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Het liberale 
misverstand 

PAUL VAN SETERS 'Een spook waart door 
Europa - het spook van het 
communitarisme.' Met de
ze niet onaardige woord
speling openden Klaas 
Groenveld en Gerry van 
der List vorig jaar een bij-

Hoosleraar Rechtssociolaaie 

gewaarschuwd, 'mag niet 
verworden tot onverant
woordelijkheid'. Vandaar 
dat zij had opgeroepen tot 
hernieuwd 'normbesef' en 
'gemeenschapszin'. Geen 

en directeur van het Schoordijk Instituut voor 
arondslaaenonderzoek en rechtsverselij kina, 

Katholieke Universiteit Brabant 

drage op de opiniepagina 
van N RC Handelsblad. Het 
artikel van Groenveld en Van der List, dat ver
scheen op 15 juni 1995, was een beknopte weerga
ve van het kort daarvoor gepubliceerde geschrift 
Tussen vrijblijvendheid en paternalisme: Bespieaelinaen 
over communitarisme, liberalisme en individualiserinB 
van de Prof.Mr. B.M. Teldersstichting. De Tel
clersstichting is, zoals bekend, het wetenschappelij
ke bureau van de vvo, en Groenveld en Van der 
List zijn daarvan respectievelijk directeur en mede
werker. 'Tussen vrijblijvendheid en paternalisme' 
was het produkt van een werkgroep waarvan 
Groenveld voorzitter was en Van der List secreta
ris; de werkgroep bestond vcrder uit P. Cliteur, 
R. Hansma en A.A.M. Kinneging . 

Het communitaristische spook van Groenveld 
en Van der List was om meerdere redenen raak 
getypeerd. Nauwelijks een maand vóór de verschij 
ning van hun artikel, bij de vijftigste herdenking van 
de bevrijding op 5 mei 1995, had koningin Beatrix 
de aandacht getrokken met een rede die volgens 
veel commentatoren de geest ademde van het re
centelijk uit Amerika overgewaaide 'communita
risme', ook wel aangeduid als 'gemeenschapsden
ken'. In haar in de Ridderzaal uitgesproken rede 
had de koningin haar bezorgdheid geuit over de 
teloorgang van het 'gemeenschapsgevoel', over de 
toenemende problemen van 'vereetozaming, crimi
naliteit en het buitensluiten van mensen' en over de 
worsteling van onze huidige multiculturele samen
leving met 'integratie en saamhorigheid'. 'Er zijn 
tekenen,' aldus de koningin, 'die wijzen op een 
reëel gevaar van langzaam afglijden naar een ego
centrisch denken en handelen dat de vrijheid van 
medemensen aantast.' Maar vrijheid, had de vorstin 

wonder dus dat deze rede 
in verband was gebracht 
met het gemeenschapsden-

ken of communitarisme. 
Ongetwijfeld de bekendste naam verbonden 

met dat communitarisme is die van de Amerikaanse 
socioloog Amitai Etzioni. Het toeval wil dat twee 
dagen voor de Ridderzaal-rede van koningin 
Beatrix de Volkskrant op haar opiniepagina een 'com
munitaristisch manifest' van deze Etzioni pu
bliceerde. Net als de rede van Beatrix lokte 
Etzioni 's manifest nogal wat reacties urt; sommige 
commentatoren maakten zelfs een directe vergelij
king tussen de rede en het manifest. (Zie bijvoor
beeld Bert van den Brink, 'Communitarisme heeft 
ons weinig te bieden,' de Volkskrant, 10 mei 1995.) 
Maar het spook van Groenveld en Van der List 
manifesteert zich niet alleen in Nederland, het 
waart inderdaad door heel Europa. In het Britse 
weekblad New Statesman &...Society ( 15 maart 1996) 
schreef Paul Andersen over de intellectuelen voor 
wie Tony Blair zijn vernieuwde Labour Party aan
trekkelijk probeert te maken. Andersen rappor
teerde vooral over de lauwe reacties van de cen
trum-linkse intelligentsia voor 'new Labour', maar 
ook over de algemene armoede aan nieuwe politie
ke ideeën in het Verenigd Koninkrijk. In dat ver
band verwees hij naar het communitarisme als 'de 
belangrijkste uitzondering'. Het gemeenschapden
ken van Etzioni is volgens hem 'the only significant 
import of recent years in the field of politica! ideas'. 
Etzioni mocht zich bovendien beroepen op invloed
rijke volgers: 'Etzioni 's emphasis on responsibi
lities as well as rights chimes with the austere 
Christian socialism of Blair and shadow home secre
tary Jack Straw, and thc Labour leader has declared 
himself a communitarian.' De toenemende invloed 
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van het Amerikaanse gemeenschapsdenken in het 
Verenigd Koninkrijk was ook het onderwerp van 
een uitgebreid profiel van Etzioni dat het dagblad 
The Guardian terzelfder tijd publiceerde ( 1 3 maart 
1996). 

