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A theory of citizenship is een onortho

dox, origineel en intelligent boek over 

burgerschap. Onorthodox, omdat het 

zich zowel qua stijl als qua inhoud niet 

stoort aan conventies. Origineel, omdat 

het een ongebiuikelijke visie op burger

schap presenteert. En intelligent, omdat 

het beiust op een grondig doordenken 

van zin en onzin van de idee van 'bur

gerschap'. Tevens is er ook wel veel op 

het boek aan te merken, zo laat het in 

zijn verfrissende voortvarendheid wel 

erg veel kwesties links liggen. Ik zal pro

beren in het onderstaande beide aspec

ten van het boek over het voetlicht te 

brengen. 

Voortbouwend op elementen uit li

beralisme, communitarisme en tepubli-

canisme construeert Van Gunsteren zijn 

eigen conceptie, het 'neotepublicanis-

me'. De term 'neo' bedoelt niet dat het 

klassieke republicanisme conceptuele 

veibetering zou behoeven, maar vooral 

dat concepties van burgerschap moeten 

aansluiten bij veranderingen in de poli

tieke cultuur. En de westerse politieke 

cultuur is volgens Van Gunsteren recent 

ingrijpend veranderd. Waar velen onze 

politieke en sociale 01de nog zien als 

'post-WO-ll', daar formuleert Van Gun

steren die als 'post-1989'. De val van het 

sovjetcommunisme veistootde de 

machtsbalans in de wereld. Processen 

van globalisering en lokalisering ont

wikkelen zich gelijktijdig. De locus van 

politiek is mede daaidooi niet langer 

vanzelfsprekend de natiestaat. Sterker 

nog, politiek heeft helemaal geen van

zelfsprekende focus/locus meer. De 

Kosovo-crisis vormt hiervan een spre

kend voorbeeld: de discrepantie tussen 

natie en staat veroorzaakt een 'etnisch' 

conflict, waatop niet de krachteloze VN 

maar de NAVO ingrijpt in de 'soevereine 

staat' Joegoslavië. 

De politieke theorie kan het zich net 

zo min als de praktische politiek vetoot-

loven om op de oude, 'pre-1989' voet 

voort te gaan. Maar ondanks de groei

ende erkenning van 'post-bewegingen' 

als poststructuralisme, postmodernis

me, postkolonialisme is de politieke 

theoiie (zeket in de Anglo-Ameiikaanse 

traditie) nog stetk geënt op staat en na

tiestaat. Ook de liberale overtuiging die 

in deze theoiieën wotdt uitgedragen, 

draagt bij aan een stetke focus op de 

staat. Politiek gaat in die petceptie ovei 

wat de oveiheid moet, mag, of juist niet 

mag doen. Dit leidt makkelijk tot een 

idee van politiek als 'iedet voor zich, en 

de overheid voor (of tegen!) ons allen'. 
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KRISIS 75 Tegen zulke tendensen richtten zich 

'communitaire' ctitici. Als ooizaak voor 

het verval van politiek tot spel van 

macht en eigenbelang wezen zij de ont

binding van gedeelde sociale normen 

aan. De aangewezen remedie is het her

vinden van verloren gegane sociale con

sensus. 

De vraag naar de betekenis van so

ciale consensus biedt een goed criteri

um om de concepties van liberalisme, 

communitaiisme en tepublicanisme te 

vergelijken, zoals Van Gunsteren ook in 

het begin van zijn boek doet. Een klas

siek probleem van liberalisme is dat het 

een zekere voorgegeven sociale consen

sus nodig heeft om te gedijen. Toc-

queville zag dit hondetdvijftig jaar gele

den al. De verdenking van communita-

tisten gaat veidet; zij menen dat de libe

rale levensstijl deze sociale consensus 

stiuctureel ondermijnt. Reconstructie 

van consensus is daarom nodig. En ook 

het republicanisme onderkent het grote 

belang van consensus. Dit is echter voor 

het republicanisme geen kwestie van re

constructie, maar van constructie. Een 

communitarist benadiukt dat wij (altijd 

al) 'lid zijn van een gemeenschap'; een 

republikein heeft het lievei over een 

aangewezen zijn op min of meer toe

vallige anderen. Politiek is voot de 

republikein, zoals Van Gunsteren het 

uitdrukt, het transformeren van zo'n 

toevallige verbondenheid [community 

of fate) tot een verbond dat op een posi

tieve keuze of affitmatie berust. 

