
Eve. Terecht heeft hij die ge
sprekken niet gebruikt om harde 
feiten aan het Ucht te brengen: 
daarvoor is het geheugen van ver
reweg de meesten te zwak of te 
selectief. Zij leveren echter een 
vaak waardevolle sfeerbeschrij
ving op. Verrips heeft daarbij 
mensen aan het praten gekregen 
die lange tijd voor historici hun 
deur praktisch dicht hielden, 
zoals Annie van Ommeren
Averink. En hij heeft - bij mijn 
weten als eerste - Marcus Bakker 
zo ver gekregen dat hij ondubbel-

Relativisme versus 
universalisme 

Bas van Stokkom bespreekt: 

S. W . Couwenberg (red.), Westerse 

cultuur; model voor de hele wereld?, Kok 

Agora in samenwerking met de stichting 

Civis Mundi, '994· 

S.W. Couwenberg, emeritus 
hoogleraar staats- en bestuurs
recht aan de Erasmus Univer
siteit, is een oude bekende in po
liticologenland. In talloze artike
len toont hij zich zowel een poli
tiek hervormer die wijzigingen in 
het staatsbestel nastreeft (waar
onder het referendum), als een 
beschermer van het Nederlandse 
cultuurgoed. In Couwenbergs 
denken komen dan ook progres
sieve en conservatieve gedachten 
te zamen; hij is de belichaming 
van het poUtieke 'midden'. Wie 
zou denken dat daaruit een fan
tasieloze stellingname zou resul
teren vergist zich, want dat mid
den weet de auteur steeds weer 
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zinnig zijn spijt betuigd heeft over 
het door hem geschreven 'Rode 
Boekje'. 'Wat ik wel vaak ge
dacht heb,' aldus Bakker (biz. 
491) 'is: waarom neemt eigenlijk 
helemaal nooit iemand het voor 
me op?' Inderdaad: waarom? 

Ik moet deze bespreking af
ronden. Heb ik geen kritiek op dit 
interessante en uitstekend lees ba
re hoek? Jawel. De titel moge 
commercieel aantrekkelijk zijn, 
zij is niettemin misleidend voor 
de lezer die denkt dat 'dwars, 
duivels en dromend' bedoeld zijn 

tot engagement te verleiden. 
Vanaf 1963 geeft hij het tijd

schrift Civis Mundi (voorheen 
Oost-West) uit, een blad dat de 
grondslagen en problem en van de 
westerse politieke wereld en in 
het bijzonder het conflict tussen 
het vrije westen en de communis
tische staten, tot onderwerp van 
studie neemt. In het laatste jaar
boek van Civis Mundi is Couwen
berg er wederom in geslaagd au 
teurs van allerlei politieke slag 
bijeen te brengen teneinde de 
vraag te beantwoorden of het 
westerse project van de moderni
teit een voorbeeldfunctie kan 
vervullen voor de hele wereld. 
Speciale aandacht krijgt de vraag 
of die westerse beschavingsmissie 
nog wei acceptabel wordt geacht, 
gegeven de toenemende invloed 
van het relativistische denken . 
Een daarmee verwante vraag is 
hoe universeel de internationaal 
erkende mensenrechten eigenlijk 
zijn. Is een actiefmensenrechten
beleid op goede gronden te ver
dedigen? 

als trefwoorden ter karakterise
ring van de doorsnee communist. 
Owars? De echte CPN'er was 
juist uitzonderlijk volgzaam je
gens zijn !eiders. Ouivels? Oat 
viel meestal wel mee. En dro
mend? De typische communist 
was juist een harde jongen van de 
praktijk die het dromen over een 
betere wereld graag aan anderen 
overliet. 

A.A. DEJONGE 
was docent nieuwste oeschiedenis aan 
de Aloemene Hooeschool Amsterdam. 

Wie zich niet laat afschrikken 
door de complexiteit van deze 
problematiek en door de duize
lingwekkende implicaties van de 
westerse modernisering zal het 
hoek met veel interesse lezen. 
Sommige auteurs weten de com
plexe materie op heldere en vlot
te wijze te verwoorden (Kielstra, 
Huizer, Vander List en Tromp; 
de laatste borduurt voort op zijn 
eerdere beschouwingen over 
de wereldsysteem-theorie van 
Immanuel Wallerstein). Ander· 
en houden een al te intellectualis
tisch en daarom weinig aanspre
kend betoog (Laeyendecker, 
Kimmerle, Kunneman). Jammer 
is dat het benevelde artikel van 
de wis- en natuurkundige C. W. 
Rietdijk in de bundel is opgeno
men. Zijn poging om het relati
vistische denken volledig te ont
krachten resulteert in een ver
Ucht-liberale razernij waarbij de 
ene doldwaze uitspraak op de 
andere volgt. En passanthoudthij 
een pleidooi voor genetische 
manipulatie en hersenonderzoek 
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zodat onder meer de 'genetische 
achterboedes' onschadelijk ge
maakt kunnen worden. Waarlijk, 
zulke infame geluiden hoor je in 
Nederland zelden . 

Mensenrechten 

De belangrijkste stu die in de bun
del is die van Paul Cliteur, de 
liberale voorzitter van bet Huma
nistisch Verbond. Hij onder
neemt een geslaagde aanval op 
het cultuurrelativisme dat in me
nige intellectuele kring - met na
me bij postmoderne filosofen -
op instemming mag rekenen. 
Volgens cultuurrelativisten is 
moraal gebonden aan tijd en 
plaats, aan volk en cultuur: ver
schillende volkeren, verschillen
de zeden. Cliteur brengt daarte
genin dat de verschillen tussen 
culturen bij nadere beschouwing 
meer overeenstemrning opleve
ren dan men zou denken. Men 
gaat er al te gemakkelijk van uit 
dat er geen universele normen 
kunnen worden vastgesteld. Het 
zijn er weliswaar niet veel, maar 
toch bestaat er een pakketje dat 
de toets der kritiek kan door
staan. Sterker nog, er heeft zicb 
een reeks normen aangediend 
waarover een brede interculture
le consensus is ontstaan, met 
name over de mensenrechten uit 
de diverse Verklaringen. Zo 
wordt het martelverbod door aile 
regeringen geaccepteerd (al zijn 
er regeringen die beimelijk mar
telingen plegen of toestaan). 

Cliteur poogt geen filosofische 
rechtvaardiging te geven voor dit 
universalistisch standpunt. Hij 
baseert de door hem gecon
stateerde ontwikkeling van uni
versele normering op een 'socio
logisch transcendentalisme'. Het 
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begrip transcendentaal - dat hij 
aan Kant ontleent - verwijst naar 
de mogelijkheidsvoorwaarden 
voor het bestaan van iets; sociolo
gisch verwijst naar de sociale nor
men zonder welke geen samenle
ving kan voortbestaan. Een voor
beeld daarvan is dat men overal 
ter wereld de waarheid moet 
spreken . Ontbreekt die norm in 
een samenleving, dan zou com
municatie onmogelijk zijn. 

Vervolgens gaat de auteur na 
wat het cultuurrelativisme hier 
tegenover weet te zetten. Val
gens de aanhangers van deze 
theorie is een open houding naar 
andere culturen zonder een uit
spraak over de daarin vigerende 
normen en waarden te prefere
ren omdat die houding ons 
bevrijdt van arrogantie en een 
basis biedt voor tolerantie. Een 
pluralistische benadering van de 
wereld behoedt ons voor verstar
ring, voor een enge preoccupatie 
met eigen manieren van doen. 
Oat is winst, erkent Cliteur. 
Maar pluralisme hoeft gelukkig 
niet uit te monden in relativisme. 
Relativisten staan namelijk met 
lege handen wanneer ze gecon
fronteerd worden met onwense
lijke normen of praktijken. 
'Slavernij, vrouwenbesnijdenis, 
onderdrukking van de vrouw, 
intolerante opvattingen over 
homoseksuelen, etnische min
derheden, Joden - hiervoor zou 
allemaal gelden: 's lands wijs, 's 
lands eer.' Oat heeft verregaande 
gevolgen. Want als er geen uni
versele criteria zijn, hoe gering 
ook in aantal, om deze onwense
lijke toestanden te beoordelen, 
dan worden onze kritische ver
mogens ondermijnd. 

Een hiermee samenhangend 

probleem is dat relativisten on
mogelijk kunnen vaststellen of 
een cultuur vooruitgaat of niet. 
Nu is het dankzij postmoderne 
filosofen tegenwoordig erg popu
lair om het 'vooruitgangsgeloof 
af te wijzen, merkt Cliteur op, 
maar zelden begrijpt men wat dat 
voor gevolgen heeft. Als vooruit
gang feitelijk niet zou plaatsvin
den ( ondanks afscbaffing van sla
vernij, toekenning van sociale 
rechten enzovoort) en ook niet 
mogelijk zou zijn, dan zouden 
onze politieke inspanningen ge
beel worden verlamd. Elk men
senrechtenbeleid zou zinloos 
gepraat zijn. Maar weinig politici 
zullen dat voor hun rekening wil
len nemen. Daarom is een mini
male kern van mensenrechten 
nodig, al is het maar om verdedi
ging tegen aanslagen mogelijk te 
maken ( zoals de fa twa uitgespro
ken over Salman Rushdie). 

Cliteurs verhandeling klinkt 
overtuigend. Hij onderkent de 
gevaren van zowel relativisme als 
universalisme en weet de vele 
valstrikken die deze discussie her
bergt, netjes te ontwijken. Zijn 
kritiek op het cultuurrelativisme 
zou nog aan kracht hebben 
gewonnen als hij gewezen had op 
het (alweer sociologisch) gege
ven dat in vee) etnische culturen 
een machtsstrijd plaatsvindt 
waarbij oppositionele groepen 
( ondanks de vaak grote afkeer van 
het Westen) willens en wetens 
een beroep doen op de 'westerse' 
mensenrechten. 

Het doet goed wanneer een 
liberaal als Cliteur een pleidooi 
houdt voor de aloude vooruit
gangsgedachte. De rollen lijken 
omgedraaid. De meer links geo
rienteerde auteurs die in de bun-
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del aan het woord komen, voelen 
zich namelijk meer verwant met 
het cultuurrelativisme. Een fraaie 
illustratie van de crisis waarin 
'pr:ogressieven' verkeren! De bij
drage van de filosoof Kimmerle 
vormt daarvan een bewijs: een 
weliswaar sympathiek maar niet
temin omslachtig filosofisch ex
pose dat nauwelijks praktisch-po
litieke aanknopingspunten biedt. 
Hetzelfde geldt voor het betoog 
van de socioloog Kunneman. 
Ook hij besteedt veel aandacht 
aan postmoderne subtiliteiten 
zonder uitwegen te schetsen. 
Gelukkig komt hij wteindelijk tot 
een conclusie rue sterk aanslwt bij 
het sociologische ontwikkelings
perspectief van Cliteur: een 'per
formatieve vorm van universali
sering' is volgens hem mogelijk 
en wenselijk. Zo'n universalise
ring verwijst niet naar een ratio-

De politieke agenda 
van paars 

Annemiek Wortman bespreekt: 

Andries Hoogerwerf, Politiek als even

wichtskunst; dilemma 's rond overheid en 

markt, Alphen aan den Rijn: Uitgeverij 

Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1995. 

ln de sobere jaren van de weder
opbouw gingen de politieke dis
cussies over vraagstukken van 
solidariteit en gelijkheid. Samen 
gingen wij aan het werk om de 
Nederlandse (verzorgings-)staat 
op te bouwen, en eenieder was 
voor vadertje Drees gelijk. In de 
roerige periode rue daarop volg
de, de kabinetten Cals en Den 
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neel fundament (ware wtspraken 
over het wezen van de mens), 
maar naar normatieve leerpro
cessen. 

Kunneman stelt overigens de 
relevante vraag of het Westen 
nog voldoende krediet heeft om 
de beschavingsmissie van de men
senrechten geloofwaardig ten 
uitvoer te brengen. Volgens hem 
zijn mensenrechten aileen ge
loofwaardig als de destructieve 
gevolgen van het westerse mo
derniseringsproces worden ge
kritiseerd. De mensenrechten 
worden immers niet 'los ver
kocht'. Ze liggen verankerd in 
het economische wereldsysteem 
en de daarmee verbonden mach t
en concurrentieverhoudingen. 
Ook Hwzer wijst op de hypocri
sie van het Westen. Hij somt nog 
eens een aantal westerse wanda
den op, met dec 1 A in een malici-

Uyl, kwam met provo en kabou
ters ook het dilemma van de 
democratie op de politieke agen
da. ln de jaren tachtig en negen
tig, kortweg de peri ode Lubbers, 
was het debat toegespitst op doel
matigheid en bezuinigingen. 

De stellingname van Wim Kok 
in de regeringsverklaring van het 
paarse kabinet, lwdt als volgt: 

Het kabinet kiest voor een balans 

tussen economische dynamiek en 

sociale bescherming; een balans 
tussen het stimuleren van indivi

duele verantwoordelijkheid van 

burgers en aemeenschapszin, sa

menhang, cohesie; een balans tus
sen economische moderniserinB en 

ecologische duurzaamheid. 

euze hoofdrol. De auteur acht het 
dan ook verbazingwekkend dat 
westerlingen nog altijd welkom 
zijn in Ianden rue zo lang geleden 
hebben onder het westerse 'be
schavingsproject'. 

Deze constateringen lei den tot 
een paradoxale conclusie: het 
verhaal van de universele men
senrechten lijkt ondanks aile rela
tivistische kritiek aan kracht te 
winnen, maar de geloofwaarrug
heid van het Westen lijkt verre
gaand te zijn afgebrokkeld. Mo
gelijk worden we sterker afhan
kelijk van niet-westerse intellec
tuele elites rue het beschavings
offensief overtwgender will en en 
kunnen verderugen. 

BA VAN STOKKOM 

is eindredacteur van Justitiele 
verkenningen 

Oat is precies zoals Andries 
Hoogerwerfhet graag hoort. Het 
mooie schuilt in het woord 
balans. Waar het Hoogerwerf om 
gaat is een evenwichtige verde
ling van aandacht voor verschil
lende waarden in de politiek. In 
Politiek als evenwichtskunst maakt 
Hoogerwerf een analyse van de 
naoorlogse politieke agenda, 
waarbij hij tot de conclusie komt 
dat een echt mooi evenwicht in de 
politieke praktijk maar zelden 
voorkomt. Kennelijk zijn bepaal
de politieke dilemma's en waar
den op bepaalde momenten in de 
mode. 

Ondanks de evenwichtige re
geringsverklaring van Kok, slaagt 
ook het paarse kabinet er niet in 
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