De Amerikaanse gemeenschapsdenkers nemen 
ook in Nederland een steeds promjnentere plaats 
in. In het voorwoord van 'Tussen vrijbLjvendheid 
en paternalisme' wordt zelfs gesteld dat 'deze com
murutaristen, na de déconfiture van het socialisme 
en communisme, zijn wtgegroeid tot de meest 
spraakrnakende critici van het liberalisme.' Libe
ralen zijn gefixeerd op inruviduele autonomie en 
vrijheidsrechten, en gaan daarmee voorbij aan de 
belangen en waarden van de gemeenschap(pen) 
waarvan individuen altijd en onvermijdelijk deel 
wtmaken. De verwaarlozing van de inbedding van 
inruviduen in gemeenschappen, dat is de kern van 
de communitaristische kritiek op het Lberalisme. 
Ook volgens eigen zeggen nemen de auteurs van 
'Tussen vrijblijvendheid en paternalisme' deze kri
tiek ter harte. Zij presenteren hun geschrift als een 
pleidooi om de deugden-ethiek van het commuruta
risme te integreren met de klassieke beginselen van 
de Hberale vrijheidsleer. 

Hoe gaan Groenveld c.s. precies te werk bij 
deze reconstructie van het hedendaagse liberalis
me? Enerzijds verwerpen zij de 'vrijblijvendheid' 
die belangrijke stromingen in het liberalisme ken
merkt, en waarop het communitarisme in hun ogen 
terecht kritiek wtoefent, anderzijds houden zij 
afstand van het 'paternaHsme' dat zij zo sterk aan
wezig achten in datzelfde communitarisme. Tussen 
deze twee, dat wil zeggen 'tussen vrijblijvendheid 
en paternalisme', zien zij de ruimte voor een 'mo
reel' liberalisme, een politieke leer gebaseerd op 
authentieke 'liberale deugden'. Zo'n constructieve 
opstelLng kan meestal rekenen op de sympatrue van 
de onbevooroordeelde lezer. Niettemin valt het 
noruge af te dingen op de hier gepresenteerde 
lezing van het commurutarisme/liberalisme-debat. 
Het is een misverstand te menen dat het communi
tarisme kan worden afgedaan als een 'tegenbewe
ging' die in feite een karikatuur maakt van het libe
ralisme, en het is evenzeer een misverstand het 
communitarisme te duiden als een nostalgische 
hunkering naar de gesloten samenleving van wel
eer. Beide misverstanden zullen hieronder worden 
toegelicht aan de hand van het onderscheid tussen 
filosofisch communitarisme en politiek communita
risme. Vervolgens zal aan de hand van een alterna-

tieve interpretatie van het communitarisme wor
den aangegeven hoe het project van Groenveld c.s. 
- en deugdenliberaüsme - van een hechter, com
munitaristisch georiënteerd fundament kan worden 
voorzien. 

Filosc?fisch communitarisme 
In 1 97 1 publiceerde de Amerikaanse filosoof John 
Rawls zijn spraakmakende en invloedrijke A Theory 
~ Justice. Dit boek wordt algemeen beschouwd als 
het belangrijkste werk in de politieke filosofie van 
de afgelopen halve eeuw. De normatieve positie die 
Rawls ontwikkelde in Theory ~ Justi ce wordt 
gewoonlijk aangeduid als 'links', 'sociaal' of 'ver
zorgingsliberalisme' (welfare liberalism), ter on
derscheirung van 'rechts ', 'laissez faire' of 'neo
klassiek liberalisme' dat vaak in verband wordt ge
bracht met de namen van Friedrich Hayek, Michael 
Oakeshott en Robert Nozick . Naast Rawls werd 
verzorgingsliberalisme in de loop van de jaren ze
ventig en tachtig steeds vaker vereenzelvigd met de 
namen van Bruce Ackerman en Ronald Dworkm. 

De natuurlijke focus van het liberalisme - zowel 
neo-klassiek als verzorgingsLberalisme- is de auto
nomie en vrijheid van het individu. Liberale begin
selen van rechtvaarrugheid, dat wil zeggen beginse
len rue in een vrije samenleving behoren te gelden, 
variëren onveranderlijk op een enkel thema: de 
prioriteit die toekomt, altijd en onder alle omstan
digheden, aan inruviduele vrijheidsrechten. Dat is 
de reden dat liberalen een scherpe lijn trekken tus-
en het idee van rechtvaardigheid aan de ene kant, 

en het idee van het goede leven of de goede samen
leving aan de andere. Het eerste is onafhankelijk 
van en gaat vooraf aan het tweede. In Rawls ' eigen 
fameuze formule: 'The right is prior to the good'. 
De staat behoort zich daarom te beperken tot de 
verwerkelijking van beginselen van rechtvaardig
heid, en ruent zich te onthouden van het propage
ren, laat staan het opleggen, van het goede. In het 
liberale universum is de staat categorisch neutraal. 

Deze centrale uitgangspunten van het moderne 
liberalisme - de aandacht voor morele autonomie; 
de scheiillng tussen beginselen van rechtvaardigheid 
en opvattingen van het goede leven; de verdediging 
van de neutrale staat - werden het voorwerp van 
fundamentele kritiek van een aantal zeer wteenlo
pende politieke filosofen van vooral Amerikaanse 
snit, rue in de loop van de jaren tachtig het etiket 
kregen opgeplakt van 'communitaristen'. De vier 
filosofen rue steevast ~orden genoemd in rut ver-
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band zijn Alasdair Maclntyre, Michael Sandel, 
Charles Taylor en Michael Walzer. De publicatie 
van Sandels Liberalism and the U mits if Justice wordt 
in het algemeen gezien als de start van het liberalis
me/ communitarisme-debat. 

Sandels boek had een zeer beperkte reikwijdte. 
Het was in feite niet meer dan een nauwkeurige, zij 
het uiterst kritische beschouwing van Rawls' Theory 

I!J Justice. Sandel richtte zijn pijlen in het bijzonder 
op twee onderdelen van Rawls' werk: 1. het daarin 
uitgewerkte begrip van 'gemeenschap', en 2 . het 
daarmee verbonden begrip van 'persoon'. In A 
Theory ifjustice was Rawls uitvoerig ingegaan op het 
idee van 'sociale vereniging' (social union). In dat 
verband onderscheidde hij twee betekenissen van 
het 'goed van gemeenschap'. Wanneer individuen 
samenwerken enkel omdat zij daarmee hun eigen 
privé doeleinden willen bereiken, en samenwer
king uitsluitend zien als noodzakelijk kwaad, dan is 
sprake van gemeenschap in zuiver instrumentele 
termen. Van dit conventionele, instrumentele be
grip van gemeenschap had Rawls die situatie onder
scheiden, waarin individuen bepaalde uiteindelijke 
doelstellingen met elkaar delen; samenwerking 
onder die omstandigheden moet worden be
schouwd als een goed op zich. Sandel noemde dit 
het sentimentele begrip van gemeenschap bij 
Rawls. Sandel benadrukte de noodzaak van een 
derde begrip van gemeenschap, gemeenschap in de 
'sterke' zin van het woord, ter onderscheiding van 
de 'zwakke' zin aanwezig in instrumentele en senti
mentele gemeenschap. Volgens Sandel ging het 
hierbij om het constitutieve begrip van gemeen
schap: de gemeenschap die gedeeltelijk bepalend is 
voor de identiteit van haar leden. Instrumentele en 
sentimentele gemeenschappen zijn voorbeelden 
van vrijwillige vereniging. Sandel achtte deze ver
banden wezenlijk verschillend van de constitutieve 
gemeenschappen waarin het leven van mensen zich 
grotendeels afspeelt: gezin, buurt, school, werk
kring enzovoort. 

Dit onderscheid tussen zwakke, vrijwillige en 
sterke, constitutieve gemeenschappen ligt ook ten 
grondslag aan Sandels kritiek op Rawls begrip van 
de persoon. Liberalisme à la Rawls is gebaseerd op 
een notie van de individuele persoon die Sandel 
onhoudbaar achtte: de persoon opgevat als een een
heid of identiteit die bestaat voorafgaand aan en 
onafhankelijk van zijn of haar keuze voor bepaalde 
waarden en doeleinden. Dit liberale persoonsbe
grip omschreef Sandel als het 'voorafgaand geïndi-

vidualiseerde' (antecedently individuated) of 'on
belaste' (unencumbered) zelf. In contrast hiermee 
zag Sandel een persoon als iemand die wordt be
paald of gevormd juist door de waarden en doelein
den waarvoor hij of zij kiest. Gewoonlijk vindt die 
keuze plaats in het grotere verband van een ge
meenschap, van welke soort dan ook, en derhalve 
vormde het idee van de constitutieve gemeenschap 
een noodzakelijk onderdeel van Sandels begrip van 
de persoon. Voor Sandel vormen persoonsbegrip 
en gemeenschapsbegrip dus geen toevallig bondge
nootschap, maar zijn zij op een dieper niveau met 
elkaar verknoopt. De gemeenschap waartoe men 
behoort of waarvoor men kiest bepaalt, vormt, 
constitueert (mede) de identiteit van de betrokken 
perso(o)n(en). En omgekeerd, persoonlijke identi
teit wordt ervaren, begrepen, opgevat (mede) in 
termen van de gemeenschap(pen) waarvan men 
zich onderdeel weet. Hier ligt dan ook de harde 
kern van het debat tussen communitaristen en libe
ralen: bij deze begrippen van gemeenschap en per
soon, zoals die worden toegeschreven aan Rawls, 
en bij Sandels kritiek daarop. 

De Amerikaanse socioloog Philip Selznick heeft 
het communitaristische persoonsbegrip omschre
ven als het 'geïmpliceerde zelf' (implitated self). 
Volgens Selznick komt het idee van een geïmpli
ceerd zelf voort uit een elementaire sociologische 
waarheid. De samenleving bestaat niet uit geprefa
briceerde, kant-en-klare individuen die door de 
natuur zijn uitgerust met rede en zelfbewustzijn. 
'In the beginning is society, not the individual.' 
Mensen zijn 'sociale dieren' omdat zij in zoveel op
zichten afhankelijk zijn van anderen, ook voor de 
vorming van hun persoonlijkheid. Als biologische 
en psychologische constructies worden mensen 
wezenlijk gevormd door omstandigheden die zij 
niet zelf kiezen, waaronder in ieder geval hun eigen 
familie en gemeenschap. Dit onvermijdelijke ver
band creëert verplichtingen en verantwoordelijk
heden voor het individu die, anders dan wordt 
voorondersteld in de liberale traditie, niet afhangen 
van vrije keuze en uitdrukkelijke instemming. 'A 
morality of the implicated self builcis on the under
standing that our decpest and most important obli
gations flow from identity and relatedness rather 
than from consent.' In dit onderscheid schuilt voor 
Selznkk de kern. Goedkeuring suggereert overeen
stemming, onderhandeling, wederkerigheid, be
paaldheid. Het soort verplichtingen waar het com
munitaristische persoonsbegrip om draait is typisch 
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open en onbepaald, eenzijdig en onvrijwillig. 
(Philip Selznick, 'The Idea of a Communitarian 
Morality', Cal!fornia Law Review 1987, 447, 451 .) 

Aldus is in het filosofisch communitarisme het 
idee van de persoon, het zelf, onlosmakelijk ver
bonden met de ruimere kringen - de gemeenschap
pen - waarin het leven van individuen zich noodge
dwongen afspeelt. 

Politiek communitarisme 

Geïnspireerd door dit filosofisch communitarisme, 
maar duideHjk gericht op een ander, praktischer 
niveau, ontstond eind jaren tachtig in de Verenigde 
Staten een poHtieke beweging die zichzelf 
afficheerde als 'communitaristisch' . Vanafhet aller
eerste begin was deze beweging vooral het resultaat 
van de uitzonderlijke intellectuele en organisatori
sche talenten van de in het voorgaande al genoemde 
Amitai Etzioni, hoogleraar sociologie aan de 
George Washington University in Washington, 
D. C. Etzioni startte in 1990 een kwartaal tijdschrift, 
The Responsive Community, dat de afgelopen jaren 
heeft gefungeerd als boegbeeld en spreekbuis van 
de beweging. Etzioni is de redacteur van het tijd
schrift; de co-redacteuren zijn William Galston, 
van de University of Maryland, Mary Ann Glandon, 
van Harvard University, en Thomas Spragens, Jr., 
van Duke University. Soortgelijke vooraanstaande 
academici bevolken de redactieraad van het tijd
schrift. 

In een redactionele verantwoording in het eer
ste nummer van The Responsive Community bena
drukten de redacteuren de noodzaak van een nieuw 
evenwicht tussen individuele rechten en maat
schappelijke verantwoordelijkheden. (De officiële 
ondertitel van het tijdschrift luidt: 'Rights and 
Responsibilities' .) Een jaar later publiceerde het 
tijdschrift een veel uitvoeriger verklaring van de 
centrale beginselen en doelstellingen van de bewe
ging onder de titel: 'The Responsive Com
munitarian Platform'. Dit document besloeg twin
tig pagina's en was ondertekend door meer dan vijf
tig personen, opnieuw voornamelijk afkomstig van 
prominente universiteiten. Het Platform opende 
met de volgende preambule: 

American men, wamen, and children are memhers if many 

communities - families; neiahborhoods; innumerable 

social, reliaious, ethnic, work place, and prifessional 

associations; and the body politic itse!J. Neither human 

existence nor individualliberty can be sustained jor Jona 

outside the interdependent and overlappina communities 

to which all if us belona. Nor can any community Jona 

survive unless its memhers dedicate sa me if their attention, 

enerBY, and resources to shared projects. The exclusive 

pursuit if private interest erades the network if social 

environments on which we all depend, and is destructive to 

our shared experiment in demoeratic se!J-aovernment. For 

these reasons, we hold that riahts if individuals cannot 

Jona be preserved without a communitarian perspective. 

De nadruk lag ook hier op de noodzaak om een 
evenwicht te vinden tussen individuen en groepen, 
tussen rechten en verantwoordelijkheden, tussen 
staat, markt en burgerlijke samenleving. Wat het 
Communitaristisch Platform zelf omschreef als een 
'basic communitarian quest for balances' lag even
eens ten grondslag aan een reeks van inhoudelijke 
beleidsvoorstellen, zoals bijvoorbeeld met betrek
king tot het gezin (ouderschapsverlof, bescherming 
van de belangen van het kind bij scheiding), scholen 
(morele opvoeding, werkervaringsplaatsen), ar
beid (variabele werktijden, kinderopvang), ge
meenschap (dienstverlening, jurieplichten) en poli
tieke hervorming (financiële bijdragen aan politieke 
campagnes, sociale bewegingen). 

Het Communitaristisch Platform achtte de 
voorwaarden aanwezig voor een heuse sociale be
weging, verwant aan de Progressieve Beweging van 
de beginjaren van deze eeuw. Dat tamelijk ambiti
euze idee - wellicht meer een vorm van wensden
ken - is vooralsnog geen werkelijkheid geworden. 
Zeker, Etzioni is erin geslaagd om het communita
risme een plaats te geven op de politieke agenda. 
Belangrijke politici zoals Bill Bradley, de Demo
cratische senator van New Jersey, en vice-president 
Al Gore raakten betrokken. Een aantal spraakma
kende conferenties werd gehouden. William 
Galston, de reeds genoemde co-redacteur van The 

Responsive Community, werkte een aantal jaren in het 
Witte Huis als speciale assistent van president 
Clinton. Maar het is natuurlijk naïef om te menen 
dat het activeren van een groep prominente acade
mische i:iltellectuelen hetzelfde is als het creëren 
van een sociale beweging, al wordt die suggestie 
soms gewekt door de protagonisten van politiek 
communitarisme. 

De inderdaad wellicht typisch Amerikaanse uit
vinding van het communitarisme is inmiddels zelfs 
uitgegroeid tot een succesvol export-artikel, op-
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nieuw voornamelijk door de buitengewone talen
ten van Etzioni. Hierboven werd reeds melding ge
maakt van zijn opzienbarende zendingswerk in het 
Verenigd Koninkrijk, vooral met betrekking tot 
Tony Blair, maar hij heeft eveneens regelmatig con
tact met andere Europese politieke leiders, waar
onder Heirnut Kohl. Het kan dus geen verbazing 
wekken dat ook in Nederland het politieke commu
nitarisme van Etzioni de aandacht heeft getrokken. 
Het liberale rapport 'Tussen vrijblijvendheid en 
paternalisme' biedt daarvan een duidelijk voor
beeld. 

Liberale misverstanden 

De beoordeling van het communitarisme in 
'Tussen vrijblijvendheid en pater.nalisme' is, op de 
keper beschouwd, nogal tweeslachtig. Enerzijds 
worden de communitaristen ('de voornaamste cri
tici van het liberalisme') aangemerkt als vertegen
woordigers van een belangrijke intellectuele en po
litieke stroming, van wie de liberalen bovendien 
nog iets kunnen opsteken, met name wat betreft 
het belang van een deugden-ethiek. Anderzijds 
wordt het communitarisme door de auteurs van 
'Tussen vrijblijvendheid en paternalisme' afgedaan 
als 'oude wijn in nieuwe zakken' en als een 'tegen
beweging' die vooral een 'karikatuur' maakt van 
het liberale gedachtengoed. Groenveld c.s. lijken 
hier het slachtoffer van een misverstand dat op zijn 
minst gedeeltelijk wordt veroorzaakt doordat zij in 
het geheel geen acht slaan op het in het voorgaande 
geschetste onderscheid tussen filosofisch en politiek 
communitarisme. Filosofisch communitarisme is, 
zoals wij hebben gezien, vooral een debat met het 
'neutraliteits- of rechtvaardigheidsliberalisme' van 
filosofen zoals Rawls. Rawls' Theory cifjustice wordt 
bovendien algemeen, dat wil zeggen door vriend en 
vijand, beschouwd als het belangrijkste werk uit de 
liberale canon . Het communitarisme biedt dus een 
systematische en diepgaande kritiek van de belang
rijkste stroming in het hedendaagse liberalisme. 
Maar Groenveld c.s. beweren tegelijkertijd dat het 
gaat om een marginale variant van het liberalisme 
èn dat er sprake is van een karikatuu.· van het libera
lisme. Dat is meer dan een misverstand, dat is 
regelrecht ongerijmd. 

Uit deze ongerijmdheid trachten de auteurs van 
'Tussen vrijblijvendheid en paternalisme' zich te 
redden door een onderscheid te maken tussen ener
zijds de 'klassiek-liberale traditie( ... ) van filosofen 
als David Hume, Adam Smith, Benjamin Constant, 

Alexis de Tocqueville en Friedrich Hayek' en 
anderzijds 'de 'neutrale', procedurele, a-histori 
sche studeerkamerfilosofie die men doorgaans asso
cieert met de naam van John Rawls'. Maar hiermee 
verschuiven Groenveld c.s. het probleem alleen 
maar van het communitarisme naar het liberalisme 
zelf. De beginselen van een rechtvaardige samenle
ving en van een die beginselen garanderende en 
respecterende neutrale staat vinden hun neerslag en 
verantwoording in het filosofische werk van Rawls 
en anderen. Die beginselen, en dat filosofische 
werk, spelen een overheersende rol in het heden
daagse liberalisme. Wanneer Groenveld c .s. me
nen dat hier slechts sprake is van een 'bloedeloze 
tekentafelconstructie' die achteloos terzijde kan 
worden geschoven om vervolgens over te gaan tot 
de orde van de liberale dag, dan hebben zij wat uit 
te leggen. Heeft de liberale filosofie tientallen jaren 
achter een hersenschim aangelopen? Is het liberalis
me terug bij af? Als het communitarisme op dit 
essentiële punt (de ontmaskering van Rawls en 
diens neutraliteitsliberalisme) zo onverkort gelijk 
moet worden gegeven, zou het dan wellicht ook op 
andere punten (bijvoorbeeld op dat van het idee van 
'de goede samenleving') op datzelfde gelijk aan
spraak kunnen maken? De uiteenzettingen van 
Groenveld c.s. over het klassieke liberalisme, hoe 
relevant op zichzelf ook, geven op deze dringende 
vragen geen antwoord. 

Ook over de politieke implicaties van het com
munitarisme zijn de vvo-denkers tweeslachtig. 
Aan de ene kant betreft hun verwijt vooral de 'vaag
heid' in de communitaristische bijdragen aan het 
politieke debat; aan de andere kant is hun voor
naamste bezwaar tegen het communitarisme het 
'pa~ernalisme'. Deze tweeslachtigheid is ongetwij
feld in de hand gewerkt door het feit dat Groenveld 
c.s. geen onderscheid maken tussen de filosofische 
oorsprong van het communitarisme (filosofisch 
communitarisme) en de politieke vertaling daarvan 
(politiek communitarisme), en bovendien van dit 
laatste een in · verschillende opzichten onderbelicht 
en vertekend beeld geven. Wie bijvoorbeeld kennis 
neemt van vijf jaargangen van het tijdschrift The 

Responsive Community, kan moeilijk volhouden dat 
het daar mankeert aan een lange reeks van speci
fieke, concrete, inhoudelijke opvattingen over de 
inrichting van de samenleving. Daar komt nog iets 
bij. De personen achter het tijdschrift zijn enige tijd 
geleden begonnen met 'The Communitarian Net
work'. Dit Netwerk publiceert een nieuwsbrief 
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over plaatselijke activiteiten, maar is ook verant
woordelijk voor de uitgave van een serie 'position 
papers'. De afgelopen twee jaar verschenen op die 
manier uitvoerige beschouwingen over de nood
zaak voor 'domestic disarmament', over het gezin, 
over de hervorming van de gezondheidszorg, over 
de rechten en verantwoordelijkheden van potentië
le orgaandonoren, over een 'federale' opvatting 
van het begrip gemeenschap ('The Community of 
Communities'), over 'public access'en over 'com
munity colleges'. Aan deze, opmerkelijk concrete, 
kant van het politiek communitarisme gaat 'Tus
sen vrijblijvendheid en paternalisme' stilzwijgend 
voorbij. 

De les van Colston 
De schrijvers van 'Tussen vrijblijvendheid en pater
nalisme' kiezen dus duidelijk partij, ook binnen het 
eigen liberale kamp. Het neutraliteitsliberalisme 
wijzen zij af; zij omarmen daarentegen het deug
den-ethos dat zij traceren in de klassieke liberale 
traditie: verdraagzaamheid, verantwoordelijkheids
gevoel, respect voor de ander, zelfredzaamheid en 
soortgelijke inhoudelijke waarden achten zij onont
beerlijk voor het voortbestaan van een liberaal stel
sel. Voor de rechtvaardiging van dit deugdenlibera
lisme verwijzen Groenveld c.s. om te beginnen dus 
naar klassieke liberalen zoals Hume, Smith, 
Constant, Tocqueville en Hayek. 

Opvallend is vervolgens de behandeling door 
Groenveld c.s. van een hedendaagse pleitbezorger 
van het deugden liberalisme, de Amerikaanse politi 
coloog William Galston. Op verschillende plaatsen 
citeren zij uit het uit 1987 daterende artikel van 
Galston, 'Liberal Virtues'. Het idee van een deug
denliberalisme, de kern van de liberale reconstruc
tie van Groenveld c.s., is in feite van deze Galston 
afkomstig. ln dat licht valt op hoe selectief de 
auteurs van 'Tussen vrijblijvendheid en paternalis
me' met hun belangrijkste bron zijn omgespron
gen. Om te beginnen is het hen kennelijk ontgaan 
dat Galston in 1991 een boek heeft gepubliceerd 
(Libero/ Purposes: Goods, Virtues, and Diversity in the 
Liberal State), waarin 'Liberal Virtues' in bewerkte 
vorm is opgenomen (hoofdstuk r o). Dat boek bevat 
een schat aan argumenten en inzichten waarvan de 
Nederlandse variant van het deugdenliberalisme 
alleen maar beter had kunnen worden. 

Nog merkwaardiger is dat het Groenveld c.s. 
kennelijk ook niet is opgevallen welke rol Galston 
heeft gespeeld, en nog altijd speelt, in het Ameri-

kaanse politieke communitarisme. In het voorgaan
de is al melding gemaakt van het feit dat Galston co
redacteur is van het communitaristische tijdschrift 
The Responsive Community. In het al eerder geciteer
de artikel in het Britse dagblad The Guardion wordt 
Galston, als enige naast Etzioni, uitdrukkelijk ge
noemd als voorman van het politieke communita
risme. Juist in dat verband is het natuurlijk interes
sant, zoals hierbo en ook al vermeld, dat Galston 
enige jaren in het Witte Huis heeft gewerkt als spe
ciaal assistent van president Clinton. 

Welke les valt er te trekken uit het deugdenlibe
ralisme van Galston, en uit de vooraanstaande posi
tie die hij bekleedt in het politieke communitaris
me? Galstons vorm van communitarisme is duide
lijk geen verwerpins van het liberalisme, maar een be
werkina daarvan. In het communitarisme/liberalis
me-debat van de afgelopen vijftien jaar hebben de 
polemische, antithetische accenten ongelukkiger
wijs de overhand gekregen. Ook de auteurs van 
'Tussen vrijblijvendheid en paternalisme' behande
len de communitaristen uiteindelijk als tegenstan
ders, niet als gesprekspartners. Galstons genuan
ceerde benadering van het hedendaagse liberalisme 
toont dat men zich in dit debat ook op een andere 
wijze kan opstellen: het communitarisme fungeert 
bij Galston niet zozeer als de tegenvoeter van het 
liberalisme, maar als een gezichtspunt vanwaaruit 
men de liberale traditie zelf kan aanpassen, bijstel 
len, verfijnen. Galstons visie - het deugdenlibera
lisme - staat vierkant in die liberale traditie, maar 
evenzeer is dit deugdenliberalisme geworteld in het 
communitaristische gedachtengoed. Is de les van 
Galston dan wellicht de mogelijkheid van een 'com
munitaristisch liberalisme'? 

Die mogelijkheid komt ook aan de orde in het 
recente werk van John Rawls. De belangrijkste arti
kelen die Rawls heeft geschreven sinds de publicatie 
van zijn Theory oj}ustice zijn opgenomen in het boek 
dat hij in 199 3 publiceerde onder de titel Politica] 
Liberalism. Veel commentatoren hebben gesteld dat 
deze meer recente geschriften van Rawls begrepen 
moeten worden als een antwoord aan zijn commu
nüaristische critici. In de inleiding van zijn nieuwe 
boek ontkent Rawls zelf dit overigens uitdrukke
lijk. Maar of Rawls het hier nu bij het rechte eind 
heeft of niet, de inhoud van zijn nieuwe boek toont 
aan dat het debat tussen liberalen en communitaris
ten enige vooruitgang heeft geboekt ten opzichte 
van de scherpe tegenstellingen van zo'n vijftien jaar 
geleden. 
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Deze kijk op de ontwikkeling van het communita
risme/liberalisme-debat wordt bevestigd in de 
bespreking van Rawls nieuwe boek door Michael 
Sandel in de Harvard Law Review van mei I994· 

Sandel betoogt daar dat de term 'communitaris
me', zoals veelal gebruikt in het communitaris
me/liberalisme-debat, nogal misleidend is 'insofar 
as it implies that rights should rest on values or 
preferences that prevail in any given community at 
any given time'. Want volgens Sandel is dat in het 
geheel niet de visie van de communitaristische 
critici van Rawlsiaans liberalisme. 'The question is 
not whether rights should be respected, but whet
her rights can be identified and justified in a way 
that does not presuppose any particular conception 
of the good.' De centrale kwestie in het libera1s
me/ communitarisme-debat is dan ook niet, aldus 
Sandel, het gewicht van individuele claims tegen
over dat van gemeenschappelijke claims, maar de 
termen van de verhouding tussen deze twee, dat 
wil zeggen tussen het rechtvaardige en het goede. 
Anders gezegd, het belangrijkste project van het 
communitarisme is om de horizon van het liberalis
me te verruimen, om de aandacht te vestigen op 
vraagstukken van het inhoudelijk goede die worden 
verwaarloosd, of. zelfs principieel verworpen, door 
aanhangers van het neutraliteitsliberalisme à la 
Rawls. Ook voor Sandel is het communitarisme dus 
niet het alternatief voor het liberalisme, maar de 
aanvulling daarop. 

Een dergelijk meer verlicht deugdenliberalis
me, dat wil zeggen een liberalisme dat is verbonden 

met een sterk idee van gemeenschap als een sub
stantief goed, kan eveneens worden aangetroffen in 
andere recente studies in de liberale traditie. Der
gelijke studies laten zich lezen als variaties op het 
thema van 'communitaristisch liberalisme'. Het is 
de verdienste van 'Tussen vrijblijvendheid en pater
nalisme' dat het de aandacht heeft gevestigd op het 
idee van deugdenliberalisme. De tekortkoming van 
het liberale geschrift is echter dat het daarbij de 
meest interessante ontwikkelingen in het liberale 
denken compleet over het hoofd heeft gezien. De 
oorzaak daarvan ligt hoogstwaarschijnlijk bij een 
eenzijdige, selectieve en hier en daar nogal opper
vlakkige interpretatie van het communitarisme. 
Inderdaad, voor Groenveld en zijn mede-auteurs is 
het communitarisme te veel een spookbeeld geble
ven. 

Op I I mei I996 organiseerde de vvoeen thema
dag met een prae-advies dat het rapport 'Tussen 
vrijblijvendheid en paternalisme' beknopt samen
vatte. De discussie ging vooral over de vermeende 
noodzaak van 'burgermansfatsoen' en de 'morali e
rende staat'. De liberalen vlogen elkaar uitvoerig in 
de haren, en aan het eind van de dag werden 
Groenveld en zijn medestanders door de partijraad 
teruggefloten. Volgens de krantenverslagen zou in 
de hitte van het debat iemand de partijvoorzitter 
zelfs hebben toegeroepen: 'Als u nog een keer 
moralisme zegt, gaat u met pek en veren de deur 
uit.' Wat een misverstanden! Het deugdenliberalis
me verdient een beter lot. 




