
H 
ct hock 'Ccdeelde normen~ 

Ccmeemchap<,denken en 

het recht' van Bart van 

Klink, Paul van Seters, 

Willcm Wi ttcveen I red ) i<. gebaseerd 

op de di<,cu<,<,ie tu<,<,en liheralcn en com· 

munitaristen in de Amerikaame politie· 

ke hlmohe Klop meent dat het een 

goed en toegankelijk na<,\agwcrk is, ook 

a\ komt de chri'>len·dcmocratie niet in 

bceld. Dat I'> voor de Westeuropese 

vcrhoudingcn een handicap. 

De Amerikaanse politickc filmohe 

wordt al gcruime tijd in he>lag geno· 

men door ecn levendig dehat tus<,en li· 

hcralcn en communitaristen. Hct 

Schoordtjk lnstituut, on· 

derzoebchool van de Ia· 

culteit der rechtsgelcerd· 

hcid van de Katholickc 

llniver<;iteit Brabant, 

De communitaristische kritiek bepleit 

een herwaardcring van de gemeenschap 

waar individuen deel van uitmaken, he· 

nadrukt de prioriteit van concepten van 

het goedc Ieven en denkt de overheid 

een actieve rol toe hij de ontwikkeling 

van de gemeenschap. Het lnstituut is 

van mcning dat in de Ncderlandsc poli· 

tiek in toenemende mate aamluiting 

wordt gezocht hij het communitarisme. 

het gemeenschapsdenken. Het verwijst 

daartoe naar de pleidooien voor rcvita· 

lisering van normcn en waarden door 

het CDA en voor een vcrsterking van 

hurgcrzin door de Partij van de Arheid. 

Tot de liheralen rekent de bundel voor· 

al John Rawls, Ronald 

Dworkin en Jlirgen 

Haherma<;. Tot de com· 

munitaristen rekent men 

met name l\1ichael 

hcclt daarom cen <,eric in· 

tellcctuele portrcttcn van 

de deelnemer<; aan dit de· 

hat hijccngehracht in een 

ovcrzichtelijk na<,\agwerk, 

waaraan ccn grout uantal 

auteurs van ver<.chillcnde 

univer<;iteiten I onder mcer Dr. CJ Klofl 

Sandel, Charles Taylor, 

Alasdair Macintyre en 

l\1ichacl Walzer. Een van 

de belangrijbtc spreker<; 

tijdens het in het voorjaar 

1993 in Tilburg aan dit 

thema gewijdc congrcs, 

was Philip Selznick. In 

Leiden, Utrecht, Rotterdam, Cent en 

Tilhurgl een hijdrage heelt gelcverd. 

Hct moderne liheralisme hceft als kern· 

punten. concentratie op individuele 

vrijheidqechten, <,chciding tussen de 

hcgin<;c\en van rechtvaardigheid en op· 

vattingen over het goede Ieven. alsme· 

de vcrdediging van een neutrale staat. 
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zip1 toespraak. die tezamen met de an· 

dcrc inleidingen tijdens dit congres nog 

alzonderlijk wcrd uitgcgeven, bepleitte 

hij ecn commt111itaria11 lihemli1m. cen ge· 

mcen<;chapsdcnkcn dat ruimte voor 

normatieve vcr<;cheidenheid laat. Hij 

treft dat in West Europa aan bij chris· 

ten· en <;ociaa\.democraten. De door 
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Selznick hepleite mengvorm van lihera

lisme en communitarisme komt in de 

'iiothoofdstukken van de bundcl naar 

voren. 

