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Ik geloof dat weinigen de relevantie van de notie van authenticiteit voor de moderne
ethiek zullen ontkennen. De problemen beginnen wannneer we over moraliteit
gaan nadenken. En het aantal mensen dat het eens is over de betekenis van het concept authenticiteit neemt nog verder af als het gaat over de relevantie ervan voor
vraagstukken van grondwettelijkheid, arbitrage en rechtstheorie, en voor de fundamenten van social criticism en voor politieke filosofie in het algemeen. Doel van dit
artikel is een perspectief te schetsen waarin de relevantie van de notie van authenticiteit voor alle bovengenoemde terreinen wordt uitgewerkt, alsook voot de discussie
over 'normatieve geldigheid'. In dit perspectief vervult de notie van authentieke subjectiviteit eenzelfde rol van centraal en organiserend principe als de notie van autonome subjectiviteit in de vroege moderniteit. Dit afdoen als louter cultuursociologie
of morele ideeëngeschiedenis zou te beperkt zijn, want het normatieve ideaal van
authenticiteit bevat een methodologische kern die het vroegmoderne type algemeen
universalisme ter discussie stelt en vervangt door een nieuw soort van exemplarisch
universalisme, dat is gebaseerd op het model van reflexief oordelen. Door dit inclusieve model van exemplarisch universalisme krijgt de normatieve notie van authenticiteit een betekenis die de grenzen van de ethiek te buiten gaat en wordt zij relevant voor kwesties van rechtvaardigheid, rechtstheorie, en voor politieke en morele
filosofie.

Authenticiteit vandaag de dag
Waarom over authenticiteit praten? Dit is een serieuze vraag. De volgende 'filosofische feiten' nopen ons daartoe. Ten eerste: de polemische kracht van de term 'authenticiteit' lijkt bijna uitgeput. Aan de ene kant contrasteren de connotaties van
authenticiteit, die waren tegengesteld aan een zekere visie op morele autononie en
autonoom handelen, steeds minder scherp met deze noties. Want wie verdedigt er
vandaag de dag nog een autonomiebegrip in de strikt kantiaanse zin van zelfwetgeving die wordt geleid door universele principes''. Als zij - impliciet of expliciet - over
autonomie spreken, dan hebben ethici en politieke filosofen als Habermas, Rawls,
Dworkin, Ackerman, Nagel of Scanion het over een proces van zelfdeterminatie dat
wordt gestuurd door een gesitueerd begrip van het goede, een zelfbepaling die wordt
gestuurd door principes waarin de morele actor gelooft en die 'jij en ik' geloven, en
die niemand redelijkerwijs kan verwerpen. 1 Aan de andere kant: veel van de noties
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van autonomie die heden naar voren worden gebracht (denk bij voorbeeld aan Axel
Honneths begrip van 'gedecentreerde autonomie') zijn zozeer aan authenticiteit gerelateerd - zoals de aandacht voor de uniekheid van iemands idenriteit en de behoeften die daaruit voortvloeien, en empathie en ontvankelijkheid voor anderen 1 —
dat de kloof tussen deze noties en het authenticiteitsbegrip slechts een terminologische is.
Ten tweede: het gebruik van de notie authenticiteit kent een filosofische prijs. Zo
moet men bij voorbeeld, indien men authenticiteit wil verzoenen met het intersubjectieve subjectiviteitsbegrip dat inmiddels een gemeenplaats is geworden, de notie
van authenticiteit losmaken uit het existentialistische kader waarin het in onze eeuw
verstrikt is geraakt, in het bijzonder uit de heideggeriaanse erfenis.3
Ten slotte is niet onmiddellijk duidelijk wat authenticiteit te bieden heeft boven
hedendaagse concurrenten als 'differentie'. 4
Toch kan de categorie van authenticiteit, grofweg opgevat als de overeenstemming van het zelf of van een collectieve identiteit met zichzelf, een overeenkomst die
niet te reduceren is tot consistentie, ons helpen velschillende aspecten van de 'praktische sfeer' te integreren - inclusief ons begrip van rechtvaardigheid - en kan authenticiteit licht werpen op de samenhang tussen die aspecten. 5 Authenticiteit kan
zelfs beter dan haar concurrenten autonomie en differentie, voorzien in hetgeen culturele rechten, multiculturalisme en het recht op privacy beogen te beschermen. 6
Want wat we verstaan onder menselijke waardigheid, onder de integriteit die Hercules uitoefent wanneer hij recht spreekt in grondwettelijke moeilijke zaken, 7 en wat
we verstaan onder Rawls' uitspraak dat wat rechtvaardigheid als fiairness uiteindelijk
rechtvaardigt
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'(...) niet waatheidsgetrouwheid is jegens een van tevoren gegeven orde, maar overeenstemming met het diepet begrip dat we hebben van onszelf en onze aspiraties, en ons besefdat, gegeven de geschiedenis en tradities waarin ons publieke leven is ingebed, dit de
meest tedelijke leer voor ons is.' (Rawls, 1980: 519).
In het geval van Habermas zijn de zaken nog complexer, en het voert dan ook te ver
om de plaats van de notie authenticiteit in diens discursieve rechtvaardigheidstheorie en deliberatieve politiek hier te bespreken. 8 Soms duiken politieke versies van de
notie van authenticiteit op in de vorm van een neoromantisch ideaal van gemeenschappelijke traditie, cultuur, taal, geschiedenis, kortom, als een 'identiteitspolitiek'.
Interessanter is echtet de opkomst van een authenticiteitsdiscours langs radicale lijnen, in de traditie die George Kateb aanduidde met 'democratisch individualisme'. 9
Ten slotte is de idee van authenticiteit evident aanwezig in de notie van maatschappijkritiek die Walzer heeft ontwikkeld in Interpretation and social criticism en in het
meer recente Thick andthin.m Het vermogen van maatschappijcritici om niet-overtuigden te overtuigen, vaak in aanwezigheid van krachtige apolologetische verdedigers van de status quo die de impact van kritiek trachten te ondermijnen ofte minimaliseren, en in afwezigheid van algemene 'dunne' principes die worden geaccepteerd door beide partijen en die een oplossing mogelijk maken, kan het beste worden verklaard door het feit dat goede kritiek een groter potentieel bezit voor een auAUTHENTICITEIT ALS NORMATIEVE CATEGORIE
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thentieke zelfrelatie van de collectieve identiteit dan zijn apologetische tegenhangers
kunnen bieden. Wij, wie die 'wij' ook mogen zijn, worden meer 'onszelf' door correcte kritiek te accepteren.
Indien we echter met behulp van het concept authenticiteit de algemene richting
willen duiden waarin de diverse stromingen in de hedendaagse politieke en morele
theorie op schijnen te gaan, ieder hun eigen weg volgend, dan staan wij voor twee
taken. Ten eerste moeten we meer afstand nemen van de elementaire notie van 'jezelf zijn', 'jezelf verwezenlijken', of het nastreven van meer overeenstemming tussen
gedrag en identiteit. Met andere woorden, we moeten onze notie van authenticieit
specifieker maken. Ten tweede moeten we licht werpen op het verband tussen authenticiteit en een specifiek soort claim op geldigheid of universalisme. In het vervolg van mijn artikel zal ik proberen te laten zien hoe aan deze twee opgaven voldaan kan worden.

Variaties van authenticiteit
Alle normatieve concepties van authenticiteit delen de aanname dat een leven waarin
de diepste en meest betekenisvolle motieven die in ons weeridinken tot uitdrukking
komen, niet slechts een gelukkig toeval is dat alleen het leven van de happy few opluistert, maar eerder een soort van 'moeten' is dat ons allen bindt. Ik stel voor dat ten
minste vier onderscheidingen in acht moeten worden genomen als we onze notie
van authenticiteit willen differentiëren.
Het eerste onderscheid contrasteert substantialistische met intersubjectieve concepties van authenticiteit, die respectievelijk afhankelijk zijn van een substantialistische of een intersubjectieve visie op het zelf. Dit onderscheid verwijdert mijn authenticiteitsconceptie van Jaspers' en Sartres existentialistische opvatting van authenticiteit. Dit onderscheid moet echter niet worden verward met de tegenstelling
van een 'gecentreerde' en een 'gedecentreerde' conceptie van authentieke subjectiviteit. In feite kennen we visies op authenticiteit die gecentreerd zijn en toch intersubjectief, zoals degene die Charles Taylor naar voren brengt11, of kunnen we er visies op
authentieke subjectivieit op nahouden die gedecentreerd zijn en toch niet intersubjectief, zoals degene die impliciet in Nietzsches werk aanwezig is. Problematisch aan
substantialistische perspectieven, zoals de existentialistische versie van authenticiteit
van Sartre of Jaspers, is de veronderstelling dat het zelf een essentiële kern bezit, een
soort van psychologisch DNA, dat het zelf tracht te doen gelden door zijn interactie
met anderen, zelfs als zo'n kern wordt opgevat als een essentiële spanningsverhouding tot zelftranscendentie. Het intersubjectieve moment van de verhouding tot de
ander speelt voor Sartre slechts een formele rol; het is namelijk nodig om de zekerheid te krijgen een subject te zijn als ieder andet. Maar voor het overige wordt het
vooral gezien als een negatieve grens aan de mogelijkheden die inherent zijn aan het
zelf.12 Alle sociale instituties en rollen verschijnen dan slechts als bronnen van reïficatie, omdat er geen enkele sociale rol bestaat die ons niet tot op zekete hoogte laat
aanpassen, om 'anders' te worden dan we zijn, om onze uniekheid te kanaliseren
langs lijnen die eerder gewoon dan uniek zijn.
De conceptie van authenticiteit die ik hier verdedig daarentegen, is wetkelijk, en
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niet slechts formeel intersubjectief. Ik kan drie redenen noemen waarom dat zo is.
Ten eerste, omdat de categorie van identiteit, die cruciaal is voor authenticiteit, zelf
moet worden opgevat in intersubjectieve termen. Ten tweede, omdat de even belangrijke categorie van zelfverwerkelijking de notie van erkenning veronderstelt, die
weer centraal staat in het intersubjectiviteitsparadigma. En ten derde, omdat het
model van universalisme dat het perspectief van authenticiteit veronderstelt, berust
op de notie van reflexief oordelen en, zoals Kant heeft laten zien, reflexief oordeelsvermogen inherent intersubjectief is.
Laat me deze drie aspecten van een intersubjectief authenticiteitsbegrip kort illusteren. Het idee van een 'authentieke identiteit' die wij modernen van de late
twintigste eeuw onderschrijven, veronderstelt onder andere Meads idee dat een
identiteit bezitten betekent dat men zichzelf kan zien door de ogen van een ander.
Een veronderstelling die de betekenis van de uitdrukking 'authentieke identiteit'
echter niet geheel dekt. Alle identiteiten, of ze nu authentiek zijn of niet, zijn in feite
geworteld in interactie. Wat authentieke identiteiten onderscheidt van niet-authentieke is iets anders. Het Griekse authentikos komt van de conjunctie van eauton en
theto. Theto is op zijn beurt weer afgeleid van thesis. Derhalve is dat individu 'authentiek' dat 'zichzelf positioneert' of'neerzet'. Zo'n positioneringshandeling echtet
moet, langs intersubjectieve lijnen, worden opgevat als het vermogen de uniekheid
uit te drukken die sociaal geconstitueerd is door de singulariteit van de formatieve
contexten, maar die geen enkele formatieve sociale context als zodanig ons kan opleggen. Een dergelijk vermogen onderscheidt authentieke identiteiten van andere
soorten individuele identiteiten.
De visie op identiteit die hier wordt verdedigd veronderstelt ook een tweede en
ogenschijnlijk paradoxale betekenis van een intersubjectief perspectief. Enerzijds
veronderstellen alle authentieke identiteiten noodzakelijkerwijs een moment van
erkenning van de kant van een ander menselijk wezen. Terwijl ik mij goed kan voorstellen dat de persoon die ik wil worden, mijn levensproject, zinloos kan zijn voor
sommige mensen, kan ik de idee dat mijn identiteit berust op een project dat niemand als zinvol erkent überhaupt niet in overeenstemming brengen met het hebben
van een levensproject. Het is tegenstrijdig om een identiteit authentiek te noemen
en tegelijkertijd vol te houden dat niemand deze ooit kan erkennen als een gelukkige menselijke identiteit. Anderzijds is een identiteit die geconstrueerd wordt met
het oog op erkenning niet authentiek maat eerder een poging om zo'n model te imiteren. In zekere zin is niets minder authentiek dan een identiteit die geconstrueerd
wordt omwille van erkenning.
De indruk dat de relatie van authenticiteit tot erkenning inherent paradoxaal is,
verdwijnt als de notie van uniekheid in het geding komt. Een authentieke identiteit
bezitten betekent dan een project nastreven waarin een doelbewuste uniekheid wordt
uitgedrukt, en het verlangen dat andeten deze uniekheid van de persoon die we willen zijn ook als zodanig erkennen. De wil dat zo'n 'uniek project' erkend wordt staat
dan voorop, in plaats van wat we het loutere feit van erkenning zouden kunnen noemen. De erkenning van iets wat ook maat de geringste mate afwijkt van hetgeen we
erkend willen hebben, is helemaal geen erkenning. Vanuit het oogpunt van erkenning is de toets voor de authenticiteit van identiteit gelegen in de bereidheid van de
AUTHENTICITEIT ALS NORMATIEVE CATEGORIE
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actor het risico te nemen om geen enkele erkenning te krijgen voor die identiteit,
teneinde de kans van erkenning van het oorspronkelijke, beoogde project te behouden ofte vergroten.
Ten slotte kent het perspectief van authenticiteit een centrale rol toe aan een reflexief oordeelsvermogen, als een model voor het soort van oordelen waarmee we
beslissen in welke mate een handelwijze of levensproject past binnen een identiteit.
Zoals Kant laat zien in paragraaf 40 van zijn Kritik der Urteilskraft, is dit type oordeelsvermogen inherent intersubjectief. Het is een type oordeelsvermogen dat berust op een soort van sensus communis, op een sensibiliteit en type kritisch vermogen dat, in zijn reflexieve handeling, (a priori) rekening houdt met de representaties
van ieder ander.13 Waar volgens Kant onze a priori synthetische oordelen — de bouwstenen van onze kennis van de wereld — en morele oordelen kunnen worden geformuleerd onder verwijzing naar onze eigen zintuiglijke data, die worden geordend
door de transcendentale categotieën of door oriëntatie aan de categorische imperatief, maakt de intersubjectieve dimensie in het geval van reflexief oordeelsvermogen
van meet af aan deel uit van ons oordelen. De samenhang van een symbolisch geheel, of het nu van een kunstwerk, tekst of identiteit is, veronderstelt altijd een vermogen van onze kant om er ook anders tegenaan te kijken, met de ogen van anderen, 'door onszelf te plaatsen in de positie van alle anderen'. 14
Terwijl deze drie aspecten - de aard van identiteit, de behoefte aan erkenning
daarvan, en de aard van het smaakoordeel — de intersubjectieve kwaliteit definiëren
van de visie op authenticiteit zoals ik die voorsta, beslaan zij er echter niet alle relevante aspecten van. Er is meer nodig om onze algemene notie van authenticiteit
adequaat te specificeren. Denk bij voorbeeld aan het tweede onderscheid: de tegenstelling tussen antagonistische en integratieve concepties van authentieke subjectiviteit. Sommigen zien authenticiteit als primair verbonden met de bevrijding van de
beperkingen van een sociale orde, terwijl dat afwezig is in andere noties van authenticiteit. Zo neigen de auteurs die behoren tot het esthetisch modernisme (Baudelaire) of tot de Lebensphilosophie (Nietzsche) ertoe om authenticiteit op te vatten als
iets dat bereikt wordt 'in oppositie tot de eisen van maatschappij' of cultuur. De auteurs daarentegen die een integratiefianthentxciteitshegtip
ontwikkeld hebben, beginnen met de (soms nogal impliciete) assumptie dat sociale verwachtingen, rollen
en instituties niet begrepen kunnen worden als slechts beperkend, 'disciplinerend'
en repressief, omdat die in zekere zin ook het symbolische materiaal vormen waaruit
authentieke zelven en gedragingen voortkomen. Hieronder bevinden zich denkers
als Rousseau, Schiller, Herder en Kierkegaard. Ook in stromingen binnen de radicale psychiatrie en psychoanalyse vinden we vertegenwoordigers van zowel opponenten als verdedigers van zo'n integratieve opvatting van authenticiteit. Onder de eersten bevinden zich in ieder geval R.D. Laing en Lacan. Kohut, met zijn psychologie
van het zelf, en Winnicott met zijn noties van 'creatief leven' en van 'het ware zelf'
daarentegen, zijn de meest evidente representanten van een integratieve versie van
authenticiteit binnen de psychoanalytische traditie.
Een derde onderscheid, waarnaar al eerder werd verwezen, stelt een gecentreerde
visie op authentieke subjectiviteit tegenover een centrumloze of gedecentreerde visie.
Waar sommigen een coherent na te vertellen leven als een exemplarisch authentiek
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leven beschouwen, zien anderen narrativiteit juist als het toppunt van het ontbreken
van authenticiteit. Elke vertelling vooronderstelt immers dat er een orde bestaat in
de stof waarover wordt verhaald. In zijn reflecties over de notie 'grenservaring', bij
voorbeeld, zet Foucault een traditie voort - die hij verbindt met de namen van
Nietzsche en Bataille - waarin een paradigmatisch 'vervulde' subjectiviteit wordt gelijkgesteld aan een subject dat een grenservaring doormaakt. Een dergelijke ervaring
zou het mogelijk maken om 'het subject zodanig van zichzelf los te rukken dat het
niet langet het subject op zich is', of om het subject 'zo anders te maken dat het
in zijn tegendeel omslaat, en zijn ontbinding bewerkstelligt'.15 Puttend uit een heel
scala aan lebensphilosophische, esthetisch modernistische, poststtucturalistische,
therapeutische en postmodernistische vocabulaires, stellen theoretici die een gedecentreerde authenticiteit voorstaan zich teweer tegen elke poging een interne hiërarchie aan te brengen in wat centraal of perifeer is in een leven of persoonlijkheid.
Daartegenover staan degenen die een gecentreerde notie van authenticiteit voorstaan,
en die (i) een zekere ordening in identiteitsniveaus willen handhaven, (2) willen
spreken over een kern en een periferie en (3) de veelheid van ervaringen, omwegen
en zijpaden in één levensverhaal, als variaties op een enkel thema wensen te interpreteren.
Als we de laatste twee onderscheidingen (tussen antagonistische en integratieve
authenticiteit en tussen gecentreerde en gedecentreerde authenticiteit) samennemen,
dan krijgen we een interessante typologie van soorten van authentieke subjectiviteit.
Als we op een van de twee assen de basishoudingen van 'wereldbevestiging' en 'wereldontkenning' (die we ontlenen aan Weber) plaatsen, en we op een andere as (die
we baseren op Nietzsche) 'apollinische' van 'dionysische' subjectiviteitsconcepten
onderscheiden, dan kunnen we nieuwe scheidslijnen en overlappingen op onze conceptuele kaart zien. Het model van authentieke subjectiviteit zoals dat ten grondslag
ligt aan Herders idee dat 'elk mens zijn eigen maat heeft', aan Schillets 'schone ziel'
of aan Winnicotts idee van een 'creatief leven', deelt bij voorbeeld met het anti-hiërarchische, gedecentreerde en quasi-dionysische subjectiviteitsmodel een niet-antagonistische, 'bevestigende' houding jegens de maatschappij. Hiertegenover staat dat
het marxistische subject - nu niet langer vervreemd - met de laat-negentiendeeeuwse avant-garde niet slechts een aversie van de bourgeoisie gemeen heeft, maar
ook het idee dat een bevestiging van het zelf noodzakelijk een ktitiseren van de
machthebbers inhoudt.
O p die manier kunnen we eveneens zien dat zulke uiteenlopende zaken als het
tomantische nationalisme, Sartres visie op authentieke subjectiviteit en Kierkegaards 'zelfgekozen' individu, allemaal het idee gemeenschappelijk hebben dat zelfverwerkelijking individualisering vooronderstelt, en dat individualisering op haar
beurt weer vooronderstelt dat er een interne structurering van subjectiviteit plaatsvindt in termen van een centrum en een periferie. En we kunnen nu zien hoe, ondanks alle verschillen in de manier waarop zij de relatie leggen met de heersende
normen, Rameaus neef en Barthes' écrivain, Baudelaires dichter als albatros, Deleuze
en Guattari's machine désirante, Zarathustra en de personages uit Endgame, met elkaar gemeen hebben dat zij allemaal subjectiviteit als iets illusoirs zien. Een visie die
echter een soort geprivilegieerd standpunt vooronderstelt, een standpunt van waarAUTHENTTCITEIT ALS NORMATIEVE CATEGORIE
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uit het oordeel over de illusoire eenheid en gecentreerde subjectiviteit wordt geformuleerd.
Een vierde onderscheid is evenwel intetessanter dan de voorgaande, en bovendien relevant voor actuele debatten in feminisme en politieke theorie. Elk authenticiteitsconcept waardeert het vermogen van het individu 'zijn of haat unieke leven te
verwerkelijken'. N u kan die uitdrukking op twee velschillende manieren worden
opgevat, die ten grondslag liggen aan twee concurrerende noties van authenticiteit.
Volgens de eerste opvatting — laat ik deze 'de authenticiteit van onmiddellijke uniciteit' noemen - is de uniekheid die het waard is om te verwerkelijken en die erkenning verdient, de som van alle aspecten die ons onderscheiden van andere mensen,
of de som van alle aspecten van een volk dat dit volk doet verschillen van andere. Uiteraard zijn deze aspecren niet allemaal even belangrijk; ze variëren van de relatief
onbelangrijke uniekheid van onze vingerafdruk (die alleen relevant is als men betrokken raakt in een strafproces) tot de uniekheid van de vormende kinderjaren (die
van het allergrootste belang zijn). Dat die variëteit bestaat is echter niet het belangrijkste. Belangrijker is dat 'uniekheid' hier het resultaat is van een metaforische aftreksom: uniekheid is gelijk aan het totaal van ons wezen minus wat overeenkomt
met anderen. Dit is een visie op authenticiteit die synoniem is met 'differentie' en
Heideggers Eigentlichkeit. Volgens de tweede versie - de authenticiteit van reflexieve
uniekheid — is hetgeen dat verwerkