialoog 

ook zo'n vanzelfsprekende waarheid'. mogelijk in de Verenigde Staten met al 

die commerciële media? Etzioni: 'Het is 

Waar Immen waarheden van- een empirisch gegeven dat de commer-

daan? cialisering van de media niet heeft kun

nen voorkomen dat we in de Verenigde 

Als Etzioni gelooft in dergelijke waarhe

den, heeft hij dan ook een antwoord op 

de vraag waar deze vandaan komen? 

Etzioni: 'Dat vind ik een oninteressante 

en niet relevante vraag. Daar kan toch 

niemand een antwoord op geven. Op die 

Consensus kan veelgestelde vraag antwoord ik altijd 

fascistisch zijn, met de anekdote van de Engelse officier 

daarom moeten die - in de koloniale tijd - aan een fakir 

er ook inhoudelij- vroeg wat het fundament van de wereld 

ke eisen aan de is. Hij krijgt het antwoord: 'De wereld 

uitkomsten van rust op een bed van schilpadden'. 

morele dialogen 'Maar', vraagt de officier, 'waar rust dat 

worden gesteld. bed dan weer op?' De fakir: 'Ook weer op 

een bed van schilpadden'. Dat gaat zo 

even door totdat de officier uitroept: 

Staten heel veel boeiende en zinnige 

morele dialogen hebben gevoerd: of dat 

nu was over Viëtnam, Kosovo, de dood

straf of Rwanda'. Maar is de zaak 

Lewinski niet een tegenvoorbeeld? 

Bewijst dat niet dat de media alleen nog 

aandacht hebben voor de poppetjes en 

niet meer voor de inhoud? Etzioni: 'Ik 

zou het tegendeel willen beweren! Naar 

aanleiding van de Lewinsky-affaire heb

ben we een zeer intensieve dialoog 

gevoerd over liegen, trouwen ontrouw. 

De collectieve afkeuring van liegen 

onder ede en on-trouw in het huwelijk is 

door die discussies stevig herbevestigd'. 

'Laat mij eens raden: dat gaat zo einde- Politieke invloed 

loos door!' Elk geloof wijst een funda-

ment, een beginpunt aan; al is het maar Etzioni wordt een grote politieke 

'omdat God het zo gewild heeft'. Ik heb invloed toegeschreven. Niet alleen op 

er geen behoefte aan om een fundament bijvoorbeeld de regering Clinton, maar 

voor die vanzelfsprekende waarheden ook op de huidige Engelse minister-pre-

aan te wijzen. Dat leidt alleen maar tot sident en leider van de Labourpartij Tony 

oneindige regressie. Ik ben ervan over- Blair. Etzioni bagatelliseert dat: 'Ik ben 
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in dienst van niemand en ik heb nie

mand beïnvloed. Na enig aandringen wil 

hij wel toegeven dat het hem opvalt dat 

een aantal van zijn ideeën in de politiek 

veld gewonnen hebben. Bijvoorbeeld bij 

British Labour. Dat claimt hij niet zelf, 

maar wordt beschreven in een recent 

boek van Fraser. Lange tijd waren de 

Engelse sociaal-democraten niet serieus 

te nemen omdat ze in hun programma 

de nationalisering van de industrie had

den staan. Dat was de beruchte Clause IV. 

Blair heeft ervoor gevochten om deze te 

schrappen en ver-looI' dat gevecht aan

vankelijk. In 1995 heeft hij kennis 

gemaakt met de communitaristische 

ideeënvorming en kon daarmee de inter

ne strijd beslechten. De nieuwe Clause IV 

is een communitaristische tekst. Blair 

gebruikte ook een fantastische commu

nitaristische verkiezingsslogan: 'Respect 

for al!, respect from all'. 