O m die reden hecht de neoiepubli-

keinse conceptie veel waaide aan but-

gerschap: de vorming en uitoefening 

van het piaktische veimogen om te 

gaan met verschillen die een community 

of fate eigen zijn. In onze hedendaagse 

maatschappij, die wordt gekenmeikt 

door diepe verschillen en (zowel de

scriptieve als normatieve) onoveizichte-

lijkheid, bestaat daatvoor geen btuik-

baar normatief criterium, in de vorm 

van gemeenschappelijke waarden of 

doelen. Als 'post'-theoreticus wijst Van 

Gunsteten de idee van een of andere 

tianscendente fictie, zoals trouw aan 'de 

natie', 'de republiek' of 'de grondwet', 

van de hand. Buigeis kunnen eigenlijk 

alleen trouw zijn aan zichzelf en aan el

kaar. Dit is de kern van Van Gunsterens 

'neorepublikeinse' project: uit de voort

durende confrontatie van belangen en 

vetlangens in de community of fate moet 

een publieke cultuui totstandkomen 

waarin burgers bereid en in staat zijn op 

voet van gelijkheid hun geschillen en 

velschillen uit te vechten. Opgelost 

wotden die velschillen nooit. Het gaat 

erom een consensus te vormen hoe met 

die verschillen om te gaan. 

Neorepublikeins burgerschap doet 

dat op een 'zakelijke' manier, via het 'or

ganiseren' van verschil en pluraliteit. 

Vooi veel potentiële conflicten bestaan 

standaatdoplossingen: 'normaliteit or

ganiseert pluraliteit' (40). Burgerschap 

is vooral vereist in geval van onverwach

te en ontregelende velschillen. Het ver

eist een 'repertoire' aan acties en reacties 

om met zulke velschillen om te gaan, 

onder behoud van de gelijke status van 

een ieder als burger. Uitoefening van 

buigeischap bedoelt areas of choice te 

creëren (62), een zodanige inlichting 

van de publieke arena dat een reële en 

verantwoorde keuze mogelijk is, of die 

nu voice, exit of loyalty inhoudr. Reëel, 

in de zin dat men niet feitelijk dooi 

machtsposities van anderen wordt ge

dwongen tot een bepaalde keuze. Ver

antwoordelijk, in die zin dat de keuze 

zelf bijdraagt aan de instandhouding 

van publieke ruimte en burgerschap. 

Uitoefening van buigetschap wordt 
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ondersteund doot sociale integratie 

(weik, opleiding, gezin) maar behoort 

in beginsel los daatvan mogelijk te zijn. 

Misschien wel de moeilijkste kwestie is 

die van de toelating tot het butget-

schap, met andeie wooiden de vraag 

naar criteria voor immigratie en natura

lisatie. Van Gunsteren stelt in zijn boek 

deze en andere thema's rondom burger

schap aan de orde en formuleert neoie-

publikeinse inzichten daarover, zonder 

veel systematische of analytische preten

ties. Het boek is daarom eerder explora-

tief te noemen dan synthetizerend of 

concluderend. Ook is het hier en daar 

nogal verbrokkeld, zowel in de argu

mentatie als in het gebruik van de En

gelse taal. 

Wie, eigenlijk tegen de praktische 

strekking van het boek in, op zoek gaat 

naar Van Gunsterens politiek-theoreti-

sche uitgangspunten vindt er denk ik 

twee. De eerste is afkomstig uit de an

tropologie, in het bijzonder het werk 

van Mary Douglas, en kan kernachtig 

worden samengevat in het motto dirt is 

matter out of place. Alle maatschappelij

ke praktijken impliceren een ondei-

scheid tussen wat geldt als pure en wat 

als dirt, normen zijn in feite de rationa

lisering van zulke onderscheidingen. 

Maar niets is in zijn essentie dirt dan 

wel pure; zaken gelden als zodanig dooi-

dat wij ze al dan niet als out of place er

varen. Normen zijn dus steik lokaal en 

contextueel. De hedendaagse maat

schappij kenmerkt zich door een plu

raliteit van waaiden en culturen en 

daarom kan voot ons alleen organising 

plurality de notm zijn. Leien omgaan 

met vuil is belangrijker dan het steeds 

proberen weg te schuiven. 

Het tweede uitgangspunt betreft de 

politiek-filosofische implicaties van de

ze gedachtegang. Veel politieke theo

rieën houden zoals gezegd vaak vast aan 

een myope conceptie van politiek als 

centraal uitgeoefende macht. Daarin 

kan butgetschap nauwelijks actieve be

tekenis hebben. Zo beschouwde de tra

ditionele (Amerikaanse) politicologie 

actieve burgers lange tijd juist als be

dreiging voor de democratie; burgers 

moesten stemmen en verder niks. En 

kantiaans-constructivisten als Rawls 

breken wel een lans voor burgerlijke on

gehoorzaamheid, maar zien burgers ver

der toch lievei als object van beleid dan 

als subject van politiek handelen. Hiet-

tegenovei stelt het neorepublicanisme 

een foucaultiaanse, of neo-hobbesiaan-

se, opvatting van politiek. Deze wijkt in 

twee opzichten af van de klassieke Hob-

bes. Ten eeiste wordt macht niet meei 

loutei centraal uitgeoefend, door een 

'soeverein'. Machtsuitoefening is tegen

woordig moeilijk lokaliseerbaar; zij 

heeft de trekken van een netweik (ande

re populaire metaforen zijn 'raster' en 

dispositief). In plaats van alles-of-niets 

wordt macht diffuus. Die diffusie 

maakt het moeilijker om zich aan de 

macht te onttrekken. Maar zij impli

ceert ook dat er meer en vaker tijdelijk, 

lokaal en partieel onderhandeld en ge

organiseerd moet worden. Daarvoor 

zijn burgerschapscapaciteiten vereist. 

Burgerschap a la Van Gunsteren 

sluit in lijn hiermee sterk aan bij be

staande praktijken en ontleent daaraan 

grotendeels zijn noimativiteit. Het is 

niet gekoppeld aan een specifiek pro

gramma voor maatschappelijke hervor

ming. Er zit geen uitgewerkte morele 

theotie aan vast die een techtvaaidige 

verdeling van goederen en kansen eist, 

of een versterking van de democratie. 

Zelfs is het Van Gunsteren niet speciaal 

te doen om een grotere politieke parti

cipatie van burgers. Belangrijker is vol-
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KRISIS 75 gens hem de mogelijkheden vooi de 

uitoefening van buigerschap te vergro-

ten in de publieke functies of ambten 

waarin mensen toch al actief zijn. Bur

gerschap gaat om niet meei en niet 

mindet dan het vermogen tot organise-

ren van pluraliteit. De enige sterke 

norm die Van Gunsteren daarbij stelt is 

die van de gelijkheid van allen als bui-

gei; een notm oveiigens die ook al in de 

hedendaagse politieke cultuui besloten 

ligt. Maat ook die notm kan eigenlijk 

alleen in en door het handelen van bur

gers zelf worden geïnstitutionaliseerd. 

Hoewel burgerschap van groot be

lang is, wordt het volgens Van Gun

steren te vaak als panacee vooi alle 

politieke kwalen geptesenteeid. O m te 

beginnen is de term burgerschap nogal 

aan inflatie onderhevig. Soms is het 

weinig meer dan een nieuwe naam voor 

de klassieke 'competente politieke ac

tor'.1 Maar belangrijker: er is een hele 

waslijst van zaken waaraan burgerschap, 

ook indien correct geconcipieerd, vol

gens Van Gunsteten niets kan of moet 

bijdragen. Zoals economische en sociale 

ongelijkheid. En zelfs culturele onge

lijkheid. In echt republikeinse stijl ziet 

Van Gunsteren multiculturalisme niet 

als waaidevol; de etkenning van cultu

rele identiteiten is vooi de republikein 

louter een zwaktebod. 

Dit leidt mij tot een aantal kritiek

punten op A theory oficitizenship. Het 

meest algemene punt is dat Van Gun-

sterens wittgensteiniaans-piaktische 

handelingsconceptie leidt tot een wel 

erg steik organisatorische benadering 

van butgeischap. Zij stuuit meet aan op 

een zakelijk 'managen' van pluraliteit 

dan op een analyse van de (morele of es

thetische) waaide daaivan. Dit algeme

ne punt leidt tot een drietal meei speci

fieke, ondetling verbonden punten van 

kritiek. Ten eetste leidt Van Gunstetens 

type butgetschap er niet toe dat burgers 

culturele pluriformiteit meer gaan 

waarderen; zij leren er vooral mee om

gaan. Van Gunsteren spreekt wel over 

'diepe verschillen' tussen individuen, en 

over 'diepe loyaliteiten' aan uiteenlo

pende gemeenschappen, maar als 

(neo) republikein gaat hij niet verder 

dan die verschillen en loyaliteiten vooi 

kennisgeving aannemen. Omgang met 

pluraliteit is vooi de neotepublikein 

vooral een praktische eis, die volgt uit 

de noodzaak aan te sluiten bij bestaande 

praktijken. Pluraliteit behoeft otganisa-

tie, maat geen cultiveting of waarde

ring. 

Dit neotepublikeinse gebrek aan 

waardering van pluraliteit is nadiukke-

lijk bepalend voor Van Gunsteiens 

praktische focus op butgetschap. De 

nadtuk valt als vanzelf op de 'exit-op-

tie', de praktische mogelijkheden zich 

los te maken uit contexten die als te do

minant of bepeikend wolden ervaren. 

De vraag waarom en wanneer mensen 

contexten zo ervaren verdwijnt zo bui

ten beeld. Die vraag klemt juist omdat 

het neotepublicanisme zo sterk berust 

op aansluiting bij bestaande praktijken 

en ervan uitgaat dat in veruit de meeste 

situaties standaardoplossingen volstaan. 

Het is wel zo dat die standaatdoplossin-

gen voortvloeien uit de dwang van het 

alledaagse leven, maai die dwang is 

nooit loutet 'natuutlijk'. Zij omvat ook 

niet-noodzakelijke aspecten, die disci

plinerend en normaliserend werken. 

Het neoiepublicanisme kan zulke me

chanismen maat moeilijk aan de otde 

stellen. 

Mijn tweede en detde kritiekpunt 

betreffen implicaties van het feit dat ne-

orepublicanisme niet kan of wil articu

leren wat mensen motiveert zich als bur-
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gei te gedragen, vooral wanneer dat in

gaat tegen de dwang van disciplinering 

en noimalisering. Dat motief, zou ik 

met Axel Honneth2 zeggen, is een ge

voel van miskenning van de eigen iden

titeit, en de daaiuit voortvloeiende 

behoefte aan erkenning. Individuen 

hebben behoefte aan een eigen identi

teit, en ervaren dat die slechts verkregen 

kan worden via een positieve waarde-

ring etvan dooi de ander Het neoiepu-

blicanisme verbant echter identiteiten 

naai de privésfeer, omdat zij de daaraan 

ten grondslag liggende mechanismen 

juist als een bedreiging beschouwt voor 

de vreedzame organisatie van plurali

teit. Dit leidt ertoe dat in feite een af

weging wordt gemaakt: liever bestaande 

praktijken accepteren, inclusief de 

schadelijke effecten van normalisering 

en disciplinering, dan pluralisering na

streven met het risico van 'balkanise

ring'. Of die vrees voor balkanisering 

terecht is, hangt vooral af van de mate 

van tobuustheid van techtsstaat en 

techtsbewustzijn. Burgers die hun cul

turele identiteit weten te combineren 

met een stetk rechtsbewustzijn en een 

besef deel uit te maken van dezelfde pu

blieke cultuur, zullen minder gauw in 

stammenstrijd vervallen. Van Gunste-

ren gaat echtet niet of nauwelijks in op 

deze dimensies van buigeischap. 

Hier sluit direct mijn detde punt van 

kritiek aan. Als sociaal-psychologische 

drijfveren zoals erkenning taboe zijn 

voor het bedrijven van burgerschap, wat 

motiveert burgers dan wel tot politiek 

handelen? Welk belang of welke belang

stelling zorgt daarvoor? Het neorepubli-

canisme heeft het hier nog moeilijker 

dan het traditionele republicanisme. 

Het is noch eigenbelang, noch streven 

naar erkenning. Ook is het niet de 

waaidering voor het bestaan van plura

liteit zelf, zoals gezegd is pluraliteit vooi 

de republikein louter feit en geen waai

de. En het is zelfs niet meer een over

koepelende loyaliteit aan 'de republiek', 

laat staan aan 'de natie'. Ook die heeft 

de neorepublikein immers als mystifica

tie terzijde gesteld. Maar juist een con

ceptie die praktische werkzaamheid 

voorop stelt, zal de feitelijke psychoso

ciale drijfveren van mensen moeten er

kennen. Doet zij dat niet, dan blijft het 

(neo)republicanisme louter een intellec

tueel ideaal. En dat zou zeker een mis

kenning zijn van haar waarde. 

Noten 

i. Zoals in het ook recent verschenen J, 
Bussemaker en R. Voet (red.) (1998) Gender, 
participation and citizenship in The 
Netherlands. Aldershot, Ashgate. 

2. Zie A. Honneth (1992) Kampfum Aner-
kennung. Frankfurt, Suhrkamp, 
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