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De aangeklede
burger
Over nieuwe
De droom van Den Uyl was
ring, en marktwerking.
nog 'iedere arbeider een
Waar vroeger de overheid
autootje'. Sindsdien is de
de zwakken beschermde,
samenleving wel zeer inleert zij diezelfde categorie
nu vaardigheden en vermogrijpend veranderd. Inmidgens ontwikkelen om te
dels hebben hele volksstammen twee auto's, twee
kunnen c.oncurreren op de
huizen, twee vakanties en
markt.
twee banen. En wie is trouDe maakbaarheidspowens nog arbeider? We
litiek sloeg dus om in
marktdenken, maar tevens
struikelen over de dienstontwikkelde zich een ander
verleners, managers en
GIJS VAN OENEN
automatiseerders. In de
type politiek. Enerzijds
Universitair docent rechtsfilos?fie aan
werd de 'officiële' politiek
Nederlandse politiek weerde Faculteit Wijsbeseer te van de Erosmus
meer en meer een kwestie
spiegelt deze verzakelijking
Universiteit Roterdam
zich in de vorming van
van administratie of be'paars'. Maar niet alleen de
stuur, dat collectieve maatschappelijke doelen probeert te verwezenlijken via
stereotiepe arbeider, ook de stereotiepe burger verdwijnt. Sociale bewegingen en multiculturalisering onderhandelingen met een heel scala van 'sociale
hebben geleid tot nieuwe en meer gedifferentieerde partners' - wat nu populair het 'poldermodel' heet.
aanspraken op politiek en samenleving. In dit artikel
Anderzijds ontwikkelden zich nieuwe sociale bewericht ik mij op de betekenis van zulke ontwikkelin- gingen, groepen met nieuwe identiteiten en nieuwe
gen niet voor de praktische politiek maar voor het politieke en sociale doelstellingen, die buiten de tradenken over politiek, voor de politieke filosofie. Daarditionele politieke kanalen om probeerden hun spebij probeer ik wel de relatie tussen denken en doen
cifieke issue op de politieke agenda te plaatsen.
niet uit het oog te verliezen. Hoe ziet het 'speelveld'
Beide tendenzen grijpen in elkaar: regelmatig schuivan de hedendaagse politieke filosofie eruit, en ven vertegenwoordigers van de bewegingen aan de
welke invloed hebben ontwikkelingen als de hierbo- onderhandelingstafel aan.
Deze tendens sluit aan bij de idee van de 'monven geschetste daarop gehad?
In reactie op het sterk op overheidsinterventie dige burger': het individu dat zelf opkomt voor zijn
geënte maakbaarheidsdenken van de jaren zeventig belangen en zelf zijn zaakjes regelt, via politieke of
andere kanalen. De combinatie van sterke individuheeft zich in de jaren tachtig en negentig een (gealisering en de toename van zowel materiële als culdeeltelijke) 'verplaatsing' van de politiek voltrokken.' Dat uit zich voor een deel in een sterk toeneturele ontwikkelingsmogelijkheden voor grote
mend geloof in de heilzaamheid van de markt. Na groepen mensen leidt ertoe dat de idee van de
'maakbare samenleving' terugtreedt ten gunste van
een heftig begin in de jaren tachtig zette dit zich na
de val van de Berlijnse muur gematigder maar met de idee van de 'maakzame burger'. Al zou de overheid het willen, zij is eenvoudig niet meer in staat om
des te meer overtuiging voort in de jaren negentig.
Het feit dat thans vrijwel geheel West-Europa soci- adequaat in te spelen op de steeds moeilijker vooraal-democratisch wordt geregeerd, doet daaraan
spelbare en begrensbare verlangens en voorkeuren
weinig af. Ook linkse denkers nemen nu 'het pri- van de hedendaagse burger. Die burger is mondig,
maat van de politiek' onder vuur; ook zij geloven mobiel, calculerend, anoniem, en veeleisend. Noch
sterk in deregulering, verzelfstandiging, privatise- bevelen, noch gehoorzamen gaat hem goed af, maar

ontwikkelingen in
de politieke
filosofie
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onderhandelen des te beter. In combinatie met de
spreekwoordelijke Nederlandse gematigdheid en
consensusdrang leidt dit tot het succes van het 'poldermodel'.
We zien dus twee wijzen waarop politiek zich
gaat onttrekken aan de greep van de overheid: de
'vermarkting' van politieke en sociale motieven en
doelen, en de 'zelfredzaamheid' van de burger. Maar
nog op een andere manier is de burger ongrijpbaarder geworden dan vroeger. Behalve een nieuwe sociaal-politieke identiteit krijgt de burger ook steeds
meer een andere culturele identiteit. In zo'n dertig
jaar is Nederland (net als veel andere landen) veranderd van een monoculturele in een multiculturele
samenleving. Een andere culturele achtergrond impliceert een aantal andere verwachtingen, gewoonten en eisen ten aanzien van maatschappij en politiek. Als gevolg van de multiculturalisering passen
burgers niet meer goed in de bestaande sociaal-politieke sjablonen, zoals die van huisvesting, arbeid,
gezin, godsdienst en onderwijs. Het proces van multiculturalisering wijst op het ontstaan van een 'postnationale' politieke cultuur, een politieke cultuur
dus die niet meer door één 'natie' wordt gedomineerd.
Daarmee samen hangt een vierde belangrijke
verschuiving in de relatie tussen burger en overheid:
het verdwijnen, of althans minder belangrijk worden, van de natiestaat als kader voor politiek handelen . Nationale politiek krijgt steeds meer raakvlakken - en dus ook potentiële conflicten - met
supranationale politiek. Dat gold al voor landbouwpolitiek, en dat gaat steeds meer gelden voor 'politietaken' als criminaliteitsbestrijding, asielbeleid en
defensie. Politiek en burgerschap ontstijgen daarmee gedeeltelijk de nationale arena. Maar ook meer
in hetalgemeen zijn politieke oriëntaties steeds minder gebonden aan klassieke centra als 'de natie', 'het
volk', en 'de nationale overheid'. In dit artikel zal ik
niet expliciet ingaan op kwesties van globalisering
en Europeanisering; ik voer ze hier vooral op als manifestatie van het verdwijnen van vanzelfsprekende
referentiepunten voor politiek en burgerschap. 2
Deze constellatie van ontwikkelingen - de verande1 . Vgl. Mark Bovens e.a., De
verplaatsins van de politiek; Wiardi
Beekman Stichting 199>; Jan Willem
Duyvendak , Waar blijft de politiek?;
Boom '997 ·

ringen in aard en locatie van politiek, de opkomst
van de mondige burger, de multiculturalisering van
burgerschap en het ontstaan van een postnationale
politieke cultuur - vormt het kader voor mijn bespreking van recente ontwikkelingen in de politieke
filosofie. Ik leg die relatie tussen maatschappij en
theorie omdat theorie zich mijns inziens rekenschap
moet geven van maatschappelijke ontwikkelingen.
Daarmee is nog niet gezegd dat we politieke filosofie
moeten beoordelen op haar vermogen om oplossingen aan te dragen voor actuele maatschappelijke
problemen. Daarvoor is zij in beginsel te abstract.
Maar bovendien kent theorie ook een 'interne' ontwikkeling, die niet of nauwelijks afhankelijk is van de
politiek-sociale actualiteit. De relatie tussen politieke theorie en maatschappelijke ontwikkeling is
dus belangrijk, maar indirect. 3
Hoe indirect die relatie is, is mooi te zien aan misschien wel het belangrijkste, en in ieder geval het bekendste, werk uit de politieke filosofie van de laatste
decennia, Rawls' theorie over verdelende rechtvaardigheid .4 Rawls' theorie wordt binnen kringen van
politiek-filosofen vooral gewaardeerd vanwege het
intelligente constitutionele kader dat het weet te
formuleren voor het functioneren van een democratische rechtsstaat volgens liberale principes. Daarbij
gaat het dan met name om de wijze waarop die liberale principes worden gelegitimeerd . Maar de gestage populariteit van de theorie buiten de vakfilosofie vloeit wellicht vooral voort uit de ambiguïteit van
de conclusies die uit de gelijkheidsgedachte achter
de theorie voortvloeiden . De theorie leek vergaande herverdeling te eisen: alle verandering
moest tot voordeel strekken van degenen die het
slechtst af waren, zo op het oog een socialistisch beginsel. Maar hetzelfde principe kon je ook zo lezen
als dat ongelijkheid probleemloos mag toenemen,
zolang de groepen die het slechtst af zijn er althans
nog iets op vooruit gaan - eigenlijk de elitaire
'trickle down' gedachte. De eerste interpretatie
sluit goed aan bij het maakbaarheidsdenken, de
tweede bij het marktdenken. De theorie kon dan
ook (nog ver v66r paars!) zowel door de PvdA als
door de vvo als sociaal-filosofisch gedachtengoed
worden geclaimd.

2. Voor een beschouwing over Europees burgef'schap verwijs ik naar Jos de
Beus en Paul Scheffer, De achteloosheid
voorbij; Wiardi Beekman Stichting 1999.
3. Voor een goed algemeen overzicht
van hedendaagse politieke theorie zie

Andrew Vincent (ed.), Politica! theory,
Cambridge University Press 1997.
4· J. Rawls , A theory ofjustice (Harvard
University Press 197 1), en idem,
Politicalliberalism (Columbia University
Press 1993 ).
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De ambiguïteit ervan maakt het Rawlsiaanse gelijkheidsbeginsel nog niet waardeloos. Zoals gezegd
is theorie door haar abstracte aard vaak moeilijk
direct toepasbaar op de maatschappelijke werkelijkheid; zij is voor verschillende interpretaties vatbaar.
Rawls' theorie geeft dus niet een 'juiste koers' aan,
maar eerder de grenzen waarbinnen een liberaalegalitaire politieke cultuur zich behoort te bewegen. En we moeten vaststellen dat de afgelopen vijfentwintig jaar een ondubbelzinnige tendens naar de
'marktzijde' van het Rawlsiaanse interpretatiecontinuüm te zien heeft gegeven. Tegelijk is de discussie
'overheid of markt' aanzienlijk geluwd, althans sterk
van haar ideologische kanten ontdaan. Welke politieke stroming (behalve misschien de SP) ziet nog
heil in 'het primaat van de politiek'? De consensus
luidt nu dat waar mogelijk de markt zijn werk moet
doen; alleen waar dat niet kan moet de overheid inspringen. Een gevaarlijke tendens, al is het alleen
maar omdat de overheid daarmee per definitie met
de moeilijkst oplosbare kwesties wordt opgescheept
en daardoor haar populariteit alleen maar zal zien teruglopen . Er ontstaat als vanzelf de gedachte dat de
overheid het altijd fout doet; zoals een reeks van recente affaires laat zien, zijn bestuurders, ambtenaren
en volksvertegenwoordigers dan om beurten de
klos .
Exit 'cifzijdiae buraer'
Zoals gezegd heeft de medaille van de politiek twee
zijden: aan de ene kant de overheid, aan de andere
kant de burger. Die kant van de burger wordt vaak
aangeduid als 'burgerlijke maatschappij', of 'maatschappelijk middenveld' . Over die kant van de zaak
had Rawls nooit veel te melden. Of beter gezegd, hij
hield die terreinen zoveel mogelijk gescheiden van
de politiek. Wat dat betreft staat zijn theorie in een
lange traditie van politicologie die politiek vooral
ziet als' overheidshandelen' en de burger als een lijdzaam, passief object daarvan . Alle eigengereidheid is
uit de politiek verbannen, naar de privésfeer. Dat is
in zoverre terecht dat politiek beter niet het terrein
kan zijn van grote, omvattende passies . Toch is het
beeld van de on- of afzijdige burger achterhaald, in
beide opzichten die ik hierboven noemde. Ten eerste
is de modelburger van tegenwoordig actief, calculerend, mobiel en zelfredzaam. Zij regelt haar eigen
zaakjes wel. Een aanzienlijk deel van de 'publieke
zaak' wordt nu particulier bedisseld; zolang dat niet
spaak loopt houdt de overheid zich afzijdig. In die zin
wordt 'politiek' nu dus ook door burgers zelf ge-

maakt. Zij regelen nu zelf zaken die vroeger onder
overheidsbeheer vielen.
Maar de burger profileert zich niet alleen sociaal,
hij heeft ook een culturele identiteit gekregen. Ook
op dit tweede punt laat Rawls' theorie het afweten.
Dat is geen toevallige misslag, maar een probleem
dat de kern van zijn theorie raakt. Die theorie
neemt, zoals overigens bijna alle politieke theorieën
tot voor kort, het bestaan van een natie-staat als probleemloos uitgangspunt. Dat werd vaak niet eens
expliciet genoemd. De grenzen van de politieke gemeenschap, zowel fysiek als cultureel, leken vanzelfsprekend. In de afgelopen pakweg twintig jaar is
deze perceptie van vanzelfsprekendheid echter
danig op de tocht komen te staan. De fysieke grenzen van de Europese Gemeenschap bijvoorbeeld zijn
sterk in beweging; niemand weet waar een 'defmitieve grens' ervan aan oostelijke zijde getrokken zou
moeten worden. Hoe moeten we ons dan Europees
burgerschap voorstellen? Maar ook behoud van stevige fysieke grenzen zou de natiestaat niet redden.
Steeds meer politieke culturen bestaan immers voor
een belangrijk deel uit immigranten; Rawls' Verenigde Staten zelf is daarvan wel het meest sprekende voorbeeld. Nu nog spreken we van (culturele
of etnische) 'minderheden', implicerend dat er nog
steeds een meerderheid bestaat waarnaar dominante normen en waarden verwijzen . Maar ook dat
wordt steeds meer een fictie. We zijn op weg naar
samenlevingen met louter 'minderheden', dat wil
zeggen een verzameling culturen die geen van alle
meer kunnen claimen vanzelfsprekend de toon aan
te geven.
Rawls' theorie laat het hier afweten, omdat zij de
ideale burger zo nadrukkelijk als persoon zonder eisenschappen formuleert . Dit komt duidelijk tot uitdrukking in de fameuze notie van de 'sluier van onwetendheid', het gedachtenexperiment dat beoogt te
laten zien hoe de idee van onpartijdigheid als vanzelf
leidt tot beginselen van een rechtvaardige sociale
orde . Het experiment bestaat in het 'wegdenken'
van de eigen positie en achtergrond. Wie de eigen
positie in een toekomstige maatschappij niet zou
kennen, zou niet gauw een onrechtvaardige orde
ontwerpen, want de kans bestaat dan immers dat
men zelf behoort tot degenen die onrecht moeten
lijden. Het principe van 'kiezen of delen' dus eigenlijk. Deze extreme gedachte dat een louter gebrek
aan eigenschappen of bepaaldheden een aanvaardbaar begrip van rechtvaardigheid kan opleveren,
heeftRawls later enigszins genuanceerd. Het ideaal-

s &..o 11 1999

jer

tal,
>ok
en.
em
•rie
~ën

roens
geelfr is
tter
enzijn
in izou

ees
;teen.
oor
fer-

•re·ele
aog
midat
taar
wil
alle
aan
jde
7en-

uk:we-

t te
zelf
iale
:en'
gen
zou
rde
dat
:ten
;en•rek
trd·en,
aal-

type van de burger is voor hem nu dat van de persoon zoals die vanuit uiteenlopende (en potentieel
conflicterende) levensbeschouwelijke concepties in
de huidige Westerse cultuur kan worden begrepen
en geaccepteerd ('overlapping consensus'). Een wat
meer cultureel aangeklede burger dus - niet meer
een atopische Everyman maar eerder een weldenkende westerling. Deze hoeft niet meer het rationalistische huzarenstukje van het gedachtenexperiment uit te halen; hij moet gewoon goed in staat zijn
publiek en privé te scheiden.
Daarmee is het principiële probleem echter niet
opgelost. Rawls betoogt nu immers eigenlijk dat het
iedere inwoner van een westerse democratie wel
moet kunnen lukken om een liberale, op publieke
redelijkheid gebaseerde opvatting van politiek in te
passen in zijn zelfbegrip, hoe particulier en tegendraads dat zelfbegrip ook mag zijn. Critici hebben
erop gewezen dat de culturele aankleding wel degelijk bepalend kan zijn voor de wijze waarop de scheiding tussen publiek en privaat wordt getrokken.
Iemand met een andere culturele uitdossing kan een
andere perceptie hebben van hoe die scheiding moet
worden aangebracht. Degenen die niet het dominante cultuurgoed dragen, zijn dan toch in het nadeel. Voor hen is het moeilijker om de 'switch' naar
een publiek verdedigbaar standpunt te maken zonder, in ieder geval voor hun eigen gevoel, veren te
laten.
Veel van de recente discussies in de politieke filosofie kunnen worden beschouwd als waardevolle
pogingen om een actiever, cultureel geladen begrip
van burgerschap in te passen in het liberale raamwerk zoals Rawls dat uittekende.s In deze discussie
kunnen we twee polen onderscheiden, met daar tussenin een scala aan tussenposities . Laten we eerst
naar de twee polen kijken. Beide kleden ze de burger
aan met eigenschappen, maar doen dat op een te extreme en eenvormige wijze.
Aan de ene zijde van het spectrum vinden we het
communitarisme. Dit betoogt contra Rawls dat een
persoon hoe dan ook niet losgemaakt kan worden
van de sociale en culturele context. Communitaristen tuigen de burger dus sociaal-cultureel op. De
basis daarvoor vormt veelal een sociologische kri tiek op liberale maatschappijen. Zulke maatschap-

s. Voor goede overzichten van de
discussie zie Seyla Benhabib (ed.),
Democracy and d!lference; Princeton

pijen produceren, volgens de communitaristen, ontsporende, onthechte en stuurloze individuen. Denk
bijvoorbeeld aan de 24-uurs economie, het uiteenvallen van het gezin en de effecten van de commerciële massacultuur. Zo is ook de zelfvoorzienende,
mobiele burger een symptoom van excessiefindivi·
dualisme, gebrek aan solidariteit en afwezigheid van
gemeenschapszin. Een typisch voorbeeld is het
Amerikaanse 'sue-en' van barmhartige Samaritanen
die nog niet barmhartig senoen waren. Of recent de
Nederlandse tachtigjarige kankerpatiënt die een ziekenhuis onder rechtsdreiging aanzegde kosten noch
moeite te sparen om hem in leven te houden. Zulks
ondermijnt natuurlijk de spontane bereidheid om
anderen zorg en bijstand te verlenen.
De communitaristische remedie voor dit alles is
een cultureel' dikke' burger, dat wil zeggen een bur·
ger gevuld met een sociale consensus. Meestal ziet
men dit als een consensus over 'normen en waarden', een sterk moreel ingevuld burgerschapsideaal
dus. Zelfs Frits Bolkesteio appelleerde nog niet zo
lang geleden in deze zin aan de Christelijke westerse
traditie. Het probleem van deze oplossing is echter
duidelijk: zij druist juist in tegen de tendens naar een
postnationale, multiculturele samenleving. In zo'n
samenleving worden dominante normen en waarden juist steeds structureler aangevochten. Moraliserende communitaristen zijn daarom veroordeeld
tot het voeren van een achterhoedegevecht.
Een meer plausibele hedendaagse invulling van
de gewenste sociale consensus is een prasmatische.
Daarmee komen we dicht in de buurt van het Nederlandse consensus-poldermodel. En vergeleken
met de meeste andere landen is de Nederlandse politieke cultuur inderdaad in deze zin communitaristisch. Sterke conflicten ;zijn zeldzaam en worden ook
niet gewaardeerd. Om de tafel zitten sociale partners, en zelfs de Schipholdirectie samen met Milieudefensie.
Beide interpretaties van communitarisme, de
morele en de pragmatische, kunnen uit de voeten
met verschuiving in de plaats van de politiek, zolang
die maar binnen de vertrouwde corporatistische
kaders blijft. Hetzelfde geldt voor de opkomst van
nieuwe identiteiten: als we ze maar in de zuil-achtige
differentiaties van het poldermodel kunnen inpassen. Het belangrijkste verschil is dat de morele ver-

University Press I 996; Rainer Forst,
Kontexte der Gerechtiakeit; Suhrkamp
I 994; Soledad Garcia, Steven Lukes

(eds. ), Ciudadania: justicia social,
identidad y participaci6n; Siglo XXI I 999·
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sie vermarkting afwijst, terwijl de pragmatische
versie deze goedkeurt zolang zij pacificerend lijkt te
werken. Het grootste probleem van de pragmatische variant is dat zij verschillen, tegenstellingen en
problemen eerder toedekt en verdoezelt dan daarmee de confrontatie aan te gaan, wat een hypocriete
politieke cultuur in de hand werkt.
In het communitarisme bestaat dus een relatief
sterk ingevuld idee van een juiste of rechtvaardige
maatschappelijke orde, dat wordt ondersteund door
een relatief sterk ingevuld ideaal van burgerschap.
Aan de andere zijde van het spectrum treffen we een
burgerschapsideaal dat eveneens sterk is ingevuld,
maar dan op een heel andere wijze, en bovendien gekoppeld aan een minder substantiële (want meer
procedurele) conceptie van wat een rechtvaardige
sociale orde is . Dit is het republikeinse burgerschapsideaal, waarvanjürgen Habermas de bekendste vertegenwoordiger is. Habermas' kritiek op
Rawls' burgerschapsnotie kunnen we samenvatten
in de stelling dat Rawls' criterium voor de formulering van een neutraal standpunt, namelijk of het vanuit alle participerende levensbeschouwelijke concepties kan worden geaccepteerd, niet in de vorm
van een simpele 'gedachtenswitch' kan worden uitgedrukt. Zo'n acceptatie kan alleen maar reële vorm
en reële waarde krijgen, wanneer het vermogen om
zo'n 'switch' te maken een integraal deel uitmaakt
van de openbare meningsvorming. 6 Gedeelde
oriëntaties zijn een produkt van, niet een toets voor
communicatief handelen. Zo wordt meer nadruk
gelegd op burgerschap als dimensie van de burgerlijke maatschappij, in het bijzonder de sfeer van
openbare meningsvorming. Burgers ontwikkelen
hun politieke standpunt vanuit een breed zelfbegrip,
dat wil zeggen vanuit hun sociale, culturele en wereldbeschouwelijke 'identiteit'. Maar instituties en
processen in de sfeer van openbaarheid kunnen en
moeten zodanig worden ingericht dat ze burgers
uitnodigen en in staat stellen tot het innemen van
een onpartijdig standpunt.
Tegenover Rawls' dun aangeklede burger, stelt
Habermas dus een burger wiens identiteit verankerd ligt in de (zware) eisen van democratische communicatie. In plaats van het (moreel of pragmatisch

gemotiveerde) consensus-uniform van het communitarisme, draagt de burger bij Habermas een ensemble van communicatieve vaardigheden. Deze
uitrusting garandeert dat individuen elkaar in de politiek als gelijken kunnen ontmoeten en via deliberatie of handeling gezamenlijk de voorwaarden voor
vrijheid of zelfontwikkeling kunnen realiseren. Vermarkting, politieke verschuiving of identiteitsvorming hebben geen bijzondere betekenis, mits (en dat
is een belangrijk mits) zij het verwerven en uitoefenen van de communicatieve vermogens niet negatief
beïnvloeden.
Republicanisme liaht
Het belangrijkste bezwaar tegen dit model van de
burger is dat het maar in geringe mate overeen met
de realiteit van de hedendaagse burger. Die is immers strategisch, flexibel en calculerend. Habermas' communicatieve outfit is voor hem eenvoudig
te zwaar. Bij de nieuwe burger past beter een serie
van lichte, eenvoudige combinaties, die hij naar believen aan- en uit kan trekken. Met andere woorden,
zoiets als 'republicanisme light'.
Deze versie van republicanisme, in Nederland
uitgewerkt door Herman van Gunsteren (die het
overigens zelf neo-republicanisme noemt), verwerpt de consensus-gedachte, die bij het communitarisme in sterke vorm, maar ook bij Habermas in
zwakke vorm nog wel te vinden is, ten gunste van
een sterk op markt en confrontatie gericht model. 7
Dit model heeft bepaalde sterke kanten. Het verdisconteert de vermarkting van de politiek, en het ontstaan van een nieuw soort burgerschap. Het onderkent dat in toenemende mate politiek zich buiten de
'officiële' politieke kanalen om afspeelt. Anderzijds
eist het geen sterk ontwikkeld politiek bewustzijn
van de burger. Republikeins burgerschap kan in allerlei situaties en ambten worden uitgeoefend. Maar
het hoift lang niet altijd. Verder is het heel praktisch:
onderhandelen in de publieke sfeer om een gezamenlijk probleem op te lossen is al een vorm van
burgerschap.
Gefragmenteerd, versnipperd en incidenteel
burgerschap gaat in deze vorm van republicanisme
dus gepaard met rollen die de burger kan aannemen

6. J. Habermas, Die Einbeziehuna des
Anderen (Suhrkamp 1996), p. 1 2o.
7. Herman van Gunsteren, A theory if
citizenship; Westview Press 1998. Zie
ook mjjn recensie in Krisis 7 5, zomer
1999, 65-69.
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al naar gelang de omstandigheden. De achterliggende gedachte is hier niet dat uiteindelijk iedereen
op één lijn moet komen - zoals de communitaristen
proberen te bewerkstelligen via 'herstel' van moraal
of consensus, en Habermas via processen van communicatief handelen), maar door publieke confrontatie tussen verschillen, die leidt tot discussie, onderhandeling, of compromis. De vraag is echter of
deze vorm van republicanisme niet téveel 'ballast'
overboord moet gooien om dit resultaat te bereiken. 8 Zo laat zij iedere band tussen burgerschap en
sociale of culturele context los. Uitoefening van burgerschap wordt weliswaar ondersteund door sociale
integratie (werk, opleiding, gezin), maar behoort
toch geheellos daarvan plaats te kunnen vinden. De
vraag wordt dan door welke oriëntatie burgers in
hun voortdurende rolwisseling nog worden geleid.
Is politiek dan echt nog louter theater? Of, nog problematischer, wordt het zo niet een puur strategische keuze in welke kleding we ons als burger zullen
vertonen? Terecht zullen sommige burgers zich
daartegen willen verzetten, en niet alléén degenen
die om culturele redenen moeite hebben met snelle
kledingwisselingen.

Flexibele publieke cultuur
De burger waar we naar zoeken is dus dun noch dik
- in plaats van af te gaan op zo'n algemeen kenmerk
kunnen we beter op zoek gaan naar zijn specifieke
identiteit. We moeten af van de gedachte dat iedere
specifiekere invulling van burgerschap, partijdigheid of gebrekkige deliberatie tot (onwenselijk) gevolg zou hebben. Integendeel, de gedachte is juist
dat de niet-gedifferentieerde (dikke of dunne) conceptie van burgerschap voor nontraditionele burgers, bijvoorbeeld vrouwen of leden van etnische
minderheden, te beperkend is om hun aanspraken
tot gelding te kunnen brengen.9 De liberale publieke cultuur eist, zoals hierboven al gezegd, van
burgers dat zij een 'switch' kunnen maken van private naar publieke identiteit, en voor leden van etnische of culturele minderheden is het in beginsel
minder eenvoudig om zich snel even om te kleden.
Met deze identiteits-notie in het achterhoofd is het
dus zoeken naar een conceptie van burgerschap die
8. Dit probleem geldt afortiori voor de
idee van 'sterke democratie' zoals
geformuleerd door Benjamin Barher in
Strona democracy; Berkeley: University of
California Press, 198 3
9. Een van de eersten die deze gedachte

actiever is dan die van Rawls, minder veeleisend dan
die van Habermas, en minder pragmatisch dan die
van Van Gunsteren. De inzet is daarbij om het 'omkleden' makkelijker, dan wel minder noodzakelijk te
maken. In de rest van dit artikel wil ik een aantal
alternatieve benaderingen in de politieke filosofie
bespreken die hiertoe aanzetten kunnen geven.
Een van de meest prominente alternatieven is het
multiculturele liberalismemodel van Will Kymlicka. 10 Daarin worden Rawlsiaans-liberale beginselen gecombineerd met de opvatting dat voor leden
van bepaalde minderheidsgroepen speciale bescherming van hun culturele context nodig is om
adequaat te kunnen functioneren als burger. Uitgangspunt is de liberale natiestaat, die naast een
dominante cultuur diverse etnische of culturele
minderheidsgroepen kent. Zulke groepen worden
door Kymlicka ingedeeld als ofwel 'nationale minderheden' ofwel 'immigrantengroepen', respectievelijk minderheden die al 'van meet af aan' binnen de
nationale grenzen aanwezig waren en minderheden
die zich op een later moment hebben gevormd. De
eerste kunnen een (beperkt) recht op zelfbeschikking claimen, de tweede alleen zwakkere rechten
gericht op het behoud van 'culturele waardigheid'.
Voorbeelden van het eerste zijn de vorming of behoud van autonome regio's zoals Catalonië en Baskenland in Spanje; voorbeelden van het laatste het
recht op eigen feestdagen of op het dragen van
hoofddoekjes.
Hoewel Kymlicka's theorie de beste en meest
praktische politieke uitwerking vormt voor multicultureel burgerschap van het Rawlsiaanse liberale
model, wordt het in zijn praktische betekenis beperkt door de statische opvatting van politiek die het
van Rawls overneemt. Politiek wordt nog steeds primair gezien als implementatie van abstracte filosofische principes via overheidsbeleid en burgerschap
primair als vraag naar de rechten die burgers in zulk
beleid kunnen opeisen. 1 1 Verder worden zowel politiek beleid als rechten sterk bepaald door de tweedeling tussen nationale minderheid en immigrantengroep, voortvloeiend uit het model van de
imperfecte natiestaat (dominante cultuur plus min-

in de politieke theorie formul eerde was
Iris Youn'i!J!)ustice and the politics '![
d!lference, Princeton University Press
1

990.

o. KymHcka, Multiculwral citizenship
(Clarendon Press 199s). Recent zie van
1

hem 'American multiculturalism in the
international arena', Dissent, fall 1998.
11. Voor zo'n soort kritiek op Kymlicka
zie Adrian Favell, 'Multicultureel
burgerschap in theorie en praktijk';
Krisis 7 2 (herfst 1998).
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derheden). Ieder incüvidu behoort ofwel tot de
dominante meerderheid, ofwel wordt 'toegerekend' aan één bepaalde minderheid die bepalend
wordt geacht voor zijn culturele identiteit. Verschillende groepen of culturele eisen komen daardoor
tussen wal en schip, terwijl tegelijkertijd de legitimiteit van een dominante cultuur voor gegeven
wordt aangenomen.
De intrinsieke waarde van de culturele context

Een mogelijk alternatief voor Kymlicka's benadering is om (culturele) identiteit expliciet te erkennen als legitieme drijfveer voor de uitoefening van
een republikeins soort burgerschap. Dit idee ligt aan
de basis van de 'politiek van erkenning'. Anders dan
in het republikanisme kent dit aan groepsaanspraken, of aan groepslidmaatschap ontleende aanspraken, een legitieme status toe. En anders dan in Kymlicka's multiculturalismemodel gaat het niet alleen
om culturele context als noodzakelijke voorwaarde
voor individueel welzijn, maar om culturele context
als (potentiële) waarde op zichzelf. Zo is Charles
Taylors pleidooi voor het behoud van de Franstalige
cultuur in Quebec niet in de eerste plaats erop gericht het belang of welzijn van Franstalige individuen
te dienen, maar om een 'cultuurgoed' te behouden
waarvan het belang uitgaat boven dat van dienaar van
individueel welzijn. Maar ook in een wat minder
sterke zin kunnen we zeggen dat' erkenning' iets anders nastreeft dan louter juridische bescherming van
een bepaald (cultureel) belang. Het gaat erom dat
individuen of groepen hun culturele identiteit erkend willen zien als waardevol onderdeel van de
collectieve cultuur. Het gaat bijvoorbeeld niet louter om een recht op het spreken van Frans, maar om
de brede erkenning van het belang van Franse cultuur. 12
Dit model neemt de mogelijke implicaties van de
botsing van culturen serieuzer dan het republikeinse
of het liberaal-multiculturele model. Het accepteert
het streven naar sociale of culturele erkenning als
motief en doel voor uitoefening van burgerschap. En
het gaat niet zonder meer uit van de legitimiteit van
een enkele dominante cultuur. Daar staat tegenover
dat ook de erkenningsbenadering uiteindelijk een
criterium nodig heeft om een beroep op bescher12. ZieTaylor e.a., Multiculturalisme. De
politiek van erkenning nader onderzocht
(Boom 1995'). Zie ook het interview
van Ger Groot met Taylor in Krisis 64

ming van culturele waarden te beoordelen. Zij
heeft daarvoor minder formele argumenten beschikbaar dan het liberaal multiculturalisme en zal
daardoor eerder betwistbare substantiële argumenten moeten gebruiken. Culturen zullen in een dialoog moeten treden waarvan de afloop niet tevoren
eenvoudig voorspelbaar is.
Een alternatief is om het proces van confrontatie
en werderzijdse erkenning van culturen of minderheden niet 'direct', via dialoog, maar 'indirect', via
een bepaalde institutionele openheid van de maatschappij tot stand te brengen. Deze benadering is te
vinden in het werk van Michael Walzer. Zij is gebaseerd op de 'kunst van het scheiden': het 'bufferen'
of scheiden van domeinen van maatschappelijk functioneren zodanig dat erkenning of succes in het ene
domein niet, of minder sterk, bepalend wordt voor
het verkrijgen van erkenning of succes in een ander
domein. De idee is dus om de samenleving zo te
organiseren dat iedereen, ook leden van minderheidsgroepen, een redelijke kans heeft om in de een cif
andere dimensie van het sociale leven erkenning te vinden. 1 3 Op deze wijze worden volgens Walzer de drie
hoofddoelen van linkse politiek in onze hedendaagse
mobiele en individualistische samenleving het beste
gediend: welbegrepen individuele vrijheid, het
doorbreken van gevestigde dominanties, en het
creëren van een solidaire gemeenschap. 1 4
Deze benadering is relativistisch er dan de meeste
theorieën over erkenning. Zij vereist noch het toekennen van groepspecifieke rechten, noch het erkennen van de speciale waarde van bepaalde culturen. Erkenning en rechtvaardigheid worden niet
rechtstreeks bevorderd, maar op 'negatieve', indirecte wijze nagestreefd, namelijk door het bevorderen van sociale condities die het optreden van onrecht tegengaan. Dat vereist wel dat maatschappelijke sferen op adequate wijze worden gedefinieerd
en gescheiden. Dit is een politieke taak. Maar wordt
de 'kunst' van het scheiden op normale democratische wijze georganiseerd, dan dreigt de wijze
waarop de scheidingen worden aangebracht toch
weer de dominante culturele waarden te weerspiegelen. En verder zal, door de 'negatieve' benadering
van erkenning en rechtvaardigheid, de afweging tussen het passief tolereren en het actief erkennen van

(september 1996).
r 3. Vgl. Walzer, Spheres <ifJustice ; Basic
Books 1983; id., On Toleration; Yale
University Press 1 997. Paul van den

Berg interviewde Walzer in Krisis no. 48
(september 1992).
14. M. Walzer, 'Pluralism and social
democracy', Dissent, winter 1998.
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de betekenis van (culturele) identiteit, als regel in
het voordeel van tolerantie uitvallen . Het non-dominantiebeginsel, geïmpliceerd in de 'kunst van het
scheiden', voorkomt enerzijds oneigenlijk verkregen erkenning of succes, maar kan anderzijds de
erkenning voor achtergestelde groepen niet actief
bevorderen.
Tegenover Taylor's 'politiek van de erkenning'
enerzijds en Walzer's 'nonpolitiek van de erkenning'
anderzijds proberen diverse auteurs om de Rawlsiaanse traditie van denken over rechtvaardigheid in
termen van materiële distributieve rechtvaardigheid
wel over te nemen, maar aan te vullen met een dimensie van 'culturele rechtvaardigheid'. Ook dit
kunnen we zien als een poging om tegemoet te
komen aan de kritiek op het neutrale persoonsbegrip van Rawls. Zo gebruiktJamesTully de notie van
erkenning om aan te geven hoe aanspraken op erkenning in termen van grondrechten kunnen worden begrepen zonder dat dit louter een inpassing
wordt in bestaande, dominante culturele patronen.
Zijn antwoord komt in de buurt van Taylor: via discussie tussen meerderheids- en minderheidscultuur
zou het bestaande zelfbegrip van de dominante culturele groep op het spel moeten komen te staan. 1 >.
Een vergelijkbare gedachte vinden we bij Nancy Fraser, die expliciet een combinatie van materiële en
culturele rechtvaardigheid nastreeft. Het ter discussie stellen van het dominante culturele zelfbeeld
noemt zij het 'transformatieve' aspect van de strijd
om erkenning. 16 OokAxel Honneth, Habermas' opvolger in Frankfurt, werkt in deze richting, zij het
dat hij materiële en culturele aspecten van rechtvaardigheid beide onder de omvattende noemer van
'erkenning' probeert te brengen. 1 7
In 'poststructuralistisch' of 'foucaultiaanse' benaderingen van de politieke filosofie wordt met
name dit transformatieve aspect van identiteit benadrukt. Auteurs als Judith Butler, Julia Kristeva en
William Connolly radicaliseren de multiculturele
identiteit van de hedendaagse burger zodanig dat
ieder onderscheid tussen 'zelf' en 'ander' problematisch wordt. Om het wat paradoxaal te zeggen:
culturele bepaaldheid is meteen ook altijd culturele
onbepaaldheid. Zo onderstrepen zij het postnatio-

