LOLLE NAUTA

Civiel
Al geruime rijd bestaat er in de praktische filosofie een sterke rivaliteit tussen twee
verschillende aannames. De eerste luidt dat er principes zijn die voor iedere samenleving gelden en waaraan iedereen zich. heeft, te houden. Laten, we deze aanname als
liberaal-democratisch betitelen. Respect voor het individu en gelijke rechten voor
mannen en vrouwen zijn voorbeelden van het soort dingen waar het hier om gaat.
De tweede aanname zegt dat samenlevingen, hoe divers en. heterogeen ook, specifieke kenmerken bezitten, die bepalend zijn voor hun identiteit. Neem de Franse. Zij
kenmerkt zich door een staatsgezag dat vanuit één centraal, punt wordt uitgeoefend.
Het debat over de hoofddoekjes getuigde er weer eens van. De scheiding van kerk en.
staat stond voorop. Een vaak. genoemd kenmerk van. cle Nederlandse samenleving
vormt de spanning tussen morele principes en commerciële belangen. Degenen die
bij ons de mond vol hebben van waarden en normen, zitten vaak kiem tussen
de koopman en de dominee. Ook het debat over de asielzoekers laat dat zien. Deze
tweede aanname wordt in cle praktische filosofie gewoonlijk als communitaristisch
betiteld.
Stel. we hebben hier te maken met twee aannames die belde plausibel zijn, hoe zit
het dan met de verhouding tussen de twee? Het antwoord kan niet zijn dat er gewoon
twee soorten samenlevingen bestaan, liberaal-democratische en communitaristische.
Ook bij de eerste soort kunnen de mensen bepaalde eigenschappen met elkaar
gemeen hebben. Denk maar weer aan Frankrijk. En er bestaan samenlevingen met een
relatief sterke identiteit waar im Grossen und Ganzen liberaal-democratische principes in
ere worden gehouden. India en Japan zijn voor de hand liggende voorbeelden. Het
debat tussen liberaal-democraten en communitaristen is niet een verschil van mening
over twee soorten samenlevingen.
Maar wat voor soort debat is het dan wel? Hoe kunnen w?e de verhouding tussen
de twee aannames dan wel karakteriseren? Aan liberaal-democratische principes die
van normatieve aard zijn, hebben we voor de karakterisering van samenlevingen niet
genoeg. Zij zijn daarvoor te dun, ze zweven te zeer m de lucht. En communitaristische
eigenschappen,, met hoeveel verve ter plaatse ook aangehangen, laten de filosofische
waarnemer eveneens in de steek. Zij zijn exclusief, te dik om aanspraak te kunnen
maken op algemeengeldigheid. Het viel in het begin van de zeventiende eeuw de balling René Descartes al op. Wat in Parijs voor waar wordt aangenomen, hoeft dit in
Amsterdam of Stockholm daarom nog niet te zijn.
Voor de prakrisch-filosofische karakterisering van samenlevingen leveren de twee
aannames, zelfs als men ze combineert, onvoldoende op. Zonder liberaai-democrati-
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sche principes redden we het in de wereld niet. Denk maar aan het belang van mensenrechten voor organisaties als de Verenigde Naties of Amnesty International. Het
probleem is alleen dat die principes de vraag onbeantwoord laten, waarom mensen
zich überhaupt met anderen verbonden zouden moeten voelen. Mensenrechten vertellen wel. waarin, die verbondenheid behoort te bestaan, maar niet waarom zij er zouden moeten, zijn. En wat gevoelens van. nationale aard. betreft, zij bestaan er in diverse
soorten en maten, maar welke factoren deze verbondenheid opblazen ofjuist relativeren, is een. vraag die niet gemakkelijk te beantwoorden valt.
Liberaal-democratische en communitaristische aannames leveren zowel ieder voor
zich als gezamenlijk onvoldoende op om zicht te krijgen op kwesties van transnationale en nationale aard. Mijns inziens moet er daarom aan deze twee een derde worden,
toegevoegd die ik wil betitelen als het postulaat van een civiele bestaanswijze.
Dat hiermee in een manco wordt voorzien, valt bij de liberaal-democratische
waarden, gemakkelijk in te zien. Tal. van. individuen, en groepen houden, ze voor geldig
zonder die geldigheid in een metafysisch of hoger principe te kunnen funderen.
Immers wat voor principe zou dat moeten zijn en hoe zou zo'n Verplaatsing naar
boven' beargumenteerd moeten worden?
Liberaal-democratische waarden ontlenen hun geldigheid, aan verschillende praktijken waarbij partijen het wenselijk achten zich ten opzichte van elkaar conform te
gedragen. Dat hoeft niet in de vorm van een uitdrukkelijk verdrag te gebeuren. Hier
kunnen regels in het geding zijn die zich aanvankelijk zelfs betrekkelijk onopvallend
ontwikkelen. Robert Putnam geeft er in Making democracy work met betrekking tot
Noord-Italie mooie voorbeelden van. Ik vertrouw jou en jij vertrouwt mij dus ook.
maar. Een breuk aan de ene kant leidt tot een vergelijkbare reactie aan de andere.
De praktijk van de rechtspraak hoort hier ook thuis. Norbert Elias heeft, daar
steeds weer op gewezen. De partijen, in het geding slaan elkaar de hersens niet in,
omdat zij de beslissing over hun geschil opdragen aan. een rechter of mediator. Het:
cultiveren van bepaalde deugden bij het ontstaan van het vroege kapitalisme - Ie doux
commerce , waarover Albert Hirschman in The passions aïtd the interests zo verrassend heeft
geschreven, vormt een ander voorbeeld.
Dat liberaal-democratische waarden op zulke praktijken gestoeld zijn, relativeert
hun belang niet, maar verschaft een kader, een performarieve context of hoe men het
wil noemen. Hierop berust het exemplarisch karakter van. verdragen in de praktische
filosofie en. ethiek, het is niet omgekeerd. Verdragen verwijzen naar praktijken van
wederzijds gegroeide conformering. Wie ze metafysisch, wil rechtvaardigen, verspilt
zijn energie aan. een schijnoperatie.
Tegenover metafysisch staat niet antimetafysisch, maar civiel. Ook al worden, in
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verdragen gesloten, God is geen verdragspartner. Civiele praktijken kan
men met filosofen, als Pierre Bourdieu en. Robert Putnam kwalificeren als een vorm
van sociaal kapitaal. Zij berusten op specifieke leerprocessen, waarin intersubjectief
erkende vormen van interactie worden gekweekt.

Maar hoe zit het dan met aannames van communitaristische aard? Wat hebben die
met praktijken van. civiel gedrag van doen? Berusten zij niet eerder op het verabsoluteren van regels dan op her delen daarvan?
Over de identiteit van samenlevingen ~~ de. Nederlandse of Duitse identiteit bijvoorbeeld, die asielzoekers zich eigen zouden moeten maken - worden vaak massieve
beweringen gedaan. Alsof het een kwestie van kiezen of delen zou zijn. Gemakkelijk
wordt vergeten, dat de zogenaamde identiteit van een samenleving in verschillende
gradaties kan worden aangehangen. Om twee extremen te noemen: men kan een
zekere afstand voor wenselijk houden en het promoten van een collectiefgedeeI.de
identiteit uiteindelijk zien. als een soort nationale sprookjesvorming. Maar men. kan
ook. met politicologen als Paul SchefFcr en Jos cle Betis van. mening zijn dat wat een.
volk gemeen heeft, in deze barre, multiculturele tijden expliciet gemaakt en. verstevigd behoort te worden. De deugden die men daarbij op het oog heeft, zijn bijna altijd
per dcfenitie nationaal en zelden kosmopolitisch van aard. Kosmopolitisme is bij De
Beus en Scheffer een vorm van koketterie met zoiets vaags als de mensheid als geheel.
Hier raakt het debat over de identiteit van een samenleving aan kwesties van civiele aard. 'Civilisatie' is per definitie pluriform. Zoals we hebben gezien ontwikkelen
individuen en groepen met uiteenlopende belangen hier specifieke praktijken, praktijken van commercieel verkeer, juridische confrontatie of wat dan ook. Naarmate
nationale eigenschappen meer op de voorgrond treden, in tijden van terroristisch,
gevaar bijvoorbeeld, is voor het verstevigen van zulke praktijken minder ruimte. Ja,
het ontwikkelen ervan kan zelfs als een. bedreiging van de nationale weerbaarheid
worden, gezien, zoals we momenteel in de Verenigde Staten waarnemen. Ik draai het
liever om. Nationale eigenschappen kunnen alleen op communitaristische leest worden geschoeid binnen de beschermende laag van civiele praktijken en de humanitaire uitwerking die daarvan kan. worden, verwacht.
Civiel is wat mij betreft niet synoniem met burgerlijk. Burgerlijkheid is een klassenbegrip, civiel is een kosmopolitische term. Multiculturele en transnationale aspecten hoeven, er niet te worden ingepropt en van bulten aan. toegevoegd. De term zelf is
tot in zijn wortels multicultureel. De geweldloze praktijken die aan de basis ervan liggen, zijn io. principe toegankelijk voor iedereen. Voor de rechter kan men zich. niet
beroepen, op stand, sekse of huidskleur en bij financiële transacties en in wetenschappelijke debatten al evenmin.
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