Fraser concludeert dat de communitaris

tische ideeën duidelijk instrumenteel 

wa-ren bij de overwinning die Blair in 

zijn eigen partij geboekt heeft. Ook in 

de Vere-nigde Staten is op allerlei beleid

sterreinen een beter evenwicht tot stand 

gekomen tussen individuele vrijheid en 

sociale or-de. De nadruk lag heel sterk 

op individuele rechten en dat werd ook 

verdedigd door sterke lobbygroepen. Wat 

er veranderd is, illustreert Etzioni met 

het privacy-dossier. Op dat terrein is hij 

adviseur ge-weest van de regering 

Clinton: 'In de VS lag de nadruk vaak 

nog veel te sterk op de bescherming van 

privacy. Onder andere wat betreft fraude 

met ziektekostenverzekeringen is de 

balans nu iets meer verschoven richting 

het 'algemeen belang'. De politie kan nu 

bij voldoende aanwijzingen inzage krij

gen in dossiers. Dat was enige tijd gele

den volstrekt onbespreekbaar'. 

Een ander punt dat sinds 11 september 

ongekende actualiteit heeft, is dat het in 

de VS onmogelijk was om de bagage van 

vliegtuigpassagiers te doorzoeken. 

Etzioni: 'Daartoe zou eerst toestemming 

moeten worden gevraagd bij een magi

strate. Dat betekent dus dat de vliegtuig

industrie zeer kwetsbaar is voor kapen. 

Het argument van de libertijnse lobby is 

dan altijd geweest: als je het te gevaar

lijk vindt om te vliegen, hoef je toch 

niet te gaan! Hier is de slinger beslist 

veel te ver doorgeschoten richting 

bescherming van privacy. In Nederland is 

op dit ogenblik een discussie aan de 

gang over de invoering van een legitima

tieplicht. Heeft hij suggesties hoe het 

evenwicht tussen privacy en algemeen 

belang moet worden bepaald? Etzioni: 

'Ik heb in mijn boek over de grenzen 

van privacy een methodiek voorgesteld 

bestaande uit drie hoofdvragen. Ten eer

ste moet men zich afVragen of er eigen

lijk sprake is van een ernstig probleem. 

Als een probleem onvoldoende ernstig 

is, is het niet nodig de privacy onderge

schikt te maken aan een oplossing 

ervan. Ten tweede moet bezien worden 

of het probleem op vrijwillige basis kan 

worden opgelost. Oplossin-gen op basis 

van vrijwilligheid hebben altijd de voor

keur, maar dat is niet altijd mogelijk. 

Tenslotte hebben oplossingen die een 

minder grote inbreuk op de privacy 

maken, altijd de voorkeur boven oploss

ingen die een grotere inbreuk maken'. 
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Multiculturele samenleving 

Niet alleen Etzioni's ideeën over privacy 

zij n erg actueel. Hij is ook heel actief be

zig met het probleem van de multicultu

rele samenleving. Daarbij gaat het 

immers over de vraag in hoeverre natio

nale staten in hun boezem heel verschil

lende etnisch-religieuze gemeenschap

pen kunnen verdragen. Vaak denkt men 

dat communitaristen wel iets zouden 

zien in een nieuw soort verzuiling. 

Etzioni: 'Ik heb het altijd gezegd: er zit

ten goede kanten en slechte kanten aan 

gemeenschappen. Een ge-meen schap is 

niet per definitie goed. In de geschiede

nis zijn er genoeg voorbeelden van 

gemeenschappen die verschillen onder

drukken. Ik beschouw de gemeenschap 

als een vorm, vergelijkbaar met een pijp. 

Waar het om gaat, is dat je niet alleen 

kijkt naar hoe sterk de pijp, de verbon

denheid, is, maar ook naar wat er door

heen stroomt. Dat kan goed en slecht 

zijn. Jeugdbendes hebben bijvoorbeeld 

ook een grote mate van 'sociale cohesie'. 

De discussie over de multiculturele sa

menleving is gepolariseerd: de voorstan

ders van 'assimilatie' staan tegenover 

die van 'onbeperkte multiculturaliteit'. 

Ik ben op zoek naar een derde weg'. 

Voorstanders van assimilatie pleiten 

voor het terugdringen van de invloed 

van etnisch-religieuze gemeenschappen: 

iedereen moet zich ge-dragen als burger 

van de natiestaat. Etzioni heeft zijn twij

fels over een dergelijke aanpak: 

'Misschien bestaan in een ideale wereld 

geen gemeenschappen, maar we leven 

niet in zo'n wereld. Mensen kunnen niet 

alleen maar burgers zijn: ze hebben 

gemeenschappen nodig. En niet ieder

een behoort per definitie tot een 

gemeenschap. Om dat exclusieve karak

ter van gemeenschappen te compense

ren, is het van groot belang dat gelaagde 

loyaliteiten erkend worden. Daarmee 

bedoel ik dat het niet aangaat alleen 

maar loyaal te zijn aan de eigen gemeen

schap. Men is ook burger, van bijvoor

beeld een politieke gemeenschap, en 

dient te letten op de repercussies voor 

andere gemeenschappen. Ik gebruik het 

liefst het beeld van een mozaïek: een 

gedeeld raamwerk dat verschillende 

patronen en kleuren omvat'. 

Wat betekent dat voor het wel of niet 

toestaan van moslimscholen? Etzioni 

erkent daar nog geen pasklaar antwoord 

op te hebben: 'Ik heb grote twijfels of 

elke etnisch-religieuze gemeenschap zijn 

eigen school zou moeten kunnen heb

ben. Aan de andere kant moeten funda

mentele rechten - zoals vrijheid van 

godsdienst - gerespecteerd worden. Het 

is denkbaar dat dergelijke scholen wel 

worden toegestaan en dat bijvoorbeeld 

75% van het curriculum 'nationaal' is en 

25% 'vrij'. Etzioni maakt zich zorgen 

over het ontsporen van de discussie over 

de multiculturele samenleving: 'Ik ben 

pas in Duitsland geweest en daar merkte 

ik bij de grote politieke partijen dat 

men steeds sterker is geneigd in te spe

len op vreemdelingenangst. Mijn volgen

de grote project is het ontwikkelen van 

een nieuwe taal om op een verantwoor

de manier te praten over de toenemende 

diversiteit' . 
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Boeken van Etzioni: 

- The Spirit of Community: Rights, 

Responsibilities, and the Communitarian 

Agenda. 

New York: Crown 1993 

- The Limits of Privacy. 

Basic Books, New York 1999 

- The New Golden Rule. Community and 

Morality in a Democratie Society. 

Basic Books, New York 1996 (of Profile 

Books Ltd, London 1997) 

- The Third Way to a Good Society. 

Demos, London 2000 

- Amitai Etzioni (ed.): The Essential 

Communitarian Reader. 

Rowman & Littlefield Publishers, lnc., 

Lanham, Boulder, New York, Oxford 

1998. 

Wie geinteresseerd is in actuele ontwik

kelingen kan zich abonneren op de elek

tronische nieuwsbrief The Communita

rian Update (stuur mail met 'subscribe 

comnet' gevolgd door je naam naar list

serv@hermes.circ.gwu.edu) 

De eerste internationale bijeenkomst in 

het kader van Etzioni's project inzake 

multiculturaliteit ('Diversity Within 

Unity' , zie interview) zal op 1 en 2 

november aanstaande plaatsvinden te 

Brussel. Lezingen zullen onder andere 

gehouden worden door Lord Bhiku 

Parekh, voorzitter van de commissie 

voor de Toekomst van Multi-Etnisch 

Engeland en Rita Süssmuth, voorzitter 

van de commissie die in opdracht van de 

Duitse regering gerapporteerd heeft over 

hoe het verder moet met de Duitse 

immigratiepolitiek. Voor informatie kan 

contact gezocht worden met Mackenzie 

Baris op comnet@gwu.edu of bekijk 

h ttp :jjwww.gwu.eduj- ccpsjDWU.h tml 
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