nale (of wellicht 'postculturele') karakter van de
hedendaagse samenleving, en bestrijden zij de arrogantie van diegenen die nog vanzelfsprekend
namens wat voor meerderheid dan ook denken te
kunnen spreken. Hetzelfde geldt voor 'postkoloniale' auteurs, die zulke arrogantie specifiek verbinden aan de ervaring van westerlingen als koloniale
superieur.
De kritische waarde van zulke benaderingen is
groot. Liberalen die gemakkelijk spreken over' onze
westerse cultuur', onder meer als referentie voor de
identiteit van de burger, lijken zich vaak weinig
rekenschap te geven van de mate waarin die cultuur
tot stand is gekomen via mechanismen van onderdrukking, marginalisering en uitsluiting. En, belangrijker nog, in hoeverre zij nog steeds op zulke
mechanismen berust. Die kritische potentie moet
overigens niet alleen ter gelding worden gebracht
tegenover traditionele liberale aanspraken, maar
ook ten opzichte van 'multiculturele' claims, bijvoorbeeld waar deze op gespannen voet staan met
rechten en aanspraken van vrouwen. 18 Het meest
problematisch aan het 'pluraliserende' type kritiek is
haar onvermogen om het positieve politieke belang
van de pluralisering van identiteit aan te geven. Burgers hoeven zich om zo te zeggen niet altijd volgens
de laatste mode te kleden. En als zij dat toch doen is
dat vaak eerder een 'fashion statement' dan een politieke handeling. 1 9
Tot slot van dit summiere overzicht een paar concluderende overwegingen. Om te beginnen is het opvallend dat een groot deel van de discussie nog
steeds wordt gevoerd langs lijnen uitgezet door inmiddels 'klassieke' filosofen als Rawls en Habermas
(beiden inmiddels in de zeventig). De verklaring
hiervoor is dat het model van de westerse, laatkapitalistische democratische rechtsstaat niet wezenlijk
ter discussie staat. Anders dan in de jaren zestig en
(begin) zeventig, wordt deze structuur niet meer als
wezenlijk vervreemdend of verwerpelijk ervaren.
Bovendien blijkt ook buiten 'het westen' grote behoefte aan democratische, rechtsstatelijke structuren (en, toegegeven, ook aan kapitalisme).
Toch zijn er ook nieuwe ontwikkelingen waar te

m

s.

1
Tully, Stranae multiplicity.
Constitutionalism in an aae diversity;
Cambridge University Press, 199> .
16. Fraser,justice interruptus, Routledge
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Contouren van een postmoderne
individualiteit, Boom 1996.
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nemen. Zo wordt het klassieke model van politiek
als centraal uitgeoefende overheidssturing steeds
meer in twijfel getrokken. Daarvoor in de plaats
komt een model waarin uitoefening van burgerschap een veel grotere rol speelt. Dat kan gaan om
centrale, maar ook om locale en incidentele vormen
van politiek. Het besef breekt door dat handhaving
van de structuren van de democratische rechtsstaat
niet louter een kwestie is van een sterke overheid en
een gehoorzame burger, maar een gedeelde verantwoordelijkheid van (niet meer zo sterke) overheid
en mondige burger. Centrale overheidsmacht en
lijdzame burger zijn dus twee 'oude vormen en gedachten' die aan het afsterven zijn.
Door de opkomst van de 'mondige burger', gecombineerd met die van de multiculturele samenleving, is het zelfbegrip van de burger een belangrijk
issue aan het worden. Individuen en groepen eisen
erkenning van hun specifieke sociale of culturele
identiteit. Identiteit is een typisch nieuwe 'vorm en
gedachte' in de politiek. Zoals ik heb laten zien, kan
de nadruk op de identiteit van de burger in de politieke filosofie op verschillende wijzen worden uitgelegd: als gebrek aan gedeelde waarden, als gebrek
aan onafhankelijk burgerschap, als grond voor de
toekenning van speciale rechten, of als mogelijke
aanleiding voor de herziening van dominante normen en waarden. Het meest negatief tegenover
identiteitsclaims staat het republicanisme; het wijst
die geheel af, ten gunste van het individuele vermogen om de eigen (al dan niet culturele) claims in de
publieke sfeer naar voren te brengen. Het communitarisme accepteert identiteitsclaims alleen voor
zover die niet in strijd zijn met de dominante cultuur
(een wat paradoxaal standpunt). Het multicultureel

liberalisme accepteert sommige minderhedenclaims, maar bindt die aan een strikte rechten claimbenadering.
In de hedendaagse (en de toekomstige) multiculturele en postnationale samenleving is de idee van
regeneratie van morele consensus onaantrekkelijk.
Zo niet de idee van politiek als uitoefening van burgerschap, waarbij burgers wel bestand moeten zijn
tegen de druk die in de publieke arena ontstaat door
de veelheid van sociale en culturele aanspraken. Het
model van de speciale rechten voor bepaalde culturele groepen zal hierbij zijn diensten kunnen bewijzen, maar vooral als overgangsmaatregel. Waar
het uiteindelijk in de politiek om gaat is de vrije omgang met diversiteit in identiteit. Er lijkt een tendens
te zijn in de hedendaagse politieke filosofie dat 'klassieke' issues van rechtvaardigheid en onpartijdigheid, gebaseerd op een neutraal en abstract begrip
van burgerschap, terrein verliezen aan theorieën die
de profilering en erkenning van sociale en culturele
identiteit centraal stellen. Twee stromingen in de recente politieke filosofie hebben die tendens duidelijk
opgepikt. Ten eerste de 'polities of recognition' die
haar vertrouwen stelt in het vermogen van een meerderheidscultuur om, geconfronteerd met de claims
van minderheidsgroepen, zichzelf in de dialoog met
zulke groepen te hervormen op basis van een wederzijds leerproces. En ten tweede poststructuralistische 'pluraliseringsdenkers', die zulke hervormingen weer eerder zien als (onvoorspelbaar) resultaat
van het inzicht dat alle identiteit, ook die van de eigen
groep, in een proces van transformatie verkeert. Of
deze tendens van identiteit als centrale kwestie zich
zal doorzetten, is voor mij in de politieke ftlosofie
thans de meest actuele vraag.

