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Inleiding op Seyla Benhabib 
en The claims of culture 

Seyla Benhabib (1950) is van Turks-joodse afkomst, bracht veel tijd in Europa door 
waar ze onder meer bij Jürgen Habermas studeerde en vertrok daarna naar de 
Verenigde Staten. Daar was ze van 1991 tot 1993 verbonden aan de New School for 
Social Research, New York en van 1993 tot 2000 aan de Harvard University. Op dit 
moment is ze hoogleraar Political Science and Philosophy aan de Yale University. Haar 
bekendste boeken zijn Critique, norm and Utopia (1986), Situating die self (1992) en The reluc
tant modernism of Hannah Arendt [1996). In de zomer van 2000 bekleedde Benhabib de 
Spinoza-leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam. Afgelopen januari kreeg ze een 
eredoctoraat uitgereikt aan de Universiteit voor Humanistiek Vanwege de grote bete
kenis van haar werk voor de humanisering van de samenleving. Naar aanleiding van 
het toekennen van dit rectoraat organiseerde de Universiteit van Humanistiek op 29 
januari een congres in de Utrechtse Jaarbeurs, getiteld Critical theory today. Perspectives and 
practices. De keynote-lezing die Benhabib bij deze gelegenheid hield, Reclaiming universa-
lisiTL Negotiating republican selfdetennination and cosmopolitan norms is ais artikel opgenomen 
in deze minispeciai. Naar aanleiding van het congres en van haar laatste boek spraken 
wij op 31 januari met haar in Utrecht. 

The CMMS of culture 

Zoals de titel al aangeeft is het centrale thema "cultuur'. Aan de hand van een kritische 
analyse van de betekenis van 'cultuur' en 'culturele identiteit' mengt Benhabib zich in 
de eeuwenoude poiitiek-filosofische vraag naar de (on)mogelijkheid van een bevredi
gende relatie tussen, moreel universalisme en moreel particularisme Dit moreel-poli
tieke dilemma wordt gesitueerd in de context van nieuwe identiteitsbewegingen en 
differentievraagstukken, op het huidige wereldtoneel. Anders dan in eerder werk vat 41 
Benhabib hier differentie niet op in termen van gender, maar in termen van cultuur. 
Hoe gaan we in een multi-etiiische en multiculturele liberale democratie om met de 
'claims van culturen op een. officiële erkenning van. hun identiteit? Zitten er grenzen ürisfs 2004 ] 3 
aan deze erkenning, en zo ja welke zijn dat en door wie worden ze bepaald? Vragen die 
in Nederland, bijvoorbeeld een rol spelen in de discussie over integratie en inburge
ring, waaronder het debat over de hoofddoek en over islamitische scholen. 



Benhabib toont zich kritisch ten overstaan van holistische cultuuropvattingen, de 

hiermee gepaard gaande fixatie van culturele identiteit en moreel geparticuiariseerde 

claims op erkenning. Een holistische cultuuropvatting wordt omschreven als de naïe

ve ideologie waarin cultuur als coherente en. homogene eenheid wordt voorgesteld. 

Politieke pleidooien voor de bescherming van culturele groepsidentiteiten hanteren 

een gereïficeerde en essentialistische cultuuropvatting. Deze moet wat Benhabib 

betreft plaatsmaken voor 'een erkenning van. de radicale hybriditeit en meerstemmig

heid van alle culturen; culturen (...) zijn geen holistische, maar meerstemmige, gelaag

de, gedecentreerde en gebroken systemen van handelen en betekenisgeving' (25). Dit 

is geen postmodern pleidooi voor culturele diversiteit. 'Politiek gezien, moet het recht 

op culturele eigenheid (self-expression) gefundeerd worden in (...) universeel erkende 

burgerrechten' (zó). Vrij vertaald wil Benhabib de democratische rechten en de more

le status van. individuele burgers laten prevaleren over de bescherming van 'culturele 

eigen(aatdig)heid' en 'culturele groepsidentiteit"'. 

De morele status van een culturele groepering wordt onder meer behandeld in 

reactie op de positie van achtereenvolgens Charles Taylor, William Kymiicka en. Nancy 

Fraser. Van deze drie biedt Fraser naar Benhabibs smaak het best te verdedigen model. 

Fraser is in staat aan een politiek van erkenning vast te houden zonder te vervallen in 

een. holistisch cultuurconcept. Ze maakt een duidelijk onderscheid tussen, een poli

tiek van erkenning en een identiteitspolitiek. Het al dan niet verkrijgen van erken

ning is bij Fraser een diep sociale en dialogische aangelegenheid die vraagt om sociale 

rechtvaardigheid. De morele nadruk ligt hiermee op de gelijkwaardigheid tussen groe

peringen - van welke aard ook - binnen de gehele gemeenschap, en veel minder op 

het gedecontextualiseerde recht van de groepering als zodanig. 

Het ideaal van pluriformiteit wordt in Benhabibs denken zeker niet met het mul

ticulturele badwater weggegooid: in politieke structuren op lokaal en regionaal 

gebied kan wel degelijk ruimte zijn voor een pluriforme vertegenwoordiging. De 

strijd voor culturele differentie staat echter niet ten dienste van het behoud van de 

zuiverheid van iedere cultuur, maar van "democratische insluiting, grotere sociale en 

politieke rechtvaardigheid en de veerkrachtigheid van culturen' (bc); een voorkeur die 

(deiiberatief-)democratische theoretici onderscheidt van strong multiculturalists. 

Multiculturalisme kan volgens het model van deliberatieve democratie zijn beslag 

krijgen in juridische instituties, mits dit tenminste aan de volgende drie voorwaarden 

voldoet: egalitaire wederkerigheid, vrijwillige identificatie van het individu als lid van 

42 een bepaalde groep of gemeenschap en, tot slot, vrijheid van uittreding en vereniging. 

Eén van de achtergronden van deze liberaal-politieke verdediging van individuele 

rechten gegrondvest in een kosmopolitische moraal, moet gevonden worden in de 

Krisis 2004 | 3 problematische relatie tussen het recht op culturele eigenheid van. een culturele 

gemeenschap en de burgerschapsrechten van vrouwen en kinderen binnen deze cul

turele gemeenschap. Het zijn namelijk vooral vrouwen en kinderen die de prijs voor 

het vigerende multiculturalisme betalen, luidt Benhabibs kritische boodschap. 
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Benhabibs theoretische inspiratie wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ide

alen van een (gefeminiseerde) deliberatieve democratie en de communicatieve ethiek. 

Hiermee neemt ze afstand van een aantal, andere modellen van universele normati- § 

viteit, met name de kantiaanse en rawl.siaan.se versies. Zo staat het een ieder vrij om 'het 

goede leven' in de dialoog te brengen, zonder achter een 'sluier van onwetendheid' 

plaats te nemen of rationeel te piekeren over de vraag of zijn of haar inbreng wel. tot ^ 

universele wet kan worden verheven. Het dcliberatieMemocrarische model hanteert 

een brede opvatting van het publieke debat op basis van de zogenoemde 'tweesporen-

benadering'. Met name waar het multiculturele dilemma's betreft, zijn niet alleen for

mele representatieve instituties het platvorm van meningsvorming - het eerste spoor -

maar ook. de onofficiële bewegingen en associaties van zowel, culturele, levensbeschou- OQ 

weiijke, sociale als artistieke aard - tezamen civil society - doen mee. 

Parallel aan haar afwijzing van holistische cultuuropvattingen en. geïnspireerd ft' 

door de communicatieve ethiek, stelt Benhabib dat essentialistische opvattingen van «" 

culturele identiteit niet realistisch en normatief gezien onverdedigbaar zijn. 3 

Identiteiten worden narratief en dus dialogisch vormgegeven. Aanhangers van het | | 

door Benhabib geproblematiseerde multiculturalistische vertoog zijn geneigd deze 

narratieve ontwikkeling van het zelf te vervangen door een cultureel gedetermineerd 

zelf De leden van. de culturele eenheid worden in deze politieke opvatting voorgesteld 

ais intern gedetermineerd door een homogene cultuur en extern door het verschil met 

andere culturen. En precies dit beeld is aan verandering toe, aldus Benhabib. Elk. 

beroep op een 'culturele identiteit' gaat gepaard met een actieve homogenisering via 

interne dan. wel externe druk. Identiteiten worden niet vormgegeven door een. enkel

voudig cultureel verhaal, maar in het intra- en interculturele gesprek tussen een ver

scheidenheid aan verhalen, of'complexe culturele dialogen'. 

De eerste kritische these in The claims o/culture luidt dat de verdediging van een bepaal

de praktijk via een beroep op culturele identiteit een politieke daad is, en dus politiek 

aanvechtbaar. Net zomin als 'van nature' een politiek legitiem argument is, is van cultu

re' dat. Het fundament van rechtvaardige interculturele verhoudingen, is het narratieve, 

dialogische en democratische individu, niet een gefixeerde culturele groepsidentiteit. 

In de laatste twee hoofdstukken (hoofdstuk 6 en 7) verschuift: Benhabib haar aandacht 

naar een. ander groot vraagstuk van onze rijd: de veranderende betekenis van burger

schap. Benhabib wijst op de paradox van economische globalisering en politieke frag

mentering en balkanisering. Het duizelingwekkende tempo waarin nationale eco- 43 

nomieën. integreren in een globale markt, gaat gepaard met een groeiend politiek 

nationalisme en illiberalisme in de westerse landen. Ook hier speelt collectieve identi

teit - de vraag 'wie zijn wij?' - een grote rol, maar ligt de nadruk minder op cultuur en tcnsis 2004 | 3 

meer op kwesties van internationale rechtvaardigheid en recht. 

De veranderde status van de natiestaat door de toename van mondiale migra

tiestromen vormt een theoretische uitdaging van de politieke filosofie, zoals we die 

onder meer bij Rawis aantreffen. Met name de 'fictie' van de natie als gesloten, samen-
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ieving' en de staat-gecentreerdheid van het meeste politieke denken zijn aan verande

ring toe. Het theoretische zelfbegrip van de hedendaagse liberale democratie loopt 

achter bij de sociologische feiten, constateert Benhabib. Denk hier te lande bijvoor

beeld aan de verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders van een stringent 

vreemdelingenbeleid, de protesten tegen minister Verdonks straffe aanpak van illega

len en aan de discutabele maatregelen die de meeste West-Europese landen na de uit

breiding van de Europese Unie op i mei j l hebben getroffen om de 'nieuwe 

Europeanen' zo veel mogelijk van hun arbeidsmarkt te weren. 

De kern van de dilemma's van de moderne (liberaal-democratische) natiestaat vat 

Benhabib samen ais een 'constitutieve spanning' tussen nationale soevereiniteit ener

zijds en de betrokkenheid op het ideaal van wereldburgerschap en respect voor men

senrechten anderzijds. Het eerste maakt dat naties wanneer zij dat nodig achten 

restricties op kunnen, leggen aan de instroom, van buitenlanders (vluchtelingen, asiel

zoekers). Het tweede, universalistische moment beperkt dit particularisme. 

Genoemde spanning wordt door Benhabib vooral uitgewerkt in dialoog met poli-

tiek-fiiosofische modellen. Enerzijds zijn er de radicale critici van de natiestaat, die 

pleiten voor open grenzen en 'gedeterritorialiseerd burgerschap'. Hoewel, vanuit kos

mopolitische overwegingen verdedigbaar, gaat dit pleidooi voorbij aan de rechtmati

ge aanspraak van landen op zelfbestuur. Anderzijds zijn er communitaristen en civic 

republicans die de inherente strijdigheid binnen de natiestaat veronachtzamen. De 

gefixeerde status van nationaal burgerschap - zogenaamde thick conceptions van. burger

schap - en de hieraan gekoppelde politieke koers van een. strikt immigratie- en inte

gratiebeleid is vanuit universalistisch oogpunt problematisch. 

Zelf verdedigt Benhabib een beleid van 'poreuze grenzen' tussen soevereine poli

tieke eenheden. De tweede belangrijke kritische these van dit boek luidt dat het zon

der meer sluiten van grenzen voor vreemdelingen niet te rechtvaardigen is. Maar, 

voegt Benhabib toe, dat wil niet zeggen dat landen geen enkele beperking aan immi

gratie mogen opleggen, zolang de criteria daarvoor maar voortdurend open staan voor 

deliberatie, protest en herformulering op basis van mensenrechten - in het bijzonder 

het recht op toe- en uittreding. Het gaat hier overigens om een. morele claim, niet om 

een wettelijk recht, benadrukt ze. Dit zien. we weerspiegeld in de Universele 

Verklaring voor de Rechten van de Mens: ook dit zijn niet wettelijk afdwingbare richt

lijnen. 

Concluderend: de vraag 'wie zijn wij?' kan noch met een verwijzing naar een. 

44 essentialistische culturele identiteit - zoals 'wij Marokkanen' - noch met een dito 

nationale identiteit - 'wij, het volk' - worden beantwoord. De scheiding tussen 'wij' 

en 'zij', vriend en vijand, is de inzet van. permanente strijd en onderhandeling. Een 

Krisis 2004 [ 3 dialogisch en. narratief model van identiteit dat zowel ontologisch als moreel gezien 

de beste kaarten in handen heeft, aldus Benhabib. 


