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Met de publicatie van The claims of culture lijkt er een verandering te hebben plaatsgevonden in 

uw waardering voor hedendaagse politieke en morele theorie. Deze verandering nemen wij 

waar in de keuze van uw onderwerpen en in de normatieve positie die u inneemL Hoe zou u 

uw ontwikkeling van de laatste tien jaar - tussen Situating the self uit 1992 en The claims of culture uit 

2002 - omschrijven? Het lijkt ons dat uw theoretische positie is verschoven van een waardering 

voor postmoderne theorie en cultural studies, naar een waardering voor liberale theorieën, dit 

laatste uiteraard zonder uw communicatieve en narratieve aanpak te laten vallen. Bent u het 

eens met deze observaties, en zo ja, kunt u deze verschuiving nader uitleggen? Gaat het hier 

bijvoorbeeld vooral om een verschuiving in. uw theoretische denken of heeft de door ons waar

genomen ontwikkeling eerder te maken met veranderingen in de huidige sociale en. politieke 

praktijk? 

Ik ben niet onverdeeld gelukkig met de vooronderstelling dat een dergelijke ver

schuiving in mijn werk heeft plaatsgevonden. Er zit een periode van tien jaar tussen 

The claims of culture en Situatirig the self waarin ik een boek over Hannah Arendt heb gepu

bliceerd (1996a) en een bundel heb geredigeerd over democratie, identiteit en diffe

rentie (1996b). Ik wilde in The claims of culture terugkeren naar de fundamentele vragen 

van de communicatieve ethiek. In Situating the self lag de nadruk op normatieve 

kwesties die betrekking hebben op de vrouwenbeweging en sociale bewegingen in het 

algemeen die zich kritisch verhouden tot het iaatkapitalisme. In het tussenliggende 

decennium zijn andere kwesties gaan spelen, kwesties die niet echt waren meegeno

men in de discussie rondom sociale bewegingen. Ik heb het dan over vraagstukken 

van collectieve culturele identiteiten en wat Samuel Huntington nogal stevig the clash 45 

of civilizations heeft genoemd. Daarentegen stel ik in mijn nieuwe boek, The rights of others 

(2004), dat de hedendaagse ontmoeting van culturen het gevolg is van globalisering. 

Ik noem dit een groeiproces van aantrekking en afstoting. Ik vroeg mezelf af: heeft Krisis 2004 1 3 

discourstheorie iets te zeggen over deze veranderingen? 

Neem bijvoorbeeld de vele varianten van het concept 'differentie'. Waar we in de 

jaren tachtig differentie begrepen in termen van gender en seksuele differentie - ik 

heb het dus niet over het derridaiaanse metafysische project van difference maar over de 



meer politieke toepassingen van dit begrip - zien. we in de jaren, negentig een. ander 

soort verschil; denk aan de Franse slogan Ie droit a la difference, die verwees naar de con

troversen rond de rechten van moslim-immigranten, in het bijzonder in Frankrijk... 

Dit ging niet over genderdifferentie, maar over collectieve of culturele identiteit. In 

The claims of culture kun je zien. dat de interactie tussen gender en cultuur echter cruci

aal is voor mij. 

Volgens mij schieten twee vaak. gebruikte analyses van de coëxistentie van ver

schillende culturen tekort. Ten eerste heb je het standpunt, onder meer bij Samuel 

Huntington, dat strijd en botsing - soms met gewelddadige confrontaties en onder

drukking - noodzakelijk is. Hieraan tegenovergesteld heb je het idee dat ik. het 'blije' 

of 'naïeve'' relativisme zou willen noemen: een pluralisme met zijn postmoderne vari

anten. Deze positie baseert zich. op de vooronderstelling datje culturen moet laten 

voor wat ze zijn en samen moet laten leven zonder frictie - een. standpunt dat we kun

nen identificeren met de vroege Jean-.Fran.50is Lyotard van La conditio?! postmoderne. Deze 

naïeve variant durft niet te oordelen. 

Ik stem met geen van beide posities in, niet met de visie van Huntington, noch 

met de relativistische positie Er is wat mij betreft een. derde mogelijkheid die is geba

seerd op het besef dat onderhandelingen en transformaties tussen en binnen culturen 

onontkoombaar zijn. Deze algemene opmerking over de interactie tussen, culturen 

wordt het best geïllustreerd wanneer we kijken naar de omgang met vrouwen en kin

deren. 'Wij doen wat jullie ons vragen te doen op de arbeidsmarkt maar blijf van onze 

kinderen en vrouwen af.' Deze positie komt er in feite op neer dat we in de naam van 

culturele verschillen moeten accepteren dat vrouwen als tweederangsburgers worden 

behandeld en dat ze minder rechten hebben. Politiek en moreel, gezien is dit simpel

weg een onhoudbare positie. In The claims of culture wordt deze kwestie aangesneden op 

het niveau van. macro-instituties, zoals wettelijke instituties. Deze keer behandel ik 

deze problemen dus vanuit liberale en democratische instituties; wat dat betreft is er 

inderdaad sprake van. een aandachtsverschuiving van sociale bewegingen naar een 

meer institutioneel, perspectief. Ik beschouw dit niet als een radicale breuk maar als 

een heroverweging van. het project van discoursethiek, in het licht van een. sterk ver

anderde conceptualisering van culturele verschillen. 

U heeft altijd de communicatieve ethiek als een moreel universalisme verdedigd in uw werk. U 

bent ook voorstander van de liberale democratie. Hiermee neemt u afstand van - gematigde en 

46 radicale - critici van moreel universalisme en de liberale democratie. In Situating the self behan

delt u vooral de neo-aristoteliaanse en neo-hegeliaanse, communitarisrische en postmoderne 

tegenstanders. In The claims of culture bekritiseert u. met name het paradigma van het multicul-

Krisis 2004 | 3 turalisme en het 'mozaïekparadigma' zoals dat te zien is in politieke theorie en bij nieuwe soci

ale bewegingen. U beschuldigt deze multiculturalisten ervan een holistisch en gereïficeerd 

concept van cultuur te hanteren, een concept dat bedreigend is voor de waarden, van de libera

le democratie. Wie zijn eigenlijk deze multiculturalisten? 
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Ik wil erop wijzen dat de mozaïekmetafoor vaak verkeerd wordt begrepen. Een moza

ïek is een geheel van samengevoegde stenen. De verschillende stukjes steen zijn 

gefixeerd; tezamen maken ze een harmonieuze indruk, maar ze raken elkaar niet. Er g 

zijn duidelijk grenzen tussen de steentjes. m 

Ik probeer met dit beeld aan te geven dat we hier te maken hebben met een mul- m 

ticuituralisme waarin culturele verschillen blijven gehandhaafd. In oppositie tot dit ^ 

'mozaïeke' multiculturalisme pleit ik voor een concept van cultuur in termen van -* 

complexe en rivaliserende verhalen. ledere cultuur identificeert zich middels een \ 

meervoud aan funderende verhalen. Deze meervoud en variëteit duiden erop dat er 

altijd botsingen zijn binnen culturen en verschillen van mening tussen de leden, van 

een cultuur. Laten we een eenvoudig experiment doen: kunt u een enkele omschrij- ^ 

ving geven, van wat de Nederlandse cultuur Nederlands maakt? Een keuze uit speci- X* 

fieke karakteristieken van. de Nederlandse cultuur die gedeeld wordt door alle 

Nederlandse burgers? Uw keuze zal direct bevraagd worden. Ik wil dus wijzen op twee 

cultuurbegrippen: een visie die uitgaat van het mozaïek, en een dialogisch en narra

tief begrip van cultuur. In een dialogisch cultuurbegrip worden inter- en. intracultu-

rele verschillen beschouwd als normale aspecten van de narratieve constructie van cul

turele identiteit. 

De vraag was: wie zijn eigenlijk de multiculturalisten waar ik kritiek op uit? In de 

eerste fase van het multiculturalismedebat werd uitgegaan van overlap tussen cultu

ren en groepen ••- elke groep had zijn eigen cultuur en iedere cultuur behoorde maar 

aan één groep toe. De belangrijkste vertegenwoordiger van deze visie is William 

Kymlicka in zijn boek Multicultural citizenship (1995)- Zijn theorieën hebben ook rede

lijk wat aanhang hier in Nederland. Daarnaast zijn er ook theorieën over culturele 

identiteit die voortkomen, uit de traditie van Herder. Deze positie zien we bij Charles 

Taylor die cultuur begrijpt als een holistisch universum van. waarden en verwachtin

gen waarbinnen het zelf zich centreert. 

Ook ik zie een relatie tussen cultuur, groepsidentiteit en. territorium, maar deze drie 

vallen, niet eenvoudigweg samen. De ironie is juist dat hoewel veel. van de discussies 

rondom multiculturalisme en. de claims van. immigranten feitelijk gaan. over niet aan 

territorium gebonden culturen, multiculturalistische theorieën, simpelweg vooronder

stellen dat cultuur en territorium samenvallen. De culturele identiteit van een 

Marokkaan of Turk of Algerijn die woont in Amsterdam, Parijs of Londen verschilt dui

delijk van de culturele identiteit van Marokkanen, Turken en Algerijnen in het land van. 

herkomst. Sociologisch onderzoek laat zien dat buiten-territorialiteit leidt tot het: bena- 4 / 

drukken van bepaalde aspecten van de eigen cultuur en het verwaarlozen van andere. In 

deze situatie van buiten-territorialiteit ontstaan zelfs etnische enclaves. Filosofen die 

zich buigen, over cultuur zouden zich. meer rekenschap moeten geven van de dynamiek Krisis 2004 | 3 

van culturele processen die sociologen en antropologen al geruime rijd analyseren. 

Mijn. kritiek op het begrip van. cultuur ais mozaïek is ook gerelateerd aan een aan

tal politieke posities. In de eerste fasen, van identiteitsdifferentiebewegingen domi

neerden claims op specifieke groepsrepresentatie. In de VS waren er conflicten over de 



evenredige representatie van Afto-Ameri.kan.en, bijvoorbeeld op scholen, in zieken

huisraden en gemeenteraden, etc. Maar over welke Afro-Amerikanen hadden we het 

eigenlijk? Over iemand die in de VS is geboren, in de Caraïben of in Afrika; hebben, we 

het over huidskleur, over cultuur of over nationaliteit? Ik heb grote moeite met een 

niet-reflexicf en naïef gebruik van dergelijke paradigma's van. groepsrcpresentatie'die 

verschillen binnen, groepen toedekken. Tijdens mijn bezoek aan Amsterdam in ver

band met de Spinoza-ieerstoel heb ik ervaren dat de Nederlandse politiek met een aan

tal gelijksoortige problemen worstelt: hoe gaan we om met multiculturele representa

tie? Ik denk dat de beste politiek bestaat uit het voorkomen van gefixeerde groepsdefi-

niries. Groepen zou moeten worden toegestaan om hun eigen interne meningsver

schillen te hebben, ze moeten zelf in overleg gaan over de grenzen van hun groepering. 

Op het moment namelijk dat we een naïef begrip van groepsidentiteit hanteren., 

zie je dat de vertegenwoordigers van deze groepen - vaak mannelijke leiders - onder

ling gaan onderhandelen over de betekenis van multiculturalisme en minderheden 

binnen, deze groep een politieke homogeniteit opleggen. Het 'officiële isiambeleid' 

van landen als Groot-Brittannië en Nederland legt een autoritaire strucmur op aan de 

groep zelf. Politiek gezien is dit een onhoudbare situatie. Vanuit mijn. model van. de 

democratische dialoog kun je argumenteren dat - indien verschil constitutief is voor 

de groepservaring - het alternatief niet zozeer gezocht moet worden in een interven

tie van bovenaf, noch in repressie van onderop. De opdracht is veleer om een demo

cratische ruimte voor dialoog te scheppen waarbinnen je kunt onderhandelen over 

deze verschillen. 

De vraag die we ons vandaag de dag meer dan ooit moeten, stellen, luidt: hoe kun

nen we een. moment van vloeibaarheid, coëxistentie, synergie en mestiza tussen, cul

turen vinden? Ik heb het liever niet over 'tolerantie', omdat tolerantie cruciaal, is maar 

ook een. enigszins passieve houding. Wie is tolerant ten opzichte van wie? Wat bete

kent dat precies? Ik denk dat een dynamische opvatting van multiculturele coëxisten

tie in een democratische civil society het paradigma van tolerantie verandert. Er is niet 

langer sprake van één standpunt van waaruit andere beoordeeld kunnen worden, 

maar slechts een. wederzijds proces van oordelen. 

Kritische theorie en liberalisme 

In Situating the self neemt u - ietwat ironisch ~~ waar dat de hedendaagse kritische theorie dichter 

48 bij de liberale politieke theorie (Rawls) staat dan bij communitarisrische en postmoderne filo

sofieën, die momenteel meer gemeen lijken te hebben met de eerste generatie kritische theo

rie (Frankfurter Schule) dan. Habernias en u. Klopt het als we de centrale normatieve impuls van 

Krisis 2004 | 3 uw werk omschrijven ais een toewijding aan de politieke en morele idealen van de moderniteit, 

en meer specifiek, een toewijding aan de liberale democratie in termen van. de door Habernias 

en u omschreven deliberatieve democratie? Anders gesteld: hoe verhoudt uw model van deli-

beratieve democratie zich tot het liberalisme? 

http://Afto-Ameri.kan.en
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Het is misleidend om mijn positie te omschrijven als een Verdediging van de liberale 

democratie', omdat ik in hoofdstuk 5 van The claims of culture een model, van dclibera

tieve democratie ontwikkel dat zeker veel overeenkomsten heeft met politiek libera

lisme, in het bijzonder met de rawlsiaanse traditie, maar daaraan toch niet identiek is. 

Ik gebruik regelmatig de term 'politiek liberalisme" in de lijn van John Rawls' uit-

oangspunt dat we de onvermijdelijke meervoudigheid en pluraliteit van visies op het ^ 

goede leven moeten accepteren, waarbij politieke instituties die gebaseerd zijn op -* 

rechtvaardigheidsclaims deze pluraliteit zouden moeten respecteren. Ik deel dus met ' 

Rawls het onderscheid tussen het goede leven en rechtvaardigheid op institutioneel S 

gebied, hoe moeilijk dit onderscheid ook te verdedigen is binnen de morele theorie. JK. 

De term. 'liberale democratie' lijkt echter te wijzen op een ondersteuning van een ^ 

bepaald economisch, verdelingsmodel, dat meestal geïdentificeerd wordt met de iibe- X : 

rale 'markteconomie. 
Dit model van liberale democratie als vrije-markteconomie bedoel ik niet wanneer 

ik de term liberalisme gebruik. Ik heb binnen de kaders van The claims of culture te wei

nig ruimte genomen om de economische aspecten uit te werken. Maar de vraag tot op 

welke hoogte de markt gesocialiseerd kan worden of regulering behoeft, blijft zeer 

belangrijk. Ik zou mijn positie in deze omschrijven als - wat economen noemen - de 

public^oods approach: de markt vraagt om. regulering, zoals overigens nu al gebeurt in de 

meeste hoogontwikkelde kapitalistische democratieën. Deze publieke regulering van 

de markt dient bepaalde publieke goederen. 

Dit wil niet zeggen dat mijn model van deiiberatieve democratie geheel, overeen

komt met het model van Rawls. Rawls heeft een beperkt begrip van representatieve en 

publieke participatie. De vraag van. de vertegenwoordiging in de publieke ruimte is 

bij hem ten dele onbeantwoord gebleven. Deiiberatieve democratie ontwikkelt daar

entegen een. tweevoudig model van de instituties en. associaties in de civil society waar

bij een grotere participatie zowel wenselijk, als noodzakelijk is. Daarnaast heb je ver

volgens nog het niveau van formele representatieve instituties, zoals wetgeving op het 

niveau van de staat. In hoofdstuk 5 van The claims of culture geef ik aan dat het wat mij 

betreft mogelijk en zelfs noodzakelijk is om proportionele representatie in te voeren. 

Dit kan een. oplossing zijn voor een aantal multiculturele dilemma's. Het 

Amerikaanse systeem is erg beperkt in dit opzicht: groepen die geen meerderheid ver

werven, worden feitelijk niet vertegenwoordigd. In de beginfase van de studentenbe

weging werd er een sterk concept van participatieve democratie gebruikt, als het enige 

model dat alle instituties zou moeten besturen. In de hedendaagse politiek lijkt par- 49 

ricipatieve dem.ocra.tie mij alleen geschikt voor een aantal instituties. Je hebt waar

schijnlijk een sterker gedifferentieerd en gediversifieerd model nodig, dat mogelijk

heden voor representatie in alle instituties biedt. Krisis 2004 | 3 

Wat is de verhouding tussen uw theorie van deiiberatieve democratie en kritische theorie? 

Aangezien kritische theorie bekendstaat om de daarin aanwezige kritische analyses van sociale, 

culturele en politieke ontwikkelingen en aangezien we ons kunnen voorstellen dat uw theorie 

http://dem.ocra.tie


deel uitmaakt van de hedendaagse kritische theorie, wat zijn dan wat u betreft de voornaamste 

elementen in de huidige samenleving die vragen om een kritische evaluatie? 

Ik positioneer mijn analyses op het niveau van de normatieve politieke theorie en 

claim niet dat ik de gehele kritische theorie representeer. Zo ben ik de afgelopen, jaren, 

bijvoorbeeld niet bezig geweest met strikt sociaal-theoretische aspecten. Laat ik een 

voorbeeld geven. We weten, dat laatkapitalistische samenlevingen in een post-fcr-

di.sri.sche fase zijn beland. In deze fase komen thema's als flexibilisering van de 

arbeidsmarkt en werktijden aan de orde en dit leidt tot een andere relatie tussen werk 

en privé-sfeer. Zo heeft de computer het mogelijk gemaakt thuis te werken. Wat ver

onderstellen deze specifieke transformaties van de economie voor onze relatie tot 

werk? Bewegen we ons in de richting van een flexibel, model van arbeidstijd of groei

en we in de richting van een 'post-arbeidsamenleving'? Andere bijzonder belangrijke 

en interessante vragen worden opgeworpen in het sociologische werk van Ul.ri.ch Beek 

over het ontstaan van de 'risicosamenleving'. Hij wijst op de inspanningen van de 

hedendaagse samenlevingen om risico's te beperken en op de angst en onderlinge 

afhankelijkheid die dit met zich meebrengt. Deze kwesties zouden, deel moeten uit

maken van onderzoek in het domein van de kritische sociale theorie 

Daarnaast hebben we nog altijd geen goede analyses van de implicaties van globa

lisering voor de transformatie van bio.nenland.se markten. We hebben allemaal 

gehoord, van de zogenoemde sweatshops in China, India en Midden-Amerika, waar 

arbeiders soms onder invloed van. gewelddadige bedreigingen hun werk. doen, vooral 

in Midden-Amerika. Er gaat grote criminaliteit gepaard met de globalisering van het 

kapitalisme. Wat is de betekenis van dit verschijnsel voor de transformaties die de 

staat en. politieke macht doormaken? Dit zijn vragen die aan. de orde zouden moeten, 

komen in de sociale theorie, ook. als onderdeel van kritische theorie. In de toekomst ga 

ik me weer sterker richten op dit soort kwesties. 

Ik zie kritische theorie ais een. collectief project met veel. aspecten en dimensies en 

dat gebaseerd is op een bepaalde arbeidsverdeling. Ik vraag me af of één theoreticus 

alleen nog wel in staat is om het hele domein van kritische theorie te bestrijken. 

Habermas was waarschijnlijk de laatste die taalfilosofie, rechtsfilosofie en hande

lingstheorie heeft samengebracht met sociale en politieke theorie en met reflecties op 

onze tijd. Alle post-habermassianen - Axel Homieth, Nancy Fraser, Rainer Forst, Jean 

Cohen, Andrew Arato en ikzelf - werken nog maar op deelaspecten daarvan. 

50 Persoonlijk denk ik dat het streven naar totaliteit mijn werk nooit heeft verlaten, maar 

het is zoveel moeilijker geworden dan. in de jaren dertig om een bepaald niveau van. 

competentie en gezag op al deze terreinen te bereiken. Ik spits mijn werk vooral toe 

Krisss 2004 | 3 op dilemma's en conflicten die maatschappelijke actoren, in onze rijd aangaan, zoals 

de vrouwenbeweging en. multiculturele conflicten, en poog daarover na te denken in 

het licht van hun normatieve en transformatieve potentieel. Toch heb ik nog steeds de 

ambitie om een 'filosofisch geïnspireerde Zeitdicynosc' uit te voeren. 

http://di.sri.sche
http://Ul.ri.ch
http://bio.nenland.se
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We nemen in de hedendaagse maatschappij waar dat het neoliberalisme en neokapitalisme, § 

aangevuld met nieuwe technologieën, nog altijd een sterk destructief effect hebben, op onze m 

natuurlijke omgeving. Ook lijken, deze ideologieën niet in staat de voortgang van mondiale . m 

ongelijkheid en militaire conflicten afdoende tegen te gaan. We vooronderstellen dat sociale ^ 

theorieën die de politieke idealen van de moderniteit verdedigen - of in termen van ~* 

Habermas, pleiten voor méér moderniteit in plaats van. minder - moeten worden aangevuld 

met een besef van economische machtsrelaties en van de morele problemen die ontstaan 

zodra cie liberale democratie vrijwel overeenkomt met het neokapitalisme. Hoe zou u de rela

tie tussen de liberale democratie en neokapitalisme omschrijven? Ooi deze - toegegeven erg Jjjj 

brede - kwestie wat nader te specificeren, willen we u cie volgende subvragen, voorleggen. X° 

In The claims of culture pleit u voor een deliberatieve dialoog die het individuen mogelijk 

maakt hun culturele identiteit te herformuleren. Voorzover wij begrijpen stelt u dit narratie

ve begrip van culturele identiteit tegenover een. gefixeerd begrip van culturele identiteit. 

Aangezien identiteit en identiteitsformaric - bemiddeld door narrativiteit ~~ een belangrijk 

clement is van uw theorie komt de volgende vraag op: hoe moeten wij deze narratieve opvat

ting van identiteit plaatsen in relatie tot economische identitei.tsconstnicti.es? Is, met andere 

woorden, de economie - specifiek de interactie tussen economische rationaliteit en esthetiek, 

stijl en symbolisme - niet één van. de belangrijkste structurele invloedssferen op basis waar

van hedendaagse individuen hun identiteit vormgeven? Hoe ziet u de relatie tussen de eco

nomie aan de ene kant en identiteitsformaric en het: narratieve zelf aan de andere kant? Meent 

u niet dat deze verhouding - die wat ons betreft zoals u zult begrijpen sterk is - de kritische 

sociale wetenschapper zou moeten aanzetten, tot een theorievorming waarin de normatieve 

idealen van de moderniteit worden verdedigd, maar waarin tevens reflectie plaatsvindt op 

economische machtsrelaties? 

Dit is een bijzonder interessante vraag. Het lijkt me - zoals in mijn vorige antwoord 

ook aan de orde kwam. - dat er iets fundamenteel aan het veranderen is in onze relatie 

tot werk. In mijn eerste boek Critique, norm and 'Utopia omschrijf ik het 'prometheïsche 

model, van de mens ' en zijn of haar activiteiten, waarin de mens wordt begrepen ais 

subject dat objecten, transformeert, en waarbij objecten vooral, worden gezien als de 

externe natuur . Bij Marx wordt arbeid begrepen vanuit een. heroïsch, prometheïsch 

paradigma van het menselijk wezen dat de na tuu r verandert en hiermee zichzelf ver

werkelijkt. Het is goed mogelijk dat - als gevolg van. de post-fordistische, nieuwe 51 

informatie-economie me t zijn flexibilisering, grote mobil i tei t en het losgezongen 

raken van werk van de gemeenschap waarin m e n woont - arbeid veel minder beteke

nisvol wordt in de narratieve consti tut ie van. onze identiteit . Krisis 2004 | 3 

Maar de vraag is dan: hoe verandert het precies, wat gaat arbeid vervangen en zal 

het genoemde proces als een verlies worden ervaren? We leven, nog altijd in maat

schappijen waarin onze publieke identiteit als loonarbeider of professional, centraal 

staat. Vooral voor m a n n e n is h u n werk nog steeds heel bepalend voor h u n persoon-

http://identitei.tsconstnicti.es


lijkheid. Als dikwijls nieuwkomers op de arbeidsmarkt zijn. vrouwen vaak sceptisch 

over de logica daarvan, Ze identificeren zich niet en masse met hun werk en zijn altijd -

naast hun werk - nog betrokken op andere aspecten van hun leven, niet name inter

persoonlijke relaties. Dit 'dubbele bewustzijn.' kan aan het veranderen zijn, maar nu 

zien we nog altijd het verschil tussen een produ.ctivisti.sche oriëntatie en een zorgori-

ëntatie, zonder deze overigens op een essentialistische manier exclusief te willen iden

tificeren met respectievelijk mannen en vrouwen. 

Ondanks deze genderverschillen is de identiteit die we hebben als betaalde arbei

der één van de meest centrale publieke identiteiten in onze maatschappij, vermoede

lijk zelfs belangrijker dan onze publieke identiteit als burger. Hoewel dit kan veran

deren vanwege een tekort aan arbeidsplaatsen, betekent werkloosheid nu vaak margi

nalisering, lagere zelfwaardering, wanhoop, angst en depressie. 

Onze vraag heeft twee kanten. U ging in op het element van werk in relatie tot identiteit, maar 

daarnaast is er ook een relatie tussen consumptie en de verhalen die het zelf over zichzelf ver

telt. Mensen, identificeren zich immers ook. met de producten die ze kopen. Hoe denkt u dat 

commodificatic interactcert met identiteiten? 

De vormgeving van het zelfheeft altijd een theatrale dimensie. We weten uit het werk 

van sociale wetenschappers als Erving Goflman - die daarin één van de belangrijkste 

sociale en culturele bijdragen van de jaren zestig heeft geleverd - dat het zelf in het 

alledaagse leven. een. 'zichzelf presenterend' zelf is. We moeten benadrukken dat dit 

één van de vrijheden is die we dankzij de moderniteit hebben, dat het individu zich

zelf kan 'vormgeven'. Je kunt kiezen uit verschillende zelfpresentaties, voorbij de 

beperkingen die traditionele en collectieve structuren ons oplegden, 

In mijn boek over Hannah Arendt (1996) - in het hoofdstuk, over Rahel Varnhagen 

- stelde ik dat de salon gezien kan worden als een vrouwelijke publieke ruimte. 

Vrouwen speelden, een. opvallende, bemiddelende rol in het op dynamische wijze 

samenbrengen van de verschillende klassen, en groepen in de maatschappij. De notie 

van. vormgeven en van cle theatrale presentatie van het zelfwas in de achttiende eeuw 

vooral een kwestie van. schrijfstijl, van wijze van spreken, kortom, een vorm van 

'esthetische opvoeding'. Misschien heeft onze samenleving de blik. meer gericht op 

consumptiestijl en besteden we minder aandacht aan het ideaal van esthetische 

opvoeding. 

52 Ik vind dit fascinerende aspecten en perspectieven van de narratieve constitutie 

van. identiteiten. Narrativiteit is ai lange tijd een cruciaal thema in mijn werk, gedeel

telijk onder invloed van Arendt. Op een interessante manier creëert het concept nar-

Krisis 2004 | 3 rativitcit een soort openheid en ontvankelijkheid ten opzichte van bepaalde stromin

gen in zowel de fenomenologie - bijvoorbeeld Paul Ricoeur - ais van sommige vormen 

van deconstructie, zoals het late werk van Jacques Derrida over ethische en politieke 

kwesties als asiel en kosmopolitisme. Dit biedt ook. een vruchtbaarder samenwerking 

tussen het esthetische en het culturele. Ik heb de afgelopen, twintig jaar veel gewerkt 
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op het terrein van het morele en politieke, misschien moet het economische en het 

esthetische wel de volgende stap zijn... 

Deliberatie, de publieke sfeer en de media 
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Het publieke debat is fundamenteel binnen discou.rsethi.ek en het vertoog van. de dcliberaricve ^ 

democratie Wat is de invloed van de specifieke middelen van uitwisseling en deliberatie (bijvoor- H 

beeld kranten, televisie, de straat, etc.) op het proces van deliberatie zelf? Naar aanleiding van. het » 

door u gehanteerde ideaal van discours komt de vraag op: hoe kijkt u aan tegen de manier waarop 5 

- in hedendaagse westerse samenlevingen - het publieke debat plaatsvindt. En specifiek: wat is uw ĵ L 

visie op de middelen waarmee het hedendaagse publieke debat gevoerd wordt, zoals de media, tv, ^ 

politieke campagnes, etc? X8 

Ik vind het cruciaal, om te onderzoeken of het model van de publieke sfeer niet hele

maal, verandert onder invloed van sociologische transformaties. Ik wil hier Jürgen 

Habermas' argumentatie in The stmaural transformation of the public sphere (1962) in. herin

nering roepen. Daarin ontwikkelt hij een sociologisch model van de publieke sfeer dat 

begint met het model van een rasonnierendes Publikum, de transformaties ervan in de 

achttiende eeuw laat zien en. tot slot haar ondergang in de twintigste eeuw in het 

model van een. konsumierendes Publikum. De tweede generatie van theorievorming over de 

publieke sfeer, inclusief Craig Calhoun, Nancy Fraser, Andrew Arato en mijzelf, is een 

kritiek op watje kunt noemen een 'pessimisme a ia Adorno' (the Adornonian moment of 

pessimism), dat inhield dat de publieke sfeer totaal, overheerst was geraakt door de 'cul

tuurindustrie'. Volgens mij begon Habermas dit model zelf al in zijn Legitimation crisis 

(1973) a a n t e passen. Het herzien en revitaliseren van de publieke sfeer is begonnen 

met het opnieuw in overweging nemen van haar sociologische grondslagen. Daarbij 

dachten, we nog te veel in termen van. nieuwe sociale bewegingen uit de jaren zestig, 

nog vóór de uitvinding van. kabel, en satelliet. We leven nu. in een andere tijd, die van 

de elektronische media. Een paar van mijn collega's - zoals Douglas Kellner - richt 

zich. hierop, maar over het geheel genomen is binnen de kern van de kritische theorie 

weinig aandacht voor de invloed van elektronische media en de manier waarop die al 

dan niet deliberatie- en waarnen.iingsstructu.ren kunnen veranderen. 

Er zijn volgens mij twee dimensies in dit proces. Ten. eerste de enorme fragmenta

tie die onder invloed van. nieuwe technologie ontstaat. Tegenwoordig zie je dat gezin

nen, tijdens de maaltijd mobiel, bellen, één van de kinderen kijkt boven naar MTV, de 53 

ene ouder kijkt naar het nieuws op tv, de ander kijkt misschien naar iets anders terwijl 

hij of zij kookt. Er bestaat niet meer één nieuwszender. Het is onduidelijk hoe deze 

fragmentering inwerkt op de politieke cultuur, we weten hier nog onvoldoende vanaf. Krisis 2004 [ 3 

Wat we wél weten is dat de grens tussen informatie en. entertainment oplost in 'info

tainment'. Feitelijk betekent dit dat het onderscheid tussen feit en fictie wordt uitge

wist. Het nieuws wordt vermaak, watje wil weten in plaats van. watje moet. weten -

omdat het echt is. Hannah Arendt heeft eens gezegd dat totalitaire regimes precies het 
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verdwijnen van het onderscheid tussen feit en fictie, geschiedenis en propaganda cul

tiveren. De massamedia in de VS doen nu hetzelfde en. leggen even. totalitaire politie

ke neigingen aan de dag. 

De andere kwestie is het zeer complexe debat over het gebruik van internet. Ik 

hink hier op twee gedachten. Aan. de ene kant zie ik dat internet echt extreem machtig 

is. Ik lees nu regelmatig stukken uit de Duitse en Turkse pers op internet. Op één 

moment kan ik in mijn studeerkamer verbonden, zijn met drie verschillende debatten 

en publieke sferen. Zoals we zien in het geval van de campagne van Howard Dean, is 

het mogelijk om. internet op een heel slimme manier te gebruiken om mensen bij 

elkaar te brengen, en. met elkaar in verbinding te brengen. 

Heeft internet echt de potentie om een alternatieve transnationale publieke sfeer 

te worden, die tot politieke actie kan leiden voorbij nationale publieke sferen? Ik denk 

van wel. Het is duidelijk dat dit medium een zeer gebruiksvriendelijke technologie is 

en misschien wel één van de weinige ontwikkelingen van. de laatste halve eeuw die 

voor meer humane doeleinden gebruikt kan worden. Er zijn mensen die dit opti

misme tegenspreken door erop te wijzen dat we slaven van onze computers zijn 

geworden en dat computers menselijke relaties verstoren. Zoals alle technologie bevat 

het een dubbele boodschap, maar het heeft ongetwijfeld politieke implicaties. Veel. 

meer nog dan televisie, wat een heel gecentraliseerde, passieve en kostbare technolo

gie is. 

De lotgevallen van de natiestaat in een tijdperk van globalisering 

De afgelopen jaren is één van de centrale punten in uw werk (uw Spinoza-lezingen aan de UvA 

in 2000), uw artikel 'Transformations of citizenship. The case ofcontenipomty Europe (2002b), de hoofdstuk

ken 5 en 6 van uw laatste boek (2002a) en uw lezing van. enkele dagen, geleden) wat u noemt de 

'constitutieve spanning" van de moderne natiestaat tussen soevereiniteit en mensenrechten. 

Hoewel deze paradox of spanning vanuit een. sociologisch perspectief heel inzichtgevend is, 

lijkt de binding aan de tweede pool van deze spanning - nationale soevereiniteit - vanuit een 

principieel moreel-universalistisch oogpunt problematisch. Houdt u soms vast aan deze span

ning omdat we op dit moment adequate politieke kaders en instituties voor een werkelijke 

global civil society missen? 

De manier waarop u deze vraag stelt bevalt me. Dit is duidelijk een kwestie waar ik 

54 mee heb geworsteld, zowel in de Spinoza-lezingen ais in mijn nieuwe boek dat deze 

herfst uitkomt. In dit boek bespreek ik onder meer de kwestie van de transformaties 

van Europees 'burgerschap. Een lang hoofdstuk gaat over de tegenspraken rond de 

Krisis 20-04 I 1 rechten van zogenaamde third countty nationals: Europese staatsburgers, asielzoekers en 

vluchtelingen.. 

Voor mij is de belangrijkste onderscheiding die tussen democratische zelfbeschik

king en universalistische normen. De vraag is of democratische zelfbeschikking los

gekoppeld kan worden van de territoriaal afgebakende natiestaat. In de Europese con-
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text zien we de opkomst van subnari.on.aie en transnationale eenheden, van soeverei

niteit. De volgende stap is het vinden van institutionele alternatieven, die democrati

sche zelfbeschikking loskoppelen, van territoriaal gezag. § 

In een. interview in. Trouw (30 januari 2004) beweerde ik onlangs dat democratieën 

grenzen vereisen. Tot op zekere hoogte provoceer ik hier. Ik vraag mensen om na te 

denken over de aard van de democratie en de kwestie van representatie. Democratisch «g 

zelfbestuur is alleen maar zinvol als de wetten, die door een specifieke autoriteit worden 

uitgevaardigd, diegenen representeren in wiens naam ze worden uitgevaardigd» Ik zeg 

nu: 'empires have frontiers, while democracies have borders'' {frontier heek de connotatie van. een. 

uiterste grens; border van een grens tussen twee entiteiten, meestal staten - EW en MB). 

In een imperium (empire) deel. je een beschaving en een waardestelsel, maar heb je geen ^ 

democratische structuren van vertegenwoordiging. In een imperium, heeft het een- X" 

tram. niet altijd controle over de periferie. In een democratie ligt de relatie tussen cen

trum en periferie conceptueel anders: ze moeten deel uitmaken van dezelfde eenheid. 

Dus een deel van de reden, waarom democratieën altijd gefloreerd hebben binnen de 

natiestaat is waarschijnlijk de manier waarop het territorium de volksvertegenwoor

diging heeft gedefinieerd. Kunnen we wel denken over de democratische stem en de 

democratische vertegenwoordiging los van territoriale aanwezigheid? Dit is een 

enorm uitdagende vraag voor de toekomst. Ik prijs het Nederlandse model dat alloch

tonen (foreign residents) in gemeentelijke verkiezingen een democratische stem geeft. 

Naar mijn idee impliceert dit een postnationaie opvatting van burgerschap. 'Niet lan

ger je nationale identiteit, maar participatie in het. leven van een gemeenschap - de stad 

waar je woont, waar je kinderen naar school gaan en dergelijke - wordt de eenheid van 

democratisch zelfbestuur. Om ons heen, vooral in Europa, zien. we de decentralisering 

van soevereiniteit en van de democratische stem. Sommigen noemen dit proces de 

'nieuwe middeleeuwsheid'. We moeten natuurlijk nog zien hoe deze steeds autono-

mere steden en regio's vervolgens aangepast kunnen worden aan de global cml society. 

Wat gebeurt er nu met de natiestaat binnen deze context? Ik moet toegeven dat ik 

op dit punt erg worstel Kijk naar Nederland: dat is niet een uitsluitend Nederlandse 

natie. U heeft een allochtone bevolking van ten minste 6 tot 8%; in Frankrijk is dat 6% 

en in Duitsland 9%. Dat zijn allemaal multinationale staten geworden. Eén van de 

paradoxen waar ik op wijs, is dat wanneer zich een mensenrechtencultuur ontwikkelt, 

het de natiestaat is die mensenrechtenverdragen, ondertekent en. de naleving ervan 

garandeert, en bijvoorbeeld niet Amnesty International. Deze is een waakhond die cle 

naleving door individuele staten, in de gaten houdt. De staat is dus zowel de loens waar 55 

mensenrechtenciaims uitgevoerd worden, als de instantie die deze normen afdwingt. 

Dus de mensenrechtencultuur versterkt én overstijgt de staat tegelijkertijd. 

De grote uitdagingen van het kosmopolitisme op dit moment zijn de kwesties van Krisïs 2004 1 3 

stateloosheid en grensoverschrijdende rechtvaardigheid. Hier neem. ik een nogal ster

ke positie in. In mijn nieuwe boek pleit ik voor 'eerste toegangsrechten.' (first admission 

rights) voor alle vluchtelingen en asielzoekers; niet voor het recht op lidmaatschap, 

maar voor eerste toegangsrechten. Ik weet dar u in Nederland in een debat zit over de 
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uitzetting van 20,000 mensen. Ik hoop dat de Nederlandse civil society zich mobiliseert 

tegen dit besluit van haar eigen regering. De wijze waarop we handelen, ten overstaan 

van individuen die de bescherming van de staat hebben verloren is de lakmoesproef 

voor kosmopolitische normen, We zijn tot nu toe niet in staat geweest dit probleem 

op te lossen. Hannah Arendt schreef hierover in The origins of totalitarianism (1951) onder 

de noemer 'het recht om rechten, te hebben'. Ik ben me zeven jaar geleden - na de 

afronding van mijn boek over Arendt - gaan bezighouden met het probleem van sta

teloosheid. Arendt behandelde dit als een historisch probleem, dat opgeld deed in 

Europa in het Interbellum. Intussen zijn de Conventies van Genève getekend (in 1951; 

waaraan in 19-68 een protocol werd toegevoegd.) en is de Hoge Raad voor de 

Vluchtelingen van de VN ingesteld, maar nog steeds is het internationale systeem zeer 

tegenstrijdig als het aankomt op de rechten van 'statelozen'. Dus hoezeer kosmopoli

tische normen ook zijn uitgebreid, we weten nog steeds niet wat we moeten doen met 

stateloze personen. Veel hedendaagse denkers, zoals Giorgio Agamben, vinden dat dit 

contrast tussen soevereiniteit en gastvrijheid tekenend is voor het failliet van het con

cept van nationale soevereiniteit. We moeten deze spanning oplossen en mijn strate

gie is opnieuw democratisch: gemeenschappen moeten het politieke werk van. onder

op en van binnenuit doen. Ik geef er de voorkeur aan dat gemeenschappen, zelf hun 

politieke houding tegenover buitenstaanders veranderen. 

Markten en migranten 

Recentelijk heb ik me beziggehouden met de relatie tussen migratierechten en overwe

gingen van binnenlandse rechtvaardigheid [domesticjustice}. Hierover heerst grote ver

warring, zowel ter linker- als ter rechterzijde van het politieke spectrum. In de 

Amerikaanse presidentscampagne - met echo's in Europa - zijn ter linkerzijde protecti

onistische stemmen te horen. Veel Europese sociaal-democratische partijen zijn ondui

delijk over hun immigratiebeleid. Moeten, de sociaal-democraten de eigen arbeidsplaat

sen verdedigen of moeten ze een liberaal, beleid voeren en. open zijn? Ter rechterzijde 

wordt dezelfde taai gebezigd, Binnen Europa - van Jean-Marie ie Pen tot de Deense rege

ring - heb je stemmen die zeggen: 'eigen arbeiders eerst'. Maar je hebt ook het grote 

mondiale kapitalisme, zoals vertegenwoordigd door The Wall Street Journal dat feitelijk 

voor open grenzen pleit. Het streven naar open grenzen laat een merkwaardig samen

komen zien van mondiaal kapitalisme met kosmopolitische standpunten. Overigens 

56 had Marx deze tegenspraak al opgemerkt. Laten we niet vergeten dat Marx het imperia

lisme prees wegens het vernietigen van traditionele gemeenschappen. 

Ik denk dat hier - vooral binnen de Europese context - nog heel wat gedaan moet. 

tcrisis 2004 [ 3 worden aan bewustzijnsverandering, zowel pedagogisch als politiek gezien, door men

sen bewust te maken van de bijdrage van. migranten aan de naoorlogse economische 

groei en door hen. voor te lichten over de voortgaande complexiteiten van globale inter

dependentie. Politici, zowel, links als rechts, hebben dit grotendeels uitgebuit zonder 

eerlijk te zijn naar hun eigen, bevolking. De kwestie van markten en migratie is voor de 



linkse politiek enorm belangrijk. Hoe kunnen we aan de ene kant recht doen aan men

senrechten en aan. de rechten om te immigreren en grenzen over te steken - wat uit

eindelijk vrijheidsrechten zijn - en aan. de andere kant met de enorme transformaties 

van de arbeidsmarkt in onze samenleving omgaan? Soms zuilen bepaalde banen, zelfs 

bij binnenlandse werkeloosheid, niet door autochtonen genomen worden. Ik denk dat 

migratie deels draait om vreedzame klasseverhoudingen; migranten brengen de socia

le en klassespanningen die nog steeds in onze samenlevingen bestaan tot bedaren. Hoe 

trouw te blijven aan kosmopolitische waarden en tegelijk ook nationale solidariteit tot 

stand brengen? Dit is een heel oude vraag. .Laten we hopen dat we bij het beantwoor

den ervan niet steeds maar weer opnieuw in de fout gaan. 
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