De intcllectuele portrcttcn bevattcn, al

dus Paul van Seters - hooglcraar-dit-ec-

In hct hock (,'c./uL!t litliiiiCII-, c;('/JI([Ji'l/',1/l~,lurhn lli htl ll'(/1 / 

\\·orden de volgcnd autcuro., hchJnclcld Tu..,'->cn ha.Jk]c<, 

Ike! I \'Jll de hundcl ·:'PlllllJIIT p(i<,rtrc<,' bchundclt John 

RJ.w]c, 1door ]o.., de lku-.:, Ronuld Uworkrn ·doot Hart \'J!l 

Tttylor door I 1JrJLc \X'1ggcrc,' Ala'>d<llr ,\\Jclntyrc 1 doot 

Ern..,l I )cnr-.' en t'drchJcl \X'JI=cr door !\ 1Jrgo 

Tr<tppcnhurg '· In drt kJckr hchandclt I lcrmJn VJ!l 

Cun..,tcrcn voorh lknJJillln Harber In de dckn II 

I s{)(_j()logJ<,Lhc pcr-.pcLlll'\'l'Jl' en Ill: c;clll< .. 'Cil'-Lhap en 

mJrkt', komcn aan de ordc Chn'>lophcr I.J<.,Lh 1 door Paul 

vJn Sctcr<.,,' Robert Bellah r door llo-, van Stokkom .', Rtllph 

1\dlrcndorJ rdoor Roc! P1ctcrman:. flhil1p Scb:nick do01 

Th1i'> _lanv_·n~ Roberto Linger 1 door Roc! de I Jngc: en 

(:a..,.., Sun'>tClll ·door Hcl( o KcrkmLT'>tcr: In dec] IV 

1 I _dx-rJic tcgcntoncn 1 gJJt hct 0\'Cl Rohert No::JLk 1 doo1 

Bt~rt I )tJC'>'>Cll Hrucc l\l kcnnt~n 1 d( lor Kocn Rat:.., 1, lo..,cph 

Roz 1door Ben vJn Rocrmund:, RILh,n-d Rorty 1door 

Sng1o J:..,plgJre.., Tt~llon' en 111 dee! V Pn..,pcLll\'l'>lllc' 1 

:\Lnl1c'> Caknbmp ~\1t~rtho.l\..11now :door T!l1J Locncn~ 

en Su..,CJn i\lollcr ()kin 'd(h>r \lC!IJCl Cuilning I let hock 

\\'ol-dt CJJgcrond met ccn nahc..,LhOLrwmg 1 '( ,cdccldc nor-

men~' Vllll \\'dlcm \\'1ttcvccn en lbrt vctn Kl1nk 

teur van hct Schoordijk lnstituut - in 

zijn opening-.artikcl, gccn uitputtcnde 

vcrhandeling over hct werk van de he

trcllende denker: zij hcbhcn ecn algc

mecn inlcidend karaktcr. Daarhij i'> 

vooral aandacht be'>lecd aan de vragen: 

'Wat verstaat de denkcr onder gcmcen

schap~ Welk petv>onshcgrip hangt 

daarmee samcnc Hoc ziet men de staat 

ial'> politickc gemcenschap)c Welke op

vatting van rcchtvaardigheid ligt hier-

aan ten groncklag' Hoc i-; de plaat'> en 

hetckcnis van hct recht in dit verband 

gcdachtc Welke prakti'ichc, politicke, 

bcleidsmatigc comcquentics worden 

vcrbonden aan dezc opvatting van ge

mecn-.chapsdcnken en rechtc' Elk por-

trct wordt afgcsloten met een 

vcrmelding van de hclangrijk'>tc werkcn 

van de hehandcldc denkcr. 

De Nederlandse partijen 
versus liberalisme en 
gemeenschapsdenken 
Hct ligt erg voor de hand om de 

Ncderlandsc politickc partijcn in te de

len volgens ccn -,chema waarin VVD en 

D66 tot de liberalc stroming worden 

gcrekend en CDA en I'VDA tot de gc

mccn<,chap<,dcnker<,. Toch is dat ccn tc 

gemakkclijkc conclusie, die hovendicn 

tot miwcr<,tandcn lcidt al-. men dcze 

vcrhindt - wat de hundcl blijkcns de ti-

tel duet 

dee! de 

met het opkomcn voor gc

normen en waarden. 1\kn 

vermcngt dan twee indeling<,critnia. 

Ook de liberalcn komcn namclijk op 

voor gedcelde normen en waarden. Aan 

het liheralisme liggen nwrelc keuzcn 

ten grondslag en de '>laat wordt opge

vat als een politickc gcmccmchap, 

waarin deze keuzen door de burgers 

gcdeeld mocten worden. De in de bun

del als liheraal gctyrcerdc Dworkin 

zegt dat zelts met zovcel wonrdcn: de 

staat a!, ccn C01111111111ily of /Jr111ll/J/c moet 

integer zijn om zichzcll op rechtvaardi

ge wijzc de wet te kunncn <,tellen. 

Vrijheid, gelijkheid en intcgritcit ZIJn 

de dcugden waarop dezc politickc ge

mecnschap gchaseerd wordt i pagina 

107-J()lJ) Het is dus mislcidcnd om 

ccn relatic tc lcggcn tu~~cn conlnlunJta

risme en libcrali'>me cncrzijds en het al 

ol niet opknmcn voor gcdeclde nor

men. Het Schoordijk lnstituut had he

halve nJM Hirsch Ballin en Ritzcn met 

UlV 4 'J.J 



cvenveel rccht ook naar Holke'>lein 

kunnen verwijzen, als men stelt dat cr 

1n de Ncderlandse politick normen en 

waardcn worden benadrukt. 

Kcnmerkcnd voor het libcralc ethos i'> 

dus niet dat het de staat gccn normen 

laat uitdragen, noc.h dat hct de gc

meensc.hap alwij'>l, maar dat dit ethos 

een minimumkaraktcr hccft, dat cen al

kecr uitdrukt van ccn al tc inclu.,ieve 

de veranrwoordelijkheid. In dezc maat

<,chappij he<,taat wei dcgelijk ecn grotc 

gee-.relijke vrijheid, die hovcndien vol

gcm de chrisrcn-democraten door de 

overheid gefacilitcerd mocr worden. 

Her onderwijsstelsel en hct omrocpbc

srcl zijn daarvan de voorbeeldcn. Hct is 

daarom onjuist en cen blijk van gcbrck

kig empirisch inzichr om her C:DA re 

stereotyperen als pure gcmcen<,chaps

gCI11CCI1<.,Chap, \VZIZlflll de 
persoonlijke vrijhcid van de 

burgers te zecr beknot zou 

worden. Vrijhcid " dan ook 

de lundercnde waarde van 

r------------, dcnkcrs. die niet in de 

Het is een te moderne samenlcving 

passen, zoals bijvoor

bceld Hovens wei doct 

(1990, \09).1ammerdat 

er op hct Tdburg'>e con

gres geen christcn-dc

moc.ratische inlcider was 

om dit hclder uiteen te 

zctten. De Partij van de 

Arbeid bepleit in zijn 

verkiezing-,program een 

op de waarden weer

baarheid en wederkerig-

gemakkelijke 

conclusie VVD en 
clcze minimalc moraal. 

066 tot de liberale 

i'.:aa<,t dit libcralc cthm zijn 

er andere, mindcr minimalc, 

opvattlngcn van de non11cn 

en \Vllardcn waarop de c,taat 

stroming te rekenen 

en CDA en PVDA 

tot de 
geba<,ccrd zou moeten zijn. 

C:hri'>ten-democratcn bena

drukken publicke gerechtig

hcid al., de waarde waardoor 

gemeenschaps-

denkers. 

burger<, en overheid zich bc1den ge'l'n

splrccrd moeren weten in de publick

rcchtelijke gcmeensc.hap \taat' Dezc 

gemeenschap staat rclat1d autonoom 

ten opzic.hte van andere sectoren van 

de maatschappij, zoals de economic, de 

kcrk. hct gczin, de -,chool enzovoorts 

en zell., ten opzichte van de narie 

!Weren-,chappelijk ln-,tituut vonr het 

C:[);:\.. I 1l1l2, pagina 142! HiJ is niet ecn 

verlcngstuk van andere, niet-politiekc 

gcmcen-,chappen en evenmin sluit hij 

diegencn uit van het burgerschap, die 

nict de ge-,chicdenis en de cultuur van 

hct volk dclcn !Taylors c.ommunitaristi

'>che criteria voor de politieke gemeen

<,chap, pagllla 341. Voor de 

niet-politicke, maatschappelijke ver

houdingen beplciten chri'>tcn-dcmocra

ten een door -.olidariteit en 

rcntmee<,tcrschap genormccrclc ge-,prei-

( \)\' .j '" 

heid gcbasccrde binding 

tussen burgers in de politickc gcmeen

schap, waarnaast de niet-politieke, 

maatschappelijke verhoudingcn vooral 

bepaald zouden moeten worden door 

vrije ongebonden individuen. Het ni

veau van de door de overheid met het 

oog op de wccrbaarhcid van de burger 

te beschermen pmitievc vrijhcid ligt bij 

de sociaal-dcmocraten cchtcr per tradi

tie hogcr dan biJ de chri-,tcn-democra

ten, zoals thans hijvoorhceld ook weer 

hlijkt uit het volgens De Heu<, door de 

ovcrhcid bij de bepaling van het mini

mumloon in acht te ncmen nivcau van 

beschaaldc arbeid. Her sal do a an vrij

heid waarvoor zij ruimte Iaten lijkt 

daarom hij heide partijcn. ondanks dc

ze verschillen in benadering, thans on

geveer even groot. Christen- en 

sociaal-democraten lijken indcrdaad rc 

voldoen aan Selznicks opvatting van 

c 
:n 

z 



l) 

z 
een C0>111111111ilarian /ihmliism. tvlen zou 

kunnen stellen dat CDA en PVDA een 

publieke moraal met een meer optimaal 

karakter voorstaan dan het libcrale et

hm. 

Het meer inclusieve gemeenschaps

denken, waar liberalen vooral gdrri

tecrd op reageren, zou veelcer te 

vinden kunnen zijn bij partijen als de 

SCP. de RPF, het CI'V en Croen Links 

De ecrstgenoemden omdat zij 

Nederland als cen protestantse natie 

willcn kwalificeren en bijvoorbeeld po

gingcn in het wcrk stcllen om een pre

ambule van die strekking in de 

Crondwet op te nemen. De laatstge

noemde i'. sterk geneigd om de waar

den gelijkheid en duurzaamheid van 

overheidswege aan de samenleving op 

te leggen. Deze partijen vertonen in 

hun henadering op het eerste gezicht 

gelijkenis met die communitaristen, die 

zich oricnteren op de gemeenschappe

lijkt> lotwerbondenheid van de burgers 

volgens het model van de Criekse flohs, 
op het puritcins-proteslantse karakter 

CDAenPVDA 

staan een publieke 

van Cads 011'11 country of op de 

solidariteit van de parochie 

die aan het traditionele 

Rooms-katholieke 'L1bsidia-
moraal met een 

meer optimaal 

karakter voor dan 

het liberale ethos. 

riteitsdcnken ten grondslag 

ligt. Dergclijke aan een gero

mantisecrde vi.,ie op klcine 

gesloten gemeenschappen 

refererende pogi ngen tot 

hnstel van normen en waar-

den stuiten inderdaad at op 

het grootschaligc, gcditferentieerde en 

geestelijk pluriforme karakter van mo-

derne Westcrse <,amenlcvingen 

Opvallend is echter dat de meeste als 

communitarist bestempelde denkcrs om 

die reden die titel zclf helemaal niet op 

prij., stellen~ Bellah, die toch het bcgrip 

ciuil rcl1i}io11 herintroducet>rde. hecft re-

serves bij de naam 'gcmt>en-;chap.,den

ker' omdat de term ecn (;emcinsc/Jaft a Ia 

Tonnicc;, n1ct ft~cc-to-_focc-rclaticc:. sugge

recrt en een afwijzing van grotere 

maatschappelijke structuren als staat en 

economie. En in dat kamp wil hij niet 

thuishoren En Taylor, die ontologisch 

wei voor cen Ari.,totelisch gemcen

schapsbegrip met sterke wederziJdse re

laties tu<,<;en dt> lcdt>n kiest - en daarmee 

dicht hij Tonnics uitkomt wil he-;]i.,t 

niet terug naar de prc-moderne verhou

dingen van inclusicve gemeenschappcn. 

Ontologisch gcmeen<,chap'.denken kan 

zijn., inziens heel goed samengaan met 

ecn beleid.,matigc voorkeur voor een 

vonn van lihcralisme. Van Stokkom 

stelt dan ook de vraag in hoeverre de 

term 'communitarisme' een retorische 

uitvinding i., van liberalcn, om hun te

genstanders in het onaangename dag

licht van cen gcsloten gemeenschap te 

plaatsen (pagina 147. noot 4) 

Terecht stellen Witteveen en Van 

Klink in hun slotbe.,chouwing dat niet 

de tegenstelling communitarist-liberaal 

de beslissende polariteit i'>, maar dt> 

vraag naar de omvang en de oricntatic 

van de taken van de overheid. 

Niemand wil tcrug naar de ongedifte

rentieerde pre-moderne <,amcnlcving 

met zijn maximale moraal, de variatie 

tussen de denkers speelt zich af naar de 

mate van gemecnschap en gedceld 

nonnbe'.d die door de modernc staal 

mag en moet worden nage-.trecfd. 

Dworkin en Rawls staan daarbij op het 

punt van de minimalc moraal, 

Nussbaum, Macintyre en naar mijn 

mening ook Walzer opteren mecr voor 

cen optimale moraal. llinnen dezc laat

ste categoric zou men christen-demo

cratische - dat is toch echt een hetere 

term dan conservatief of neo-corpora

tistisch en humani'>lische lop 
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Aristotclcs gcorintccrdcl denkers kun

nen ondcrschcidcn. Hct hock doct dat 

niet. Door zijn vertrekpunt te kiezen in 

het Amcrikaamc politick-lilmolischc 

debar, hlijh de christen- democratic 

per definit1e uit het zicht. Dat is voor 

de Wcstcuropcsc vcrhoudingcn ccn 

elcmcntairc handicap. 

Haastige spoed ... 
Het Schoordijk lmtituut hedt met de

zc hundcl een handzaam en gemakke

lqk toegankelqk overz1cht ter 

hc-,chikking ge-,tcld aan hen die dedi-,

CU<;SJC tu-,<,en lihcralcn c11 communita

ri-,rcn -,lccht-, van atstand kunnen 

volgcn en toch de indruk hcbbcn dat 

cr wczcnlijkc politickc kwc<,tic-, aan de 

ordc ZIJn. Hct hock hiedt bun, maar 

<i<ik de vakgcnoot, ecn gocd en toe

gankclijk na-,\agwcrk Hct lcert om 

dat cenvoudigc twcedelingcn nict 

mecr opgaan. \)c werkc\qkheid I'> vee\ 

gcnuancccrdcr Hct dchat over de nor

mativitcit van de staat kent mcerdcrc 

dimcn~IC'i, \VztiJrvun gcn1ccn~chop vcr

<,U<, im\ividu cr ccn is en de rcikwijdtc 

van de ovcrhe1dqaak ecn andere A\-, 

1k kntick hch, dan l1gt hct aangriJ

plngo..,punt daarvoor n1ct name in de 

tiJdwolgorde waarin deze puh!Jkatic 

vcr-,chipll en het aan dit ondcrwcrp 

gc\vJjdc congrco.., io.., gchoudcn. In Ieite 

hod hct congrc'-. moctcn worden gc

houden v<i<ir de hunde\ vcr-,chccn. In 

die volgorde en met ecn mccr op de 

\X-'c<..,tcuropc-..c vcrhoudingcn tocgc

<,pihtc <,prckcr-,- en ondcrwcrp-,kcuzc 

had hct congre<, mccr duide\qkhc1d 

ku11ncn vcrschallcn over de hctckeni-, 

van hct conlnlunitari'-.nlc-dchat voor 

de Ncdcrland'>c po!JtJck c11 du., ook 

voor de wctgcvJng en hct rcLht 111 on-.. 

land. i\\i<,<,chicJl wil hct Schoordijk 

lmtJtuut d1c handschocn nog ccm op

pakkcn~ 
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Dr C J Klop (194 7 J is jJ/,wtsPcrl'illll}Ciul {/,
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