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De socioloog Etzioni is een van de meest gedreven vertegenwoor

digers van het communitarisme. In zijn communitaristische pro

gramma is duidelijk sprake van een primaat van de civil society, de 

orde van de politiek komt op de tweede plaats. De Nederlandse 

christen-democratie kan het communitarisme dan ook als een na-

tuurlijke bondgenoot beschouwen. Alvorens het centrum van de 

macht op te zoeken zou men er verstandig aan doen zich mede in 

het Iicht van de communitaristische beweging grondig te bezinnen 

op de vooronderstellingen van een sociale theorie over dat mid

denveld. Een analyse van Etzioni's hoek The new golden rule: 

community and morality in a democratic order'. 

Z
onder overdrijving kan_ men 

o;tellen dat het Westersc 

denken aan het eindc van 

het tweedc millennium over

wegend door scepticisme wordt gekcn

merkt. Of het nu gaat om rcligieuzc, 

0111 cthi;che, dan wei 0111 politieke 

vraagstukkcn, het hc;cf van ontbre

kende zekerhcden is onmiskenbaar aan

wczig. Sociologen o;preken van de 'risi

col11aatschappij' waarin hct individu 

zijn identiteit zeit 111oct bepalen temid

den van met elkaar concurrerendc 

krachten en codes. 1 Het vertrouwen dat 

de mensclijke geschiedeni<> een docl 

heeft i; tanendc, waarbij zeit; voor rcli

gieuze mensen geldt dat Cod nog 

slcchts al; de Crote Onbekcnde aan de 

rand van hun hedendaago;e werkclijk

heidservaring figureert Ook li)kt hct 

bescf van goed en kwaad op drift- al

tham niet Ianger verankerd te zijn in 

ulticme waarden die hct be;taan zin en 

richting geven. In maatschappelijk op

zicht lijkt bovendien hct vertrouwcn in 

het sturendc vcrmogcn van politicke 

institutie; af te brokkelen. Eigenlijk lijkt 

er aileen op het gebied van de econo

mie geen vuiltje aan de Iucht. Daar 

schietcn aile cijfcrs de Iucht in- op dit 

ogenhlik althans - en worden aileen 

maar records gehroken. Volgen; ;om

migcn is JUist het cconomisch succcs de 

oorzaak van her hecrscnde gevoel van 

'geesteliJke' lecgte dat hct hestaan in de 

postmodcrnc samenlcving kcnmerkt. 

F.chte sceptici zullen derhalvc gcneigd 

zijn om de oplevendc helang<;tclling 

voor het 'hogerc' ccrder als cen tekcn 

van verveling, dan als ccn sericuze ui-



ling van hczorgdhcid over de toekomst 

van de cultuur tc duiden. 

In dit culturclc klimaat i<> de opkom-;t 

van hcwcgingcn die gcdrcvcn worden 

door ccn nicuw culturccl en maahchap

pclijk clan mccr dan wclkom. Op het 

gchicd van hct politickc dcnkcn i-; hct 

zogeheten communitari<>mc zonder 

twijlcl zr>'n nicuwe heweging. llinnen 

deze heweging- die vooral in Amerika 

invloed hecft- i<> de <,ocioloog Amitai 

Ltzioni zcker een van de mee<>t gedre

venen. Wic zijn hoek T/?c Ncu> Colden 

Rule lee<>t, he-;pcurt daarin ccn mcngc

ling van encrzijd<> <>chcrpc kritiek op 

hct vigcrcnde individuali<>mc, maar an

dcrzijd-; ook van ccn diepgcworteld 

vertrouwcn in de waarden die de We-;

tcr<>e -;amenleving hcclt voortgehracht.' 

hzioni ondcr<>cheidt zich a!-, -;ocioloog 

door ccn <>terke helang<>telling voor hct 

-;amcngaan van kriti'iche analy<>e en 

prakti-;ch-politickc <>ynthc<>e Dat gold 

voor zip1 vrocge wcrk waarin hij zich 

-;chaardc onder de tcgemtandcr-; van 

de nuclcaire hcwapcning<>wedloop en 

waarin hij naar altcrnaticve vciligheid<>

'ilratcgici_'n zocht. Hct geldt zcker ook 

voor zijn wcrk in de communitari-,ti-;che 

hcwcging al<> medcoprichtcr van hct 

( OIUIIII1111Iilri,ll1 Platform en a!-; editor van 

het tijd<>chrift T/Je Rcsf>OIJiiPe ( OIIIIIIUIIily. 

hzioni z1ct het communitari-;me niet 

zozecr ak ccn politicke lilmotie, maar 

a!-; ccn <>ocialc heweging die ecn andere' 

'-.<Jnlcnlcving hcoogt. 1 [)czc bcwcging 

keen zich zijns inzien-, tegcn de teloor

gang van hct gelool in de puhliekc zaak 

- t/?c C.oiiiiiiOIJ C:ood- en tcgcn het rclati

VI'ime en individuali<>mc dat het hcden

daag<>c den ken over de <>an1enleving he

paalt. ()f,choon hij zelf nict van ccn 

-;ocialc hcwcging <>prcckt e11 a!-, <,ocio

loog vooral i-; gc·l·ntcrc<.;')ccrd in de 

vraag hoc in'ilitutie-; de gedragingen en 

opvatt1ngcn van n1cn~cn vorn1gcvcn en 

( I lV ''JH 

h6nvlocden, is Etzioni toch mcer ccn 

<>ociaal dan ccn politick denkcr Er i-; in 

zijn communitarischc programma dui

dclijk <>prake van een primaat van ci1nl 

society, wa;JrbiJ de orde van de politick 

pa<> op de twccdc plaats komt. 

In dit artikel wil ik dit a<>pcct van zijn 

denkcn naar vorcn halen middck ccn 

analy<>c van zijn hock T/Je NnP Colden 

Rule, comnlltJJity 11111imomlity ill 11 dcmocriltic 

society. l\1ijn oogmerk i<> tc Iaten zien 

waar de kracht zowcl al<> de zwakte van 

Etzioni\ communitari<>ti<>che thcoric 

liggen. De thcma's en kwestie-; die daar

biJ aan de orde komen ziJn rnijns in

ziem van belang voor de koer<> van de 

Nedcrlaml<>c chri<>tcn-democratie die 

vanwcge haar aandacht voor de heteke

ni-; van het 'maatschappclijkc midden

veld' het communitari-;mc al<> een na

tuurlqkc bondgcnoot kan be<>chouwcn. 

Alvoren<> opnieuw het centrum van de 

macht op tc zocken zou men er ver

-;tandig aan doen zich medc in het Iicht 

van de cornmunitari-;ti<>che hcweging 

grondig te bezinncn op de noodzake

lijke vooronderstellingen van cen 'iO

cialc theoric over dat middenveld. Aan 

die bezinning ecn bijdragc te lcvcrcn i<> 

hct tweedc oogmerk van dit artikel. 

De these: een morele orde op 
basis van vrijwilligheid 
De toegenomen onzckerhcid over de 

gcldigheid van overgelcvcrde norrnen 

en waardcn hecft 111 de We-;terse -;amcn

lcving ccn verregaandc mate van lihc

rali-;cring tot '>land gehracht lndividu

ele vrijheid cchter kan aileen gcdijen in 

een <>amenleving die wordt gekenmerkt 

door voldocnde socialc cohes1e. Slecht<; 

wanneer de !eden van cen -;amenleving 

'collli110II purf>oses' met clkaar delen en 

daarin tijd en cnergie invc<;tercn i-; ecn 

<>ociale orde mogclijk waarin vrijhcid 

kan hcstaan. 1 Zondcr een dcrgelijke 
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orde atomi.,eert de <,amenleving, val len 

de gemeen.,chappen waaruit zc i., 

voortgekomen uitcen en vcrworden 

haar ledcn tot een amorfc massa indivi

duen. De opgavc die daaruit re.,ultccrt 

i., hct (hcr)vindcn van een evcnwicht 

tu<,<,en <,ocialc ordc en individuelc auto

nomic. I let gczochte evenwicht kan 

echter niet worden hervonden door het 

heknotten van individuek vrijhcden. 

Bepcrking van vrijhcid leiclt nict aileen 

tot cen autoritaire san1cnlcving, n1aar 

lcgt bovcndicn tcvccl hevoegdhcden 

hi) de <,taat en daarmee tevem een veel 

te grote nadruk op het <,turendc vermo

gcn van het recht. Het hcrvindcn van 

ccn evenwicht tu.,-,en autonomic en '>O

ciale ordc .,laagt aileen wanncer het om 

ccn n1orclc ordc gaat, dat \vii zeggcn: 

een ordc die niet wordt afgcdwongen, 

maar die wortelt in gedeelde waardcn. 

Dit i., kort en goed het programma dat 

Ftzioni\ 'nell' uo/,/en rule' op formulc 

worclt gcbracht: 

The llCII' Jjoldell rule requires t/J<ilthc te/151011 he

lrucrn o11r's /H'cfcrcnu'" d11d one'-, )OLiill comrllil

HieHI\ he re.luml hy iHucasilll} tiJC rca/111 of Ju

tico o11e <~ffinlls <IS social m{lo11sihi/ities - 11ot 

the md111 of duties that <Ire fonih/y illlflosed hut 

the ,-e,dlll of res{lo11sihilities o11c hcliwes o11c 

,/10u/d dischdn}c ""d that o11e hcliwes one is 

f<~irly called u{lo11 to <JssuHIC. The Neil' Co/dell 

Rule, 11.' 

In de analy.,e van dit programma zal ik 

noodgedwongcn voorbijgaan aan cn

kelc belangwekkendc a<,pecten van Lt
zioni\ werk. Zo zal ik hiJvoorhccld 

geen aandacht besteden aan cen kwe.,tie 

die het lilmoli.,che dchat over het com

munitari<.me hehecr<.t, namclijk of het 

imi.,tcren op de culturele en traditionele 

bedding van moraal wei voldoendc 

ruimte bat om de normen en waarden 

die b!Tlnen cen hepaaldc gemeen-;chap 

gelden te kriti<,eren. 'Worden individuen 

niet ondergeschikt gemaakt aan de ge-

mcen<.chap waar ze uit voortkomen'' zo 

luidt de <,teeds weer tcrugkcrende 

vraag-'' Vandaar de voortgaanclc discu<.

sic over univcr.;,;clc criteria \Vaa.raan mo

relc traditie' en gemeen.,chappen kun

nen worden getocht. ltzioni wil het 

con1n1unitarisn1c voor interne gc-.;loten

heid behocden en ondcrzoekt daarom 

een reeh voor<,tellcn en alternaticvcn 

voor 'rxlr<HOillllllllllty cnterid' om zich ten 

.,lotte met een vorm van cthi.,ch intu·i

tioni<,me tevrcden te <,tel len 7 

Fen twecde kwe<,tie die ik ,lcchh in het 

voorhijgaan 11oem, hctrclt de <,ociologi

.,che thcorie van hct functionali.,mc dat 

zijn dcnken hcpaalt. Ftzioni\ vcr<,ie van 

deze theorie vat de <,amenleving opal., 

een 'Y'tccm dat onderhevig i' aan cen

tripctalc en centrifugak krachten waar

tu<,<,en een evenwicht moct worden gc

vondcn. len evenwichtige <,amcnlcving 

houdt het midden tu.,-,en 'or,lcr' en ·dlilo-

110IIIy'; wordt hct evenwicht ver<,toord 

dan doen zich anomiei'n voor. De com

munitarische <,amcnleving i., op zoek 

naar ecn evenwicht tu<,<,cn totalitari<,me 

I teveel 'order') en anarchi.,me I tevcel ·au

to1lOIIiJ}" Dczc theorie lcidt tot de bc

<,chrijving van de ontwikkeling in de 

Westcrse <,amenlcving <,edert de Jaren 

ze<..,tig in tcTnlcn van ccn 'fH:ndulum SIPIIJ_t( 

Terwijl de <,ocialc ordc in de Jat-cn vijl

tig nog gocddee]<.., intact \va-, n1aar gc

hukt ging onder ecn tcvecl aan <,ocialc 

controle, wcrd ze vcrvolgen' in de Jil

rcn zcst1g en daarna open gcbrokcn ten 

gun.,tc van meer pcr<,oonlijkc vriJheid-" 

Dcze beweging loopt cchter in de jarcn 

nt'gcntig in zichzell VJ<,t en dient mid

del' een nieuw evcnwicht in gocde ha

ncn te worden gcleid. Ftzioni <,prcekt 

weli.,waar over ecn dynami.,ch lunctio

nali.,me in de zin dat de heide centrale 

krachtl'n- 'or,/cr' en ·,tutollollly'- nooit in 

harmonic samenwerkcn, maar hct thco

retische model hlijlt vrij '>tati.,ch 1
" 
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orde atom iseert de samenleving, va ll en 

de gemeenschappen waa ruit ze is 

voortgekomen ui teen e n verwo rden 

haar lede n tot een amorfe massa indi vi

duen. De opgave die daaruit resulteert 

is het (her)vinde n va n een evenwicht 

tussen sociale orde en in div idue le auto

nomi e. H et gezoch te evenw icht kan 

echter niet worden hervo nden door het 

bek notte n van individue le vrijheden . 

Beperking va n vr ijheid le idt n iet a lleen 

tot een autoritai re samen leving, maar 

legt bovendien tevee l bevoegdheden 

bij de staat en daarmee tevens ee n veel 

te grote nadruk op het stu rende vermo

gen van het recht. Het hervinden va n 

een evenwicht tussen autonomie en so

c ial e orde slaagt all een wa nneer het om 

een morele orde gaat, dat wil zegge n: 

een orde d ie ni et wordt afgedwongen, 

maar d ie wo rte lt in gedee lde waarde n. 

Dit is kort en goed het programma dat 

Etzioni's 'new golden rule' op formu le 

wordt gebracht: 

The JWV golden rule requires that the tensio11 be

twefl1 one 's preferences and one's social com JJJit

ments be reduced by i11crensiJJg the realm of dn

ties one affimJs as socia l resf>onsibilities - not 

the realm of duties that are forcibly imposed but 

the J·ea/nJ of respo11sibilities 011e believes one 

s/Jotdd discharge and that one believes 011e is 

Jairly called u pon to asswne. The New GoldeJ1 

RJJ/r, 12 .s 

In de ana lyse van dit programma za l ik 

noodgedwongen voorb ij gaa n aan en

kele belangwekkende aspecten va n Et

zioni's werk . Zo zal ik bijvoorbeeld 

geen aandach t besteden aan een kwestie 

die het fi losofische debat over het com

mun itarisme beheerst, namelijk of het 

insisteren op de culture le en traditionele 

bedd ing van moraal wel vo ldoende 

ru im te laat om de normen en waa rden 

die binnen een bepaa lde gemeenschap 

ge lden te kritiseren. 'Worden individuen 

ni e t ondergeschikt gemaakt aan de ge-

meenschap waar ze uit voo rtkomen?' zo 

lui dt de steeds weer terugke rende 

vraag6 Vandaar de voortgaande discus

sie over universele criteria waaraan mo

rele trad ities en gemee nschappen ku n

nen worden getoetst. Etzion i wil het 

communitarisme voor inte rne ges lote n

he id behoeden en onderzoekt daarom 

een reeks voorste llen en alternat ieven 

voor 'ex tm-coJJIIIIJJIIity uiteria' om z ich ten 

slo tte met ee n vorm van ethi sc h intuï

tion isme tevreden te ste llen-' 

Een tweede kwest ie d ie ik slec hts in het 

voorb ijgaa n noem , betreft de socio log i

sche t heorie va n het funct ionalisme dat 

z ijn denken bepaa lt . Etz io ni 's vers ie va n 

deze theorie vat de same nl evi ng op als 

ee n systeem dat onderhev ig is aa n cen

tripetale en centrifuga le krachten waar

tusse n een evenw icht moet worden ge

vonden. Een evenwichti ge sa menl ev ing 

houdt het midden tusse n 'order' en 'a uto

J1omy'; wordt het evenwich t verstoord 

dan doen zich ancmieën voor. De com

munitarische same nlevi ng is op zoek 

naar een evenw icht tussen totalitarisme 

(teveel 'o rder') en anarchisme (teveel 'a u

tonoJJJ)'').s Deze theorie le id t tot de be

schrij ving va n de ontwikkeling in de 

Westerse samen lev in g sedert de jaren 

zestig in termen va n een 'peJ1dJJ/JJm swing'. 

Terwijl de socia le orde in de jaren vij f

tig nog goeddee ls in tact was maar ge

bukt gi ng onder een tevee l aan socia le 

controle, werd ze vervo lge ns in de ja

ren zestig en daarna open gebroken ten 

gu nste va n meer persoo nlijke vrijheid 9 

Deze beweging loopt echter in de jaren 

negentig in z ichzelf vast en dient m id

de ls een nieuw eve nw icht in goede ba 

nen te worden ge leid. Etz ioni spreekt 

we li swaar over ee n dynam isch functio

nali sme in de z in dat de be ide centrale 

krachten- 'order' en 'aJJtOJ10JJJy'- noo it in 

harmon ie samenwerken , maar het theo

reti sche model blijft vr ij statisch. 10 
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Hierdoor val len Etzio ni 's functiona li sti

sche ana lyses noga l schematisch uit . Zo 

wordt bijvoorbeeld nauwe lijks aa n

dacht besteed aan de blijve nde invloed 

va n eco nom isc he g roe i en tech no

logische o ntwikke lingen. 

Hoe dat ook zij, de verw ij z ing naa r Et

z io ni's socio log isc he methode maakt 

duide lijk dat z ijn these betreffende de 

sa menl ev in g a ls morele orde ni et is in

gegeven door een soc iaa l conserva

tisme. 11 Integendeel, te rwijl menig 

com munitari st isch auteur z ich tegen 

het gevestigde li bera le denken keert, 

richt Etz ioni zijn pij len juist op co nser

vatieven die menen dat individue le vrij 

hede n in de Westerse sa menl ev in g 

moeten worden beperkt ten gun ste va n 

trad iti onele waarden. Z ijn ste lling is 

ju ist dat co nservat ieven op dit punt ge

va ngen zitten in de vooro nderste llin 

gen van de moderne li be ra len die ze 

zegge n te bestrijden. Beide posities 

gaan uit va n een dua li sme tussen een 

zede nm eestere nde overheid versus het 

vrij e, ongebonden individu. De opposi

tie is die tussen force ' of freedom '. Dat is 

het dua li sme dat overwo nn en moet 

worden, aldus Etzioni. 12 De bemidde

ling tussen beide moet worden gedacht 

in termen va n de morele orde a ls ge

meenschap die in vrijwilli ghe id worte lt 

('a JIJalter of belief rather thm1 force'). 13 H e t is 

op deze ste lling dat ik mijn analyse ve r

der za l r ichten. 

Morele orde: een zaak van 
overtuiging in plaats van dwang 
De socia le orde die communitaristen 

voorstaan , ve rschilt van de libera le op 

vatti ng in die zin dat ze meer behe lst 

dan de coördinatie tussen indi viduele 

levensprojecten. 

Tl1e JJJaill point to the discllSsion here is that 

while libertarians aJJd liberal individu~lists do 

110t ig1·1ore the need for social order, tl1ey J'lOt 

CDV 5/98 

only chmnf>ion a tiJiJl order bJJt seek to liJHit the 

social order to 011e that is derived from nnd legi

timated by individ11als ac tiJJtj as }ree agents. In 

coutrast, COJJJJJJJJJJitnrinJJS see n JJeed for social 

order that con taiJJ s a set of shared va!JJes, to 

which iJJdividJJals are taJJtj!Jtthey are obligated. 

Tl1e New Golden Rule, 12. 

In de libe rale v isie d ie Etzio ni bestrijdt , 

wordt de be langrijkste opgave van de 

sa men lev ing gezie n a ls de coörd in at ie 

van indi vidue le be langen. Ee n beroep 

op gedeelde waarde n, anders dan de 

waarden die in de libe ral e orde ze lf tot 

uitdrukking komen is in deze visie ni et 

a ll ee n o nnodi g, maar ook o ngewe nst. 

Substant ië le waarden d ie in houd geven 

aan het bestaan dien e n buiten de 

rech tvaard iging van publi eke maatre

gelen te b lijven . Liberalen , a ldus Et

z ioni , vreze n 'social fonHJJ!ation s of the 

co JJJJJJOJJ good'. 14 Communitariste n be

schouwe n de noodzaak va n gedee lde 

waarde n als gegeven. H et argument 

daarvoor steunt op de ste ll ing van klas

sieke soc iale denkers als De Toc

quev ill e, Durkheim en Weber: ee n sa

men leving die niet door gedee lde 

waarden wordt gesch raagd, loopt het 

gevaar te bezw..~jken aan een gebrek 

aan socia le cohesie. 15 Een procedurele 

opva ttin g va n de democrat ische orde 

waa r liberalen zoa ls Rawls zich sterk 

voo r mak; n, kan volgens Etz io ni be 

lange nco nflicten o nvo ldoende regu le

ren , zoa ls recente 'culture wars ' - bij

voorbee ld de st rijd ove r aborttJs 

provocatus- laten zien. 16 Zo nder een set 

van 'shared care values' is e lke sa me nle

vin g uite inde li jk weerloos tegen de 

overmac ht va n hetzij centripeta le 

krach ten (de stemmen d ie om verster

king va n het more le gezag van de sa

me nlevin g vrage n), hetz ij ce ntrifuga le 

krachte n (de ste mmen d ie va n gee n 

moreel gezag boven dat van individuen 

w ill en wete n). De opvu llin g van het 
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morele vaculim door middel van het 

conservatieve alternatiel- dat volgem 

Etzioni in Amerika vooral door het re

ligieuzc fundamentalisme wordt gedra

gcn1-- kt~n cchtcr evcmnin '-.lagcn. Ecn 

opgelegde socialc idcntiteit lcidt 

slcchb tot vormen van onaanvaardhare 

ondcrdrukking, zoals zwarten en vrou

wen veelvuldig hehhen ervaren. Fen 

weg terug naar de jaren vijl tig is om 

die reden niet wenselijk. 

Het is derhalve van helang om nader te 

hepalen in welke zin er kan worden ge

sproken van 'sl1ared cor·e thdues' en onder 

welke voorwaarden die kunncn hestaan. 

In de heantwoording van deze vragen 

hegeeft [tzioni zich in een reeks di,cus

'>ies die in de hedendaag'>e moraalhlmo

he uitvoerig worden hesproken. Fen 

morele orde onderscheidt zich van een 

<,ociale orde door gedeelde waarden -

elders spreekt Etzioni van ·~~ sh,md set oj 

dejir1itwus'- die hinnen ecn samenlcving 

worden aanvaard en die worden heli

chaamd door \ocietol fonn~ttious' IK Deze 

waarden zijn derhalve niet het resultaat 

van een overecnkomst, ze vormen niet 

de uitkomst van een onderhandelings

proces, maar hrengen morelc overtui

gingen tot uitdrukking 

The uood souety must rely l<tn}ely or1 its mem

bers' re,diz11tiot1 th<tt the u"rys tiJCy <tre exfJeclcd 

to conduct tlmusc/pes ,min Iitle tPiiiJ P<tlues ttr 

rPinch they heliwe, r~tlhcr th<tH !7Cl<tuse they }c<tr 

fHrhlic <tuthonties or <tre driPett f,y economic 

itJceutiPes The NerP Col.!eu Rule, Sli 

Anders gezegd, de 'cor·e P<tlues' waaraan 

de \eden van de samenleving zich ge

committeerd weten <,taan niet m een 

spanning met hun individuelc lcvem

project, maar vormen daarvan een inte

graal hestanddeel. 'A !Jood souety requires 

<tit on!n th<tt is ,di,Jrw! with the mom/ commit

ments of its r11crnhrrs' 1" Een dergelijke orde 

veronderstelt derhalve een 'conwntmn1t to 

Pirtue' Daar is het communitari<,ten vol

gens [tzioni dan ook om te doen. Het 

openhreken van de socialc orde van de 

jaren vijltig heeft echter geleid tot cen 

situatie waarin individuen steeds min

der op hun maatschappelijk gedrag 

werden aangesproken anders dan door 

middel van wettelijke regels In de jaren 

negentig gaat het on1 de 'rcJ)cnadtion of 

uirtue': het weer doen klinken van de 

'mor,r/ Peller' door middel waarvan indivi

duen en gemeenschappen hun morelc 

overtuigingen tot uitdrukking hrcngen. 

'Vir-lue'- dcugd- <;taat hierbiJ voor cTn 

kwaliteit van mensen die hun overtui

gingcn trouw zip1 en dienovcrccnkonl

stig Ieven. Op dit punt kan hztoni 

verduidelijken in welke zin de commu

nitaristische pusitie verschilt van de 

conservatieve 

A 11111JOr difference hctnwn soci<tl consm"rtiPes 

<tttd cotumuuit<tri<t11S exists in their uietPS m}<tl·

dituJ the le1}itimate llhrys to sust<tltt Ptrtue 

While COI11111lll1itori<tns h~tsiurlly h<tPe jaith itt 

[<tith ~tnd seek to cottPtllce f>eof,[e o[ the uoluc of 

their fiositicm, relyi111} 011 the mor,d voice of the 

cot111111111ily, cduc<ttio11, flersuusioll, mu! exhor

tatioll. sociul COI1SCI'I)(rtipes ,m much more illcli

lleci to rely 011 the lucP to fnomote the Palues i11 

tPhcch they believe. The NetP Coldc11 Rule, 16 

Op dit punt wordt de reden zichthaar 

waarom ik ltzioni eerder ecn sociaal, 

dan een politick dcnker zou willcn noe

men. lJe morelc orde i., in zijn visie niet 

een politieke orde, wordt uok niet he

middcld door de polit1eke orde, maar 

gaat daaraan vooral. HiJ kritiseert lihe
ralc individualisten en sociaal-conscrva

tievcn omdat ze het evcnwicht tusscn 

heide niet in acht nemen. De ecrsten 

ziet hi) als 'uirtue-11POtdct·\', de tweeden 

als 'pirtue-1110110flolizerl' 2 '' Conscrvatieven 

Iaten de pohtieke orde in Ieite in de 

morele orde opgaan door het recht tc 

willen gehruiken jot· 'the ellforcclltCilt of 

mor11ls' l.ibcralcn verspelcn het even-
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more le vacuüm door midde l va n het 

co nservat ieve a lternatief- dat vo lge ns 

Etz ioni in Amerika voora l door he t re

li g ieuze fundamenta li sme wordt gedra

ge n1 7- kan echte r evenmin slagen. Ee n 

opge legd e soc ial e ide ntite it le idt 

slech ts tot vorme n va n o naanvaardbare 

onderdrukkin g , zoa ls zwarten e n vrou 

we n vee lvuldi g he bbe n e rva re n. Een 

weg terug naar de jare n vijftig is o m 

die reden ni et wense lijk 

Het is de rhalve va n be lang o m nader te 

bepa le n in we lke z in e r kan word en ge

sproke n van 's hared care values' e n o nde r 

welke voorwaarde n die kunnen bestaa n . 

In de beantwoording va n deze vragen 

begeeft Etzioni zich in een reeks di scus

sies die in de hedendaagse moraalfiloso

fie uitvoerig worden besproke n. Ee n 

mo re le orde onde rsche idt z ic h va n ee n 

socia le orde door gedee lde waa rde n -

e lders spreekt Etzioni va n 'a s!Jared set of 

defi11itions ' - di e binne n een same nleving 

worde n aa nvaard en die worde n be li 

c haamd door 'societal fonuatioJ•Js'. 18 Deze 

waarde n zijn derhalve ni e t het resul taat 

van ee n overeenkomst, ze vormen ni et 

de uitkomst van een onderhandelings 

proces, maar brengen more le overtu i

ginge n tot uitdrukking. 

The good society IIJust rely largely on its IIJeiiJ

bers' realization that the ways they are expected 

to conduel the111 selves are in line with values i11 

w!JiclJ t/,ey believe, ra ther than because they fear 

fntblic mtt!Jorities or are drive11 by eco110111ic 

incen tives. The New Go/dm Rule, 86. 

Anders gezegd , de 'care values ' waaraa n 

de leden van de samenleving z ic h ge

committeerd weten staan ni et in ee n 

spanning met hun indiv idue le leve ns

project, maar vo rme n daarvan een inte

graal bestanddeel. 'A good society req1.1ires 

an order that is aligned with the 111oral C0 111111it-

111e111s of its tllflllbers' 19 Ee n derge lijke orde 

vero nderste lt derhalve een 'conuu illllfl11 to 

virtue'. Daar is he t communitaristen vol

gens Etz ioni dan ook o m te doen. H et 

openbreken va n de soc iale orde va n de 

jaren v ijfti g hee ft echter ge le id tot een 

situa ti e waari n indiv idue n steeds min

der op hun maatschappe lijk gedrag 

werden aa ngesproke n a nde rs dan door 

midde l van wette lijke rege ls. In de jaren 

negent ig gaat he t o m d e 'rege11eratiot·J of 

vitiue': het weer doe n klinke n van de 

'111o ra l voice' door midde l waarvan indivi

due n e n gemeenschappen hun more le 

overtuiginge n tot uitdrukking brenge n . 

'Virlt1e'- d eugd- staat hi e rbij voor een 

kwaliteit va n me nse n die hun overtu i

g in ge n trouw z ijn e n di e noveree nkom

stig leve n . Op dit punt kan Etz ioni 

verduide lijke n in welke z in de co mmu

nitaristische positie verschilt va n de 

conservat ieve. 

A 111ajor differwce betww1 socia l conservatives 

a11d co/111111111itariat1S exis ts in tl1eir views regar

ding the legitimate ways to s11 stai11 virttte. 

While C0/1 111'/!IItitarians basically have faith i11 

faithandseek to cotwin ce fJeo fJie of tin value of 

their positio11 , relying 011 the 111 oral voice of the 

COIIIIIIU11ity, educatio11, persuasio11, and exhor

tatio/1 , social conservatives are 1111Kh more il1cli

ned to rely on the law lo pro111ole t!Je values in 

w!JiclJ they believe. The New Golden Ru/e, 16. 

Op dit punt wordt de rede n zichtbaar 

waarom ik Etz io ni eerder een sociaal , 

dan een politi ek denker zou w ill e n noe

men. De morel e o rde is in zijn visie ni e t 

een politi eke o rde, wordt ook niet be

middeld door de politie ke orde, maar 

gaat daaraan vooraf. Hij kritiseert libe 

ra le individuali ste n e n sociaal-conserva

tieven o mdat ze he t eve nwicht tusse n 

be ide niet in ach t nemen. De eersten 

z iet hij als 'virtue-avoiders', de tweeden 

als 'viliue-JIIOI10po/izers'20 Co nservatieve n 

late n de po liti eke o rde in fe ite in d e 

morel e orde opgaan door he t recht te 

willen gebruike n for 'the euforce111ent of 

111orals'. Liberal e n ve rspe le n het eve n-

CDV 5/98 

w ic ht in tegenove rgeste lde r ic htin g 

d oor d e more le o rde te laten sa me nval 

le n me t de pub li e ke sfeer. Wat daarbui 

te n va lt, be hoo rt tot d e private sfee r 

waa rin kwes ti es va n goed e n kwaad aa n 

ind iv idue n ze lf word e n overge late n 2 1 

In be ide verwo rpe n positi es komt de 

more le o rde als een o p z ic hzei fstaa nde 

soc iale orde teko rt . H et is deze morele 

orde die wordt be midde ld door wat 

me n in Nederland he t 'maatschappe

lijke midde nveld ' noe mt, bes taande uit 

gemee nsc hap sti c hte nde in stituties zo

als de famili e, de buurt, de sc hoo l, de 

c lub e n de kerk. 

Om deze re de n staat Etz ion i ge rese r

veerd tegenover hedendaagse pl e i

dooien voor de rev ita li sering va n 'civic 

order' wa nneer me n daarmee doelt op de 

noodzaak va n ee n vreed zaam maat

sc happe li jk ve rkeer waa rin individue n 

e lkaa r res pectere n . In feite heeft men 

he t dan over 'civ ility' - de burgerpli cht 

om tege nover anderen bepaa lde, met 

name procedurele, gre nzen in acht te 

nemen - maar wordt de kwest ie va n 

'111oral substau ce' vermeden 22 Dergelijke 

ple idooie n le ide n o nveranderl ijk tot 

een nadruk op het be lang va n 'delibera

tiou ' e n 'deliberative de11tocracy ', hetgeen 

het beeld oproept va n he t same nkome n 

va n individue n d ie in re de lijk overleg 

ee n consensus be re ike n ove r de norme n 

e n waa rde n die z ij in hun sa me nl eving 

ge res pec tee rd w ill e n z ie n. Etz ioni z ie t 

hi erin de inv loed va n het Verlichtings

ideaa l dat de sa me nl ev in g vooral in 

procedure le termen opvat 23 Het daar

uit resu ltere nde problee m is dat de mo

gelijkhe id va n ee n more le orde uitslui 

tend als ee n cogniti e f e n niet als een 

motivat io nee l pro bleem wordt behan

deJd 2< In p laats daarvan ste ll en co m 

munitari s te n he t be lang va n 'values talk', 

een d ialoog over de waarden waa rdoo r 

men z ic h gebo nde n weet e n waa rdoo r 

CDV 5/98 

me n ge mo ti vee rd wordt , di e ve rde r 

re ik t dan he t uitw isse le n va n red e lijke 

argum e nte n over te ne men pub li e ke 

maatrege le n . Op de ach te rgr o nd va n 

dit p le idoo i voor 'va lues talk' li gt de ge

dac hte dat de strijd tege n de uitwassen 

va n he t in d ividua li sme ni et in de pu 

bli e ke sfeer wordt gewo nn e n, maa r in 

de socia le sfeer. 

The 111ni11 social body is nott!Je sta te (ar evw the 

fJolity ) and the 111aiu actars are u al citizens, but 

t!Je body is the society (ns a CO IIIIIIW1il)' of CO III

"""'ities) nnd the actars are 111e111bers i1·1 it . Social 

acliOIJ, such as t!Jatwhich occ1trS i1·1 and a111011g 

fa111ily lllf111hers, neig/,borhoods, volunlmy asso

ciations, and COIIIIIIIII'Iities has priority over po li

tica l actio11. The New Goldw Rule, .", 1. 

H e t primaat va n socia le act ie boven 

po li t ieke besluitvorm in g worte lt in ee n 

these di e éé n va n de bekendste discus

sies tusse n communitari sten e n li bera

le n heeft opge leverd , name lijk de these 

va n de soc ial e beddin g va n he t indi 

vidu . H et libera li sme gaat uit va n het 

bee ld va n o nafhankelijke indi vidue n 

me t hun e ige n nonneme n waarde n, die 

me t e lkaar in de publieke sfee r be raad 

slage n over de wijze waa rop de same n

lev in g zod a nig kan worden ingeric ht 

dat ieder van he n d e grootst moge lijke 

vrijh e id e n ge lijke kanse n bi edt om he t 

e ige n levensp roject te rea li se re n . Com 

munitari ste n krit ise re n di t bee ld me t de 

s te lling dat het liberale denke n voo r

bij gaat aan d e soc iali sat ie en more le 

vormin g di e indi viduen o nde rgaa n 

voord at ze e lkaa r in de publie ke sfeer 

ontmoeten. 

De sociale bedding van 
individuen 
De th ese va n de sociale bedding van 

he t indiv idu wordt ook door Etzioni 

naar vo re n ge bracht2 5 D e o nafhanke

lijke indi v idue n di e de samenl eving in 
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hct lihcralc dcnkcn hcvolkcn bc<;taan 

nict lndividucn zip1 \otidl/y tollstitutcd' 

lndividuclc identitcit i-. altijd <;ocialc 

idcntitcit die i'> ingchcd in culturclc en 

maat-.chappcl ijkc vcrhandcn. I )oor 

dczc vcrbandcn tc veronachtzamcn 

worden n1cn"cn ni~t vrijcr, 111J.J.r rakcn 

ze mccr gc'i<;okerd, hetgecn de ontwik

kcling van ccn <;Ocialc idcntitcit he

mociliJkl 

While il is l>ossif,lc to think <llJslr<lctly 11hout il1-

diPidudls <~l><~rl Jro111 <1 c01111111111ily it 111111t hr 
IIOird 11><11 if 11diuiducds <1re <lllllcdly ,/ef>riuec/ of 

the st11hle cmd f>ositiue <J[fectiuc <Jil<JcinHents coiii

HIIIllliifl llfsll>ro!'idc, they exlnhil !'cry fctu of the 

clilri1JIIicS l01111IIOII1y <JSSOCi<Jted !Pith tliC 11011011 

o{ <1 frccslc1111ii111} flCrsoll lncsulllecll'Y the illdil'i

du<Jlist l>c11!1dic}ll1 The i'JCII' Coldm Rule, 2 ') 

Deze thc<;c van de 'soci<Jl comtitutJon of the 

self' is de afgelopcn pren uitvoerig voor

werp van dc:hat gcwcc<;t en hc:clt tot de 

slot<;om gelcid dat vooraan<;taandc lihe

ralc dcnkcrs zeds fohn Rawls and 

Ronald Dworkin door dczc communi

tari<;ti-.chc kritiek nauwelijks worden 

gcraakt Het bccld van het onalhan

kclijkc individu rcpresc:ntcert een nor-

matid idcaal, het bc-.chnjft 

De onafhankelijke 
geen sociologi<;chc wcrkelijk

hcid. Zo hcdt hijvoorhecld 

de Canadcse lilmoof Will 

Kymlicka Iaten zien dat met 

name Rawl<; de noodzaak van 

sociale en culturclc bedding 

al'> voorwaarde voor morelc 

ontwikkeling hcaamt.''• Hct 

individuen die de 

samenleving in het 

liberate denken 

bevolken bestaan 

niet. politickc lihcralisme dat 

Raw]<; en Dworkin vc:rdedi

gcn, 11., dan ook gccn<.,zin'i gcbondcn 

aan ccn ontkcnning van hct bclang van 

die bedding voor morek ontwikkcling. 

Hct ontkent <;iccht<; dat de gcmccn

<;chappen en tradities waar individucn 

hun idcntitcit opdocn op zichzclf cen 

morclc <;tanding zoudcn hchhen. lndi-

viducn hchorcn tc allen ti)dc hct rccht 

van ccn 'nil-optic' tc hcbhcn· zc moe

ten de vrijheid hchhcn hun gcmeen

<;chap tc vcrlaten en af<;tand tc kunnen 

nemen van traditionek waardcn om 

zich tot andere waardcn tc bckcrcn in

dicn ze dat willen. De centrale hctcke

ni<; van individuclc rechten in het lihc

rali-.mc wordt gcmotiveerd door de 

bescherming van individuen tcgcn de 

druk om zich aan traditionclc gemecn

<;chappen te conformeren. Dit lihera

li-.mc i'> dan ook geen thcorie over de 

-.ociale genese van individuelc idcntiteit 

n1aor over de n1orclc waardcring van 

die idcntitcit. AI-. zodanig i-. hct lihera

lisme nict vcroordecld tot de 'atomisti

<.che' socialc ontologie die door Sandel 

en Taylor wordt gckritisccrd Aangc

Zicn cr nauwelijks ecn communitarist tc 

vinden is die hct helang van dcze 'nil

optic' ontkcnt ~ ook ltzioni spreckt hij 

voortduring over 'iltllcmomy dS d core Ptdur' 

~ lijkt de tegenstclling tussen beidc li

losoli<;che po<;~tles grotcndecls aan 

<;chcrptc te hebhcn vcrlorcn. C:ommu

nitaristen ontkcnnen hct bclang van 'li

hcr<~lj>ur·l,oscs' nict,'c evenmin al<; lihera

lcn het belang van de socialc genese 

van hct individu ontkcnnen, zodat de 

vraag rqst of hct verschil tu<;<;cn heiden 

wei zc wczenlijk i'>. 

Op dit punt vocrt ltzioni echtcr cen 

hoog<;t helangwckkende manoeuvre uit 

In het begin van zijn bock ondcrstrccpt 

hij dat de 'soci<ll ccmslttul!Ot1 of the self' ccn 

sociaal-wctcnschappclijkc the-.c is.'' 

Daarmcc is in kite reed, crkcnd dat de 

kritiek op hct politiekc lihcralismc al<; 

normaticve thcorie door auteurs al-. 

Sandel en Taylor niet erg docltl-cllcnd 

is. Etzioni doorziet dczc -.amcnhang, 

maar zcgt ecn <;tap verdcr tc willcn zct

tcn dan dezc be1de auteurs. 

The cxln1 slr1> o11c ncds to undcrt<Jkc is to note 

thol11ol only ore 1HIIH<Jn ln'llli}s soc lid l>y nature 



hut 11/so thtlt thei1· socit~hi/ity cnh<111ccs thei1· hu

'""" <111d mor<~l/'Oiclltl£1( Soci<1/ t/nnkillcf J,,l\ to 

U'ii"C PiL'IP/II{j C0/111111/ll(lf dlf£UjJiflC/1(5 tl~ Cdll-

11011/J,If/s chdilled to i11111<1tes' iC!Js ( ) The self 

is cnricln-3 <111d, ds 111e sh<lllscc, mnoh/cd hy he

ill!/ socicd, It is the socicd self tlhit is helcJ h<1ck 

hy the l<1ck of flosilillc llllllii{>lc dtldchmmts The 

Neil' Co/dm Rule. n. 

De extra <;tap die hier wordt gezet i<; 

dat 'sou£1/,i/ity' al<; een normaticl idcaal 

wordt gc'l'ntroduceercL De <;ociale bed

ding van het individu hctrelt niet aileen 

d1en' </ellese maar ook zijn tclos_ Het gaat 

niet aileen om wording, maar ook om 

hc~tcnlnling Hct Ieven in gclnccn

<;chap i<; ntet aileen cen voorwaarde wil

lcn memen z1chzeH kunnen ontwikkc

lcn, het i<; ook een doel dat hun 

memzi1n verritkL /\let andere woorden: 

Etzioni maakt 'soci£1/n/it/ tot een funda

menteel he,tanddeel va11 het gocdc Ie

ven. Wie dit he<;tanddecl ontkent, llli<;

kent daJrmee de ware aard van 

men<;elijk hc<;ta<Jn 

Door deze manoeuvre wint de di<;eu<;<;ie 

opnicu\v aan gc\vlcht aangczicn lihcralc 
individuali<;tel1 deze <;tap nict kunnen 

voltrckken_ In de lihcralc vi<;ie wordt 

elke invulling van hct goede Ieven 

'ilcchh aan CCn critcriun1 gctoct..,t, na

melqk dat het heantwoordt <Jan de 

eigen keuze van de hctrokkene.l" De 

e<;<;entie van de liheralc vi<;ie- zo zou 

men kunnen <;tellen- i<; de morelc hctc

keni<; va11 de relatie die ik met mqzcll 

onderhoud, niet de rebtic die ik met 

andercn onderhoud. 11 ' Die twccde rcla

tic i' noodzakelijke voorwaardc, gcen 

doeL l'tztoni gaat jui<;t up dit punt vcr

der en neemt de relatie tot de andct-cn 

'wlltlllllllity'- al<; 'core p,lftlc' op in zijn 

hegrip van hct gocdc Ieven naa<;t auto

nonlic 

Het " echter van hclang op te merkcn 

dat de communitJri<;t~<;che po<;itie van 

l:tzioni hienncc afhankclitk wordt van 

( llV I <JS 

de vraag in hoevcrre men<;cn in dc 

gc'lndividuali,ccrdc <;amcnlcving dczc 

opvatting van hct goede Ieven dclcn. 

Dat hct hicr om ccn '11wml C<lusc' zou 

gaan die 'self-epide11t' i<;, zoal<; Ftzioni om 

btcr in zijn hock wil docn gclovcn, lijkt 

mij zccr CH1aannemeliJk. 11 Wil hct com

lllUI1itari<;mc a!<; bewcging kam van <;!a

gen hebbcn, dan moetcn er mcn<;en 

zijn voor wie de '111'11' qolden r11le' imlcr

daad evident i<;: mcn<;cn voot· wic 'gc

mccn<;chap' inderdaad ccn even on

m~<;baar he<;tanddccl van ccn zinvol 

bc<;taan uitmaakt a is de vrijheid om hun 

cigcn kcuzcn tc nldken; nlcn'icn voor 

wic maat<;ehappelijk engagement en de 

aanvaarding van vcrantwoordelijkhcid 

geen zclfvcrlic<; en du, ook gecn opof

lcring maar vervulling hetckenL 

Een bepaald 'soort' mensen: 
het probleem van morele 
motivatie 
De vraag i<; nu of individucn in onzc <;a

mcnlcving in voldoendc mate worden 

gemotivcerd door een Ieven waarin 'ge

meemchap' ccn centrale waarde vcrtc

gcnwoordigc l\1et andcrc woorden: 

hoe komcn we aan de men<;cn die hct 

gcnwen<;chapsideaal dragcn' Etzioni 

stclt dczc vraag- tcrecht- al-; ecn nw

tivaticprohlecm. Zijn antwoord vinden 

we in cen hootd<;tuk dat de t1tel draagl 

The 1\ 101<1/ Voice', mijns inziens het mce<;t 

cruciale hoofdquk in zijn hock. Uit

gang')punt i~ hct ~ociologi..,chc gcgcvcn 

cbt wJarden zichzell niet in-,tandlwu

den, cvenmin a!<; normcn vanzelf wor

den nagevolgcL I har komt morelc mo

tivatic aan tc pa<;. Dit drukt Etzioni uit 

met het bcgrip van de 'morill Poicc' 

The morill Poice is il ficculltir ]onn of 111otiP<I

tlci1L it eliCOtlrd<)eS flco{l/e to il<iJJe1·e to P£1/tieS to 

1ohlch tf,ey ,uhcrihc It is {'eclllidr hecdti\C tl/1-

!tkc tyf>lwl lllotiPdtions, it is 11ot 11 1)11est jo1· 

physwlouic£11 en fisycho/o,Jiwl relrdse (like the 
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t]ueJJdllll<l of tl11r't /Jy dr111ki11,} '""trr! OJ' J,t~se,i 

011" f'lwswc f'rincif,/e_ The seme o{ t~}finlliltJoll 

f'cof,/e ht~ue JPhrn they ilhide J,y urdufl is {undd-

111Cilt<llly di{{crcnt T/1e Nru' Co/,iru Rule, 120. 

In zi)ll uitkg hoc de 'mond Poicr' moti

vccrt, onder,chcidt Etzioni een inwcn

dig en ecn uitwendig "'peel. Vomal op 

wat Ltz1oni over het eer<,tc a<;pect zegt, 

wil ik hicr uitvocrigcr ingaan. W'c zou

den het de 'innerlitke qem' kunnen 

nocn1cn, dat wil zcggcn: hct n1orclc 

<;UhJect- het 'ik'- al' motivcrende in

'tantie. De wiJze waarop Ftzioni dit in

wcndJge a<;pect uitlcgt, i' opmcrkelijk. 

Hq <;chrijft 

The iuuc1 uoicr, ellldlliltilll} jro111 the oct in<} self, 

t~ddressin<) thilt self, 1111}es" /'n·soll to ohide J,y 

his 01 IJ(T u,dues <111d to re/rilill jro111 heh""'"' 
thot uwlotcs t!JC,c PiliiiCI i\ lost o( us ned not 

collltilt 11 sociolor}iud or jllycholot}ic,d study to 

boll' Jl'htJtthis in11rr uoicc is JPe ht~Prjrrst/JoJd 

exf,cricncr o( ill udl. Tyf,ic<llly the 1'11/ce's lilll 

or clorm tt~kcs the jon11 of stote111CI1h tl"1t col1-

t<lil1 "/ o!u}ht to" ill disti11ct Jro111 "I 11'011/rl lrke 

to" T!JC Neil' ( ;oUe11 Rule, 111 

De inncrlijke 'tem " du' een morck 

<..,lcnl en nict n1uJr de -.tcn1 van ccn vcr-

Iangen ol een wem die ik heh. Dit hete

kcnt echter dat het morek ,uhjcct ZJch

zclf motivcert. Ftzioni hcvc<;tigt dit 

door hieraan toe te voegen dat de inncr

lijke <;tem nwrcel gedrag voorthrengt 

door een 'sJmiill sense of ilfiir111<1tio11', die ik 

gewaar word wannecr ik handel over

ccnkonl...,tig n1ijn ovcrtuiging. Wat i'-. die 

\fH:t..itd r.;cn-,c of il][imuJtion'' 

I dill hor,lfJI!t to ji11d trn11s thot C<l/Jture u'h"t <1 

/JC1\011 "(eel\' or ">c11scs" (i11unrcct terms, /Je

Cdtlsr they i111'oke the let~sure f'rillli/J/c! 1Phr11 the 

/'Cl'IOII "/,ides /1y " P<lillr in "''"' h !JC 01 s!JC 
/Jrllfllfl It is 110t t~kill to the S<ltls{ilction th<lt 

rflults Iro111 ct~ti111} " J111e steok or h<ll'ilu} <1 

"t}m!t" scx!I<ll cxf'crinnc The /JCrsoll JPho <}<11'e 

<1 lon}e contrill/ltio11 (/Jy his or her stond,mls) to 

the /100/, the jl<lrents ll'hO /'<Ill i11t0 d hwllillt} 

l1111/,iill,) to stJpe tln·ir child, the /'nsoll 11 1ho 

fd~lcd to ndi(tJ/c hrr rcli!}iou.;, tOill!llllllfllL dn' 

110t "'<ltis{icJ' hut el1no/,Je,l hy JPh<lt I ud/. 
lr~ckil1<} <1 /ICitcr tm11, Prilue r~lfirlll<ltion The 

i\Jell' Coidr11 Rule. 111 

Opmcrkelijk aan dezc uitlcg i' nu hct 

lcit dat Etzioni zich ,chaart aan de 

zijde van cen tilo,oot aan wicn<, zijde 

n1cn hen1 nict zou vcT\vachtcn, nan1c

li)k Immanuel Kant. Dat valt op te ma

kcn uit de nadruk die hij lcgt op het 

vcr,chil tu<;<;en II gemotivt'erd worden 

door hct hehagt'n dat ik in het doen 

van een hepaalde daad ,chcp- 'silt!'{'"

tro11'- Ctl 21 gcmotiveerd worden door 

het he,cl dat ik door mijn plicht te vcr

vulkn miJzell al' mort'el ,uhJecl heve'

tig l:venal' Etzioni leerdc ook Kant dar 

n1oraal nict-> met de hcvrcdiging van 

wcn'it'n c11 verlangen<, ('/ Jpou/,1 like to'l, 

maar aile, met plicht ('I Ollt}ht to' van 

doen hcelt Lvcnal, Ltzion1 heant

woorddc Kant de vraag \VJt icn1Jnd 

mottveert om z1jn plicht le doen lllt't 

de waardering die men voor Zlchzelt al, 

moreel 'llhject hcdt. Wat maakt in 

ltzioni\ voorheeld de daad van die ou

dcr' om hun kind uit dat hrandendc ge

houw te halen tot een morelc daad~ 

Nict hct lett dat ze ver,chntrd wot-dcn 

door ang't of het algriJzen voor de vu·

-;chrikkelitke dood die hun kind zal 'tcr

ven, \Vant dat zijn in1n1cr-.. n1oticvcn die 

\Vordcn ingcgcvcn door ~~le5irc', llJ!ncltjk 

hct vet·langen om hun kind te redden. 

Niet ontfcrming of hewogcnheid maken 

dezc daad tot ccn morelc daad, maar 

zclhc,pcct. I )ie ouder' worden niet 'cl1-

noh/cd' door de gevoelcm die ze voor 

hun kind koe,teiTtl, maar door hct lcit 

dat ze trouw zijn aan hun ·,,dues' 

Ftzioni\ uitlcg van n1orclc n1otivatic i-.. 

cbarom opmerkeliik omdat dcze zijn 

helc theorie van de 'llcll' rjo/de11 111/e' op 

lo<;<;c -;chroeven lijkt te zctll'n Daarin 
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C{r1enching of thi1·s t by drinking water) or based 

on a pleas11re /Hi11ciple . Tin sense of affinnation 

people have when they abide by val11es is fnnda

lllentally different. The New Go/dm R11/e. 120. 

In z ijn uit leg !?oe de '1noral voice' mot i

veert, onde rsche idt Etz ion i een inwen

d ig en een u itwe nd ig aspect. Voora l op 

wat Etz io ni over het eerste aspect zegt, 

w il ik h ier uitvoe ri ger in gaa n . We zou

den het de 'in ne rlijke stem' kunnen 

noe me n , dat w il zeggen: h e t more le 

subject - het 'ik'- als mot iverende in

stantie. D e wijze waarop Etzio ni dit in 

wendige aspect u itleg t , is opmerkelijk. 

H ij schrijft: 

The inner voice, e111!111ali1·1g fm111 tin acting se/f. 

addressi11g that se/f, 11rges a person to abide by 

his or her va lues and to refrain fro111 bel?avior 

rl?a l violales these val11es. Most of r1 s need nol 

consult a sociologica I or psychological st11dy to 

kno11J what t!?is inner voice is, we !?ave firsthaltd 

ex perience of its ca l/. Typically the voices ca l/ 

or clai111 takes the forlll of slalen1e111 s tl?at CO II

tain "I o11ght to" as distinct frolll "[ wo1dd like 

to ". The New Golden R11/e, 121. 

De in ne rlijke stem is dus ee n morele 

stem en n iet maar de stem va n een ve r

langen of een wens d ie ik heb . Dit bete

kent echter dat het more le subject zich

ze lf motivee rt. Etz io n i bevestigt d it 

door h ie raan toe te voegen dat de inner

lijke stem moree l gedrag voortbrengt 

door een 's pecial se11 se of affinnation', die ik 

gewaar word wa n nee r ik h ande l over

eenkomstig mijn overtuiging. Wat is d ie 

's pecial smse of affirlllation'? 

r Qlll hard Pilt lo fil!d tenliS that capture what a 

perso 11 'jeels" or "senses" (incorrect ten11 s, be

ca use they invoke the leas11re principle) wlnn the 

person abides by a val11e in which he or she 

believes. It is 1101 aki11 lo the sa tisfa ction tl?at 

res11lts frolll ea ling a fine steak or having a 

"great" sex11 al experiwce. T!?e person whogave 

a large coll tribllliolt (by !?is or l?er standards) lo 

the poor, tl?e pare11ts wl?o rar1 i11io a brmli11g 

h11ilding lo save tl?eir chi/d, the perso11 who 

fa sted lo indicale Iw· re/,giolls CO IIIIIIilllenl , are 

I'IOI "sa tisfied " b11t ennobled by what I ca l/ , 

lncking a better ter111 , 1Jal11e affinnation . The 

New Go/dm R11/e, 121. 

Opme rke lij k aan deze ui t leg is nu he t 

fe it dat Etz ioni zich sch aart aan de 

z ij de van ee n filosoo f aan w ie ns z ijde 

men hem ni et zou ve rwach te n, name

lijk Imma nue l Ka nt . Dat va lt op te ma

ken uit de nadruk di e h ij legt op he t 

versch il tussen I ) gemotiveerd worden 

door het beh age n dat ik in he t doe n 

van ee n be paa lde daad sche p - 'sa tisfa c

tion'- e n 2) gemotiveerd worden doo r 

het bese f dat ik door mij n p li c ht te ver

vu llen m ijze lf a ls moreel subject beves 

tig. Evena ls Etz ioni leerde ook Kant da t 

moraal niets me t de bevre d iging va n 

we nsen e n verla ngens ('I wo1dd like to '), 

maar a lles met p lich t (' f o11gl?t to ') van 

doen h eeft. Evenals Etzion i beant

woordde Kant de vraag wat iemand 

motiveert o m z ij n pl ich t te doen me t 

de waarde ring die men voor zichze lf a ls 

moree l subject hee ft. Wat maakt in 

Etzion i's voorbeeld de daad va n die ou

ders o m hu n kin d ui t dat brandende ge

bouw te h alen tot ee n more le daad? 

Niet het fe it dat ze ve rscheurd worden 

door angst of het afgrijzen voor de ver

schrikke lijke dood d ie hu n kind za l ster

ven, want dat z ijn immers motieven die 

worden ingegeven door 'des ire' , namel ijk 

het verlangen om hu n kin d te redde n. 

N ie t o ntfe rmi ng of bewogenhe id maken 

deze daad tot een more le daad, maa r 

ze lfrespect Die o uders worden n iet 'w

IJObled ' door de gevoelens die ze voor 

h un kind koesteren , maar door het feit 

dat ze trouw zijn aan hun 'val11es'. 

Etzioni 's u itl eg va n more le mot ivat ie is 

daarom opmerkelijk o mdat deze z ij n 

he le t heorie van de '1uw golden mie ' op 

losse schroeve n lijkt te zetten. Daari n 

CDV 5/98 

gaat he t imme rs ju ist om h e t opheffen 

va n de spann ing tussen we ns e n plic h t, 

'tl?e lension between one's preferences and ones 

socinl CO IIIIIIillnmts' zoal s Etzion i ze lf for 

mul eert32 Door onze we nsen e n ve r

langens in fe ite buiten de sfe er va n d e 

moraa l te p laatsen- op n ieuw in navol

g in g van Kant - voert h ij d ie span ning 

a ll een maar verder op, zodat de moraal 

ook in zijn th eori e lijkt te wo rde n wat 

ze b ij Kant ook a l was, name lij k de ver

p lic hting om datgene te doen waar me n 

e igenlijk n iets voor voe lt. 

ge ns, pass ies e n e moties z ijn o nvo l

doe nde gevormd. De akrat isc he mens 

be h oeft wa t Martha Nussbaum hee ft 

ge noemd een 'tlmapy of desire'3 4 Hij mist 

inne rl ijke besch aving, zou men ku nnen 

zeggen. 

Etzion i's vers ie va n de Kant iaanse theo

ri e be rust op de im pl iciete aanvaard ing 

va n het beeld va n de me ns die doo r uit 

we ndig gezag in bedwang moet worden 

gehouden. H e t e nige is dat dit u i twen-

dige gezag 

'Moet w ' in p laats van 'willw' 

wordt het dom in an te ken

merk van moraa L D eze le

z ing van Etz ioni 's theorie 

wordt bevest igd door wat 

h ij later zegt over Î?lllllalt 

nat11re' vanuit co mmun ita

ri st isch pe rspectie f. 

Het alom bejubelde 

naa r binnen wordt ve r

p laa tst: wij z ijn onze eigen 

po litieage nt. Le t d ie even 

n ie t op, dan zijn we te n 

prooi aa n onze neigingen, 

zoa ls klaa rb lijke lijk ge

beurt met me nsen di e ten 

prooi va llen aan die 

vreemde aberraties van ge

welddadi g heid en agressie 

wanneer ze ee n avondje 

gaa n 's tappe n'. H e t is 

me rkwaard ig dat Etzio ni 

niet hee ft onderke nd dat 

de akratische me ns prec ies 

de me ns is d ie past in het 

libe rale indi vidualisme dat 

hij bes trijdt. Ook de ind i

vidualist d ie h ij besc hrijft 

economische succes 

van het vaderlandse 

poldermodel wordt 

belichaamd door 

Tf,e COIII111111titarian person is 

th11 s one wl?o is continuoll sly 

co 11flicted between the ca /Is of 

nat11re (as 111odulated by societys 

Clllt11re) arrd the 111ora/ voice, a 

person "doo 111ed" to a str11gg/e 

betwef/1 a lower and a h1jJI?er (a 

debased a11d 11obler) se/f. Tl?e 

New Golden R11le, 170. 

andere 'role models' 

dan die welke voor 

de revitalisering van 

het maatschappelijk 

middenveld nodig 

zijn. 

Begrijpe lijkerw ijs leidt dit beeld va n de 

men s w iens in nerlijk het to neel is van 

ee n nie t aflatende strijd tussen goed en 

kwaad - 'be tweeu Satan a~~d God'B - tot 

ee n re lative ring van de more le e ise n die 

aan ind ividue n ku nnen worden geste ld . 

Het mensbee ld va n Kant komt overeen 

met het beeld va n wat door Aristote les 

de 'a kra ti sche me ns' wordt genoemd . 

De akrati sche mens is degene d ie 

voortdure nd z ijn e ige n onwil moet 

overwinne n om d atgene te doen waar

va n hij wee t dat hij het behoort te 

doen. Aristoteles legt uit waar het deze 

mens aan scho rt: z ijn wense n en ve rl an-

CDV 5/98 

is iemand d ie niet van 

harte vo ldoet aan d e normen va n 'colll 

lll!lllily' a ls '1 uoral order'. 

D e rede n o m het probleem van more le 

motivat ie breed uit te mete n is- naar ik 

hoop - hi e rmee du idelijk gewo rde n . 

Etz ioni's '11 ew goldw rule' ve ronders te lt 

een hee l ande r me nsbeeld dan he t Ka n

tiaanse mensbeeld dat hij on s voor

houdt. D e communitar ist isc he bewe

g in g zoa ls h ij d ie uitl egt, is aangewezen 

op indiv iduen voo r w ie maatsch appe 

lijke ve rantwoorde lijkheid ni e t behoo rt 

tot de opgaven waa r ze liever o nderuit 

w ill e n , of di e ze a llee n be re id z ijn o p 

z ic h te ne me n wanneer ze daarvoor 
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worden hcloond. 'Sourlinlili maakr voor 

hen dcel uit van war zij zicn als een 

zinvol en waardevol bestaan, zo hch

bcn we gezien. Voor dergcliJke indivi

duen geldt her lngelsc gczegde 'Pi1·1ur i1 

lls OlPil rCIPt1rd'. 

De taak van de gemeenschap 
De '111ond uoicr' heclt echtcr niet aileen 

ccn in\vcndig n1t1t1r ook ccn uitwendig 

a<,pect. Dit uitwendigc aspect wordt 

vulgcns Etzioni hemiddcld door de so

cialc gemccnschap in haar vcrschil

lende geledingcn de lamilie, de -,chooL 

de huurt, de cluh, de kerk. Her lijkt nu 

de taak van deze socialc instituties te 

zijn om individuen te steunen in hun 

innerlijke strijd tussen \villen' en 'moe

ten'. 

Co1111111111ilies /Jape 11 1110r11l Poicc ilhll is rxlcnud 

lo the er)o s 011'11 Po icc, 1h11t mws lo relll}orce the 

11111cr Poice of the 111e111hcrs. While the i1111er 

11101111 uoicc rmd th111 oJ the C011111lllllily 11111)' 

51111) Jrom the s11111e {'!IJ}c there oJieH 11 111 least 

some dJjfcrcllce 111 the fritch. the IJ'Orrll fill/, uoicc 

i11to11es, 1111d the exact 11olrs rae h strikes. The 

Nell' Coidw Rule, 126 

De effectivitcit van gemeenschappen 

om deze taak te vervullcn hangr vol

gens Etzioni al van de mate waarin ze 

worden gevormd door individucn die 

cen hepaalde sociale identiteit en de 

daarmcc verhondcn normen en waar

dcn delen. Ze zijn succcsvol naar mate 

hun morele infrastructuur intact is zu

dat ze hijdragcn aan karaktervonning 

A 11111jor souologiud J1111Ciiol1 oJ tiJC c Ollllllllllily, 

111 11 lmild11u) hlock o( iiJe 11101·rd il1}'!-!lstmc1Jm, 

IS lo rciuforce the chamclcr oJ iudiuid1uds. We 

hauc '"ll hou> this U/11 he <IciJJwed /,y the mond 

Poicc, ln11lt 11110 11 u>ch of IIJ/onll!llilfJcct-ladeu 

rc/!ltiolll/>iflS, ii'/Jich !lie 11 COilSlilHlii'C c/c111Cilt oJ 

l0111111lll1liics. /11 J}el1er,i/, ill(' II'C!lkcr the COIII11111-

11ily hllilll\e the f'olml!llioll IHnJOPII is f,i,;h. 

there !lrc_fell' shan·d ,,dues. l>flm")e11eily JS I'll')' 

lli1)h. or so111C other re!IS0/1\- tile thiuuer the so

ci!ll iPCh aud tiJC slackn tiJC 11101'111 uoiu· The 

NCIP Coide11 Rule, 1 ~~ 

In aa111ncrking gcnon1cn cbt de ge

mcen<,ehap stichtende insrituties die 

Etzioni schetst onderhev1g ziJn aan een 

- ook door hcmzelt ge-,ignalcerd -

functicverlies, riJst ecns temccr de vraag 

naar de kans van slagen voor de com

munitaristischc heweging. Hoc men die 

kans ook inschat, ccn conclusic litkt mij 

uit bovcmtaandc analyse onom<,totelijk 

te volgen Ais het inderdaad waar is dat 

de verschillcndc gcmeemchapsverhan

den waarin individucn in onze <,amcnlc

ving \Vordcn gc"ociali'iecrd aan cro~ic 

ondcrhevig zijn, dan komt die kam van 

slagcn voor ccn helangrijk dee I neer op 

de beschikhaarheid van een bepaald 

\onrt' nlcn-,en: nlcn-.;cn voor vvic enga

gement en vcrantwourdeliJkheid gccn 

'la-,t' maar 'lu,t' i-, De hcschikbaarheid 

van dergcliJkc mcnscn i-, de noodzake

lijkc vooronderstelling van clke hewe

ging d1e de revitalisering van het maat

<,chappelijke middenveld bcoogt. Dat 

in onzc samenleving vee\ van dergcliJke 

mcnsen re vinden ziin lijdt voor mij 

geen rwijfel, aileen maakt de hccr<,ende 

ideologic die indivicluelc vervulling 

vooral als cconomisch succc'> hcgrijpt 

zulke men.,cn vrqwcl onzichthaar. De 

achterliggcnde gedachte i-, h1er dat hct 

niet waar is dat moderne mcnscn indi

viduall'>ten zijn, maar dat de ideologic 

van hct liherale indiv1dualismc ons met 

cen zecr bcperkt zellhccld opzaclelt dat 

wclllig overccnkomst vertoont met de 

manier waarop we tc1telijk Ieven. ;' 

Anders gezcgd: het alom heJuheldc 

economischc succes van het vacler

land'>e poldermodcl wordt helichaamd 

door andere 'role 1110.le/s' dan die welke 

voor de revitaliscring van het maat

sc.happelijkc middenveld nod1g zijn 



Die waamcming zou een chri<;tcn-de

nloc:rJtl'.;chc hcwcging die n1et de o;;a

menlcving een andere kant or wil, er

voor moeten hchoedcn om zo <;nel 

mogelijk het centrum van de macht op 

te wdlen zocken, zolang daar het eco

nonli~chc .:.,ucccr.., rcgccrt. 

l'rof IS Re111dm i1 /JOOif/mcdr ethiek <1<1n de 

\
1nje L/niPITSileil /c i\llclterdmll I li1 is dl/11 deze 

unipersltnt trPens houder Pi111 de \¥dle111 P<ln 

den llmJideerstocl POol ethiek, in /Jet hijzondn 

no1111<1tiwr <llflCcten 1h111 de Zoi:</PtriCiliii<J ten he

harPe Pilll 111e111e11 met ce11 PerltilczdeliJke hdndi

ulfl 

The 11e1P 1)olden nde. co11111111111ty and llwmlity 

i11 <1 ,iclccocratic 1ocicly' door A11cltai Etzicmi. 

llasic lloob, NecP York 19"1', ; 1 1 />iiiJic>a·l 

No ten 
l!lr1Lh lkck f<.l,l~'(ll/loc/l,liJ.r(J ,\u{,/cm Wc1} 111 /lilt 

,uduc ,\lo,/t'IJI(' ITanklurt cl .\1 ~uhrbmp. l (),\)') 

,\' (dddcn'> ,\lo,!cl!rily did ~d(-1,/ul/ily (om

hndgc Polrtv 11r-c..,..,, 1 ()l)]_ 

·\. l"t...::ronr, ·1 h1 ,·\'ui' Ct1L/ur 1\u/1 ( ommunrty 

<tnd ,\\oJ,drtv rn a [)cnw<-rJ.Lll Souctv 1\cw 

York· llt~..,rc Uook'> !()'J(J. 

/rc l\ I lLronr /-!.,·~Ji'h d/1,1 tin ( ,mllll!l!l Lood T/11 

( (liiJIIIIIIIILIIId!l /\·r-,/lt<..IJI't l"l'\\' Yotk St .!\.L1tl111·..., 

Pn_,...,..., 1')lJ), met name lwt voot\\'oord gctttcld 

\X' e. the ( OllllllllllltariJil<., I pp Ill-VI' 

h;:tont :\ tl' p 10 

)"ell k<nle Jotlllllkrlllg Vclll de ll!Cl!\VC (;u)dcn 

Regel lutdt 'Rc...,IWl 1 and uphold .... ouctv·..., 

lllOicJ! otdet a<., you \VOUid have <.,OUety 1T<.,1X'll 

;~nd uphold vour Jutonotnv' I lZIOill, 1\ w 

\,\'ill Z:IC ook p -1, 2/ 17 2U, 2:,-1 :257' 

/1c h v .'\ ( :utmon ( -olll!lHtnrtJrt;Jil cnlJL<., ol 

ldK·r,dl<.,lll, / 1/Jdo,oflh' c-. Jlu/11
1

ll ;1//1111'. Vol I 1-1 "i 

J().S:'J pp -WH-12:2 \V Kymi1Lb )_~hct,dt...,ln 

<~JHl ( omnnrnrtatr,Jtll<.,tn' ( dlid./idll /otlliidl of fl/11 

lthll{l/ly, vol It\' l<JSH pp IHI-:20-l- I· C:un

ntngham ( ·otntnunttv, demol r;-rcv and <.,oua

lt...,m' JlldXI' illll'llldiiOI!di, \·ol I I 1 I <J<) I, pp 

)10-i::(J 

l.thi<.,l h llllllilHllll...,llW <.,[;JJ\ voor de opv,llllng 

d,tl lllOil'k· <.,(cliidd.lld<., lliCL dlldCJ<., (!.111 doll! 

;-'tlh.c:ell gctclht\acHdtgd kunnen \\oJden l:w 

I 1710111 ,\II' p 2 ~I /1: 'idlc/lill<} d /r!i,t/ /Lllil/1 

,/(11!(' I ,lldll' 111: //11 oh>CII'dl:nl: //1.1/ lCII,llli cOiiLI'/'h 

,~>u,u!llhoH'ti'r·c, /,J 11, "'' llltlJ.ilr'r ulJiifldi'u:,jlli did /11> 

I )c JutcuT ondc1 kent hcl p1 ohln_·nl 

dd1 hc1 IWTIH'jl op 'll/-,·ro:,/i'li! ,(11:,1/'h /I Ill cllgLr-

mcntatic urudair maakt. maJr zict gccn an

dere op]o<.,<.,T!lg '1\/tlnlluj/l I dill dU'dtC. o/LoUnl', o[ 

the conltolltT'-Idlltdlrnc (~[ 1i1e t~o~I/ron I _lolloti' u1d of 
t/1c ,nii/Ju}tlllttic~ I/ wtud~, /ot the tl'd'H)/11 I hdPe ,/,-.c~h

,d. I ~n' 110 othn flo•>! liOn 1/Jd/ " IliOn· com{JclluiiJ dH,l 

ti'/Jnh, {lld£/llldllc,dly ~/lL'dk'll1d. eHdhb n11c to cOihlnnl 

d llllllf 101111tf lO//IIJ/1/IIrldlldll fldldtil!/111 t/\ 11' j) 2·1 )J 

1\liJ dunkt dat dczc lOilLC<.,<.,IC necrkomt op de 

crkcnntng dat IKt plOJL'll VJll cc11 unlvel...,clc 

tundcrlllg van mor;~;J] per <.,J]do nil'\ -.IJJgt, 

JJI1gcz1cn ccn dcrgcll]kc lundcnng JUt<.,l wd 
il;J!l!OilCil dat morclc <.,\Jndaard..., bcru-.tcn op 

grondcn die in JJttotJccl f\[lZrcht d\','tngcnd 

Zljll 

Hct lunl tlonJIJ-.ti<.,Lhe dcnkkadc1 \\Tl kt dth 

lllCl twcc ptlrc.Jmctcr..., - <.,oLialc orde en T!ldtvt

duelc vr1]hc1d - dll' hct mogcll]k mJkcn de 

proLc<.,<.,cn tc hc-.LhrtJVCII wclkc cen <.,amcnlc

vmg 111 de cnc dJn wcl de Jndcre nLht1ng 

voorl<.,lu\vcn 1[LL:tollt, AU' pp -1:5--1-(JI lndTVT

duclc JlltOilOilliC gc)dl dc1 halve ll1l'l ZO?.CCI J)<., 

kcnmcrk VJil indtv1ducn maJr van de <.,Jmcnlc

VIng Het '" lTn \ouctal Jttnhute 1 pp. 21-:21, 

Harry Kunnc111an typccrt dczc ontw1kkeltng 111 

de lTtcl van Zl]ll hock. l1
t111 Thu'lllllhLUitHul llddl 

1/',dhrrdll C1}ll ( ·ontourcn vern po<.,ttnodcrnc J!ldJ

vTduJittcll ;\m...,tcrdJtll 1\kppcl· l)oom, 1lJ1)(J 

l (} For -.oc 1d!C\ /o h ~L1hlc d1cy llllt>t/Jc liic/il'ld/l/1', 1/1,/1 h 

lo kccfJ t/11' tl1 1ndtclllllt/ Jldtll'lll they 11111~1 tO!ilmuc ttl 

li'llldb· tl1c111,ci'Pl~· 1;\ tt' p 2~1 ])c Jutcur \VtJ<.,l 

crop Lbt ZIJil tcrmnlOiogtc 1 h \' hct -.prckcn 

over ll'fllli]Klalt.·' en 'ccntnlugak krJchten'', 

ccrdcr TlJtuuJ wctctJ<.,( h;-rppcltJk 1<., dJn ht...,to

rJ<.,l h rnJJJ den de <.,oc1oloog lltct 111 de ontwtk

k.eltng lll<lJr Ill hct !ullLllO!lCITil Vall de <.,,l!lle!l

lcvnlg 1<., gl'.lll\l'JC<.,<.,eeJd 1.r\ It' p . ..J:(J: 

11 ])Jll<., de verdenking dll' Kunnctnatl tcgcn hct 

gcmeemLhap<.,dcnkcn' koc<.,lert In lbt den ken 

\\·ordcn de j)0<.,1lll'Vl' mogeliJkhcdcn van JlldJvt

duek JllUJilOlllle VlTOilJlhL~Jamd ,,_1.111 p H

'J• 
12 '/)~__full' ltd!! fnoccc.l lmu-.lrclutl,nrtly 'dl_t}_tjc>l d udrd

li'tniJ u/tln' urtdlcr lu,!i-Jld/lic,d llld/l l11 t/11_ /lUlu'''· I 
'liJi/101//hc 1.f.l/lll i/Jc~lcOIIIIIIIIIIIL/IIdll i/1111k111_t} /cdjl/IO,j'> 

tl1c oU clrlld/c hctrPfl''ric/1-l!'llil/iiiT,/ru}ht-u'llll} tlm:hn1/ 

<111,/ ~lli}ill':oh d tilt!./ ~otr,d fl/JI!o~oflhy The h1h1~ lldiOII 

//)11 lldlld/1t}CIIICiitl~ ICt/liHC,/1-. //J,/1 l/11_ 11/,lllld{l U'll/li' 

dltltll:,l lilt wit o_/lhc .]OI'C/11111(11/ Pel'li' t/1<1t tl] /l1r {111-

l'd/c 'ttltll, ,nd tl1c c~util(l/i/)' of t/Jc ~Idle t'n'ir~ 111111 o/ 

t/1(' llr.fl/'1,/!l,d :1\ II' p /: 

l) LtZIOill /\II' p 1) 

1-1- 1\ 1th/ 1111/ltll/dll/ llldll)' lrhnldlldll~ ,ud ld,n.rlndu'l•ill

dlr~l dlr' tltl!IHc,I/'J IOUt~l/mllrrd.tlloll> o/ t/Jc ,o1111nor; 

i}iltl,l i1111/ dlt um fl.tll of tlw~· -.otldl t1rd11' TJ,q, dU}IIt 

ti1dl c11d1 flt'l\tl/1 ,}Jtltd,/ }u1muldlc ht'- t1/l1n tlll'll 1'111111 

urr./ i/Jd/ {!idll!L /ltliiLII'' 1111d Jllllll''> ,hnuU u'/l'tcl t'lll)' 

,JijllCIIII'Iit\ t/111/ lli,lll'l<llid/'> 1'tlr'll1!/tllri_)' /n1111' It\ II' j) 

II 

I:,- Voorc~l lwt \\Trk van I )c lilUJllcvtllc 1..., voo1 

hct r\nwttkdJmc Ulllllllll1l1Llll<.,lllc cctl hcL111g 

111kc llhj)Tldlichnlll 1"1-:::-:Tolll :\ w p IS-:' 1':1c 
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ook Robert N . Bellah , 'The Quest for the Self', 

in: Etzioni T/n· New Gofdrrr Rule ', pp. 45 -57. Zie 

verder het werk van Be llah en z ijn ondcrzocks

groep waarvan verslag word t gedaan in Ha/Jils 

of 11)(' J-lrnrl , lmliPidHtllism mrd Comurilmt•rrl i u Amai

CtW Lift'. New York , H arper & Row, 1985, en T!Jc 
Good Society , New York , Vintage Books, 1992. 

16. 'A~orrs nmlrmlues camrol be workrd out on mr ad !Joe 

basis al evt·ry IHnr, nor ccr1r t/Jcy draw on premTnngcd 

con/mets. IJ a socirly trit·d /o Jollow t/Jis course t/mr 1}(1/f 
t!Je society wou/d be lnwy ers dm]ting conlmcls ( or 

trying /o rvrig!}l t! out of them). /t is nol nccidt•rrtnlllwt 

tiJt' most indiPidunlist society, Amcricmr society, is fllso 

tbr o11r tiHII is most litigious. In effrcl, for n society lo 

Jrwctiou, if mus/ draw 011 culture mrd traditioHs mrd 

slwred rwlues tiJey mtail . Orrly t/Jese pa/ues crm pro!Jide 

t!Je nonnalim· criteria ureried to J>roceed witiJorrl comlarrl 

l:wgg/iug arrdto workout drffereuces wen wlm r rregolia

lioll s do inkt plncr.' (A. w., p. 94). 

17. 'Auotlu·r irrdicalor of t/Je rwnnwr lef! by tiJe t/Jirmirrg of 

slwrerl IJalurs, fwd tiJe yeamiug to /Jcwt' the !Jrrnnon 

refilled, is tiJe rist of stroug religious fuudamwtalisl mo

tJrmeuts irr mmry par/s of IIJt world. (A.w. , p. 89 ). 

18. Etzio ni , A.w., p. 12 , pp-85 -87. 

19. Etzioni , A.w., p. 12. 

20. Etzioni , A.w., p. 17. 

21 'J,rdividunlist, lo t!Je ex leut that t/Jey recogrrize tht• neer/ 

fora conwrorr good, tmd lo serk lo limit it s mrc/J lo thr 
prrblic rerrlm mrd of>pose it irr tiJe privtrlr m rlur ' (A.w., p. 

92 ) 

22 . To nrgur, as 1 do. tiJlil to have tt civic society is ittsriffi
cirnl , tiJttl t t rJirtuom society rt'quirrs a core of siHrrrd 

t)(//ues, is rrollol dismiss civic order. ft is rr m·ccesnry, but 
fn r from tr sufficiwl, rlt•mtlll of tin· socia/ order a good 

society uuds'. (A.w., PJl. 95 -96). Etzioni citw1 irrs/t•m

mmd Crrlnrd f-limmr/farb : 'lt is uot eJtorrgh, tlmr , to 

rwitalize ci11il society. Tl1e more urgmt , and drfficult , 

ta sk is to rtmomlize ei vil society.' 

23. De discussie over de beperki ngen van ee n pro 

cedurele opvarting van democratie a ls 'rrrrc/w

nism' voor de coörd inatie van in dividuele belan

gen wordt veela l gevoerd in termen va n 'thick' 
en 'tiJiH '. Een 'thick socitrl order' is een orde die o p 

gedeelde waarden berust d ie verder gaan dan 

de gedeelde waarden van het liberale individu

alisme. Dit in tegenstelling tot een 'tiJitt order' 

die uitsluitend op proced urel e waarden berust 

(fun damentele vrijheden , gelijkheid voor de 

wet , gelijke kansen e .d .). Voor een themati se

ring van deze onderscheiding z ie Michael 

Walzer, Thick aud TIJill . Moral Argumenr H ome 

and Abroad. Notre Dame: un iversiry of Notre 

Dame Press, 199 4, Etzioni vat communita

risme op als een pleidooi voor ee n 'thi ck social 

o rder'. (A.w. , pp. I 0 - 13; p . 88 , p. 91 ). 

24. ïndi!Jidualists org rrt t!Ja l tl society uwy ts tablisiJ its uor

mati!Je guidmrcr of eauduet mrd its policies by assem

bliu!.) mt aggregatr of indi"idurds to disctr ss dispassiorra
tely tbr fa cls of thc sittwlio11, t!Je ir logica / implimtiorr s, 
twd t!Jr fll)(/i/aiJ/e policy altrnratives, aud t/Jw ciJoosr tiJr 

moslt'tuJ)iricnlly valid mJd logicnl course. This draws 011 

tlJe Err/ig/Jtmenl nolio11 t!Jot rrasou will free proplr farm 
t/Je clrrtciJes of suprrstifiorr aiJ(I igJr ormr c:e.' (A.w., p. 

97). 

25 . De bekendste p leitbezorgers van deze these 

zijn Michael Sandel, Libemlism tmd tiJe Limits of 

Justict. C ambridge: Cambridge Ll ni versily 

Press, 1982 e n Charles Tay lor, Hegd n11d ModtTII 

Socil'ly . Cambrîdgc: Cambridge Uni vers ity 

Press, 1979. Zie ook Taylors ops te llen vcrza

meld in P/JilosoJIIJical Argurru'IJfs, C ambridge MA : 

H arv ard Univers ity Press, 1995 . 

26. Z ie bijvoorbeeld W. Kymli cka, Liln·rrrlism, Cour 

mrruity rmd Culturr . O xford : C iarendon Press, 

199 1, pp. 4ï- 100. 

27. Zie her gelijk nam ige boek va n W illiam Ca ls

ton , Librml PurjJosrs. Cambridge: C ambridge 

Lln iversily Press, 199 1 

28 . ' \111/Jilr t/Jr discussion droms DH f'oliti cal tiJrO')' mrd so
cialf>IJilosoplJy, t!Jesc fii"C nol tiJr mtlill foundntion s of t/Jc 

m:gJwrwl. T/Jr sociological mul t'lltpiricnl Htrlrm of my 
approadJ is simi/ar lo earlier slalrmenls by co/Junmrila

riam wiJo j1oirrted tot/Je Jlltrm/istic asswuptio11 s uwrlr by 

li/Jcrtnrinns (tmd t!Jose whom politimltln'Dfisls mi/ 'lil>er
als') o/Joul t/Je natrrrt of t/Jr irrdi!Jidun/' (A. w., pp. 5 -6 ). 

29 . Zie Kymlieka, A.w., pp. 52-5 3, 'Wiutl is Cfllira/lo 

t/Je libtrniiJiew is ( ... ) tlwt we tmdrrstmrd ourselvcs lo l1r 

J>rior to our eiUis, in tin· srrm tiJtil Jto end or gotli is 

exempt from Jw ssi/Jie rr-exmui1wtiorr. For rr-exmiuat io 11 
/o bc mcmrirrgful/y CoJJdrrctrd J /JHISI /Je nb/e lo/ euvisage 

JJJ)' srlf eucrunlm·rd witiJ differrrll motiiJalioHs tlwn 1 Jtow 

IHwr iu on/rr //)(1/ 1/Jaur somt' reasolt /o ciJoosr onr OrJer 

mrotiJer ns more ualuable for me.' 

30. Elders heb ik la ten zien dar deze visie haar 

wortels heeft in de christelijke antropo logie 

van de grote ke rkvader Augustinus. Zie J .S . 

Reinders, 'VVtll niets km1 wordl'll , sttlt uirts IJOor', 

mensen met een ernstige verstandelijke handi

cap in het li ch t van de hedendaagse gezond

heidseth iek - een kriti sche uiteenzettin g . 

Amersfoort : Monografieën s' Heeren Loo, nr. 

15, 1996. 

31 . Z ie bove n noot , 7 . 

32 T/Je urw golden nrle mtrrirrs tiHll tiJe lemiou betwew 
OIJt 's prrfemrces mrd Oir t's socinl commitmrJJIS he rrduced 

/,y iucreasing t/Je rralm of dHiirs orrr nffirms as socialrr
spou sibilitirs - Hol tiJe mr/m of duties tiJat are forcibly 

imJ>ostd lmt tiJe rl'fllm of rrspousibi/itirs ont believrs our 

siJorrld rlisciJarge nud tlJat orre brliwrs oue is fairly en /led 

upou I/Je ass rmrr:1 (A.w., p. 12). 

33. Etz ion i, A.w. , p. 170. 

34 . tvlartha C. N ussbaum , H e TIJerapy of Dcsirr. 

T/JrOI)' niJd Prnctice i u Hel/Cll is tic EtiJics. Princeton : 

Princeton Ll niversity Press, 1994. 

35. Zie Uellah , TIJe Ü11rs1jor i/" Sdf, p. 50. Zie voor 

een wijsgerige ana lyse van he l moderne den

ken in dezelfde geest. C.A . van der Wal , De 
omkering rm11 de wereld. AclJtetgroJJdeu va11 de milieucri

sis e11 IJrt ziulooshridsbrsef , Baarn. Ambo , 199 6. 
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Amitai Etzioni heeft veel om op terug te zien, maar een gesprek met 

hem richt zich vooral op wat er- nu en in de jaren die komen - te 

doen staat. Kort voor de jaarwisseling 1997/1998 op familiebe

zoek in Nederland, ging Amitai Etzioni op uitnodiging van het 

Schoordijk Instituut van de Katholieke Universiteit Brabant en het 

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in gesprek over de per

spectieven van het gemeenschapsdenken. 

A
fkomsttg utt ee n JOodse 

famdt e tn Keu le n dt e 111 

Nederland beschermtng had 

gevo nden , g tn g htJ na de 

oorlog naar Israë l, studeerde aan de 

Hebree uwse un ive rsite it in Jeruza le m, 

promoveerde in 1958 in Berke ley, e n 

on tw ikkelde z ich va naf de ja re n zest ig 

to t een van de too naangevende figuren 

in de Amerikaa nse socio logie. Al rond 

1970 legde h ij de nadruk op de op

bouw va n ee n actieve sa menleving. 1 

Beha lve hoogleraar aan de George Was

hingion Universily in Wash ing ton D .C. is 

hij ook de oprichter e n voorz itter van 

het Coi!JJI!II11itaria t1 Network. Di t netwerk 

stimul eert in nauw co ntact me t maat

schappe lijke organ isat ies de me nings

vorming, binnen e n buiten de Ver

e ni gde Staten , over de beteke nis van 

gemee nschappen voor een vrij e e n ve r

antwoordelijke samenleving: het comtllll -

11i /arianism of gemeenschapsdenken . 

In z ijn rece nte boek The New Go/dm 

Rt~le2 duidt Etz ioni he t gemee nschaps

denken a ls ee n alternati e f voor zowel 

C DV 5/98 

de ee nz ijdig heden va n het indiv idu 

alisme als die va n het co ll ectiv isme. D e 

behoefte aan maa tscha ppel ijke orde

ning hoeft ni e t to t ee n dwa ngbui s te 

le ide n als zij z ich ope nste lt voor mora 

liteit in de maatschappelij ke dia loog. 

Richtsnoer is een nieu"\!le 'gouden regel': 

res pec teer de more le orde va n de 

sa me nl evin g evenzee r a ls je va n de 

sa me nleving mag verwachte n dat z ij 

jouw pe rsoo nlijke ve rantwoorde lijkheid 

respec teert . N e t als Etzioni 's boek was 

ook het gesprek een ve rkenningstoc h t 

langs de o nderwerpen in de politieke e n 

maatschappelijke meningsvorming waar 

deze ni euwe goude n regel va n beteke

nis kan zijn. 

Recht en moraal 
'Relim1Ce on the tlloral voice' is ee n belang

rijk richtsnoer in Etz io ni 's be nadering. 

Wat he t gemee nsc hapsde nke n voor 

wetgevin g bete kent, hee ft tot nu toe 

we ini g aa ndacht gekregen. Etzioni 

* Verslag van ee11 gesprek met Amitai Eizioni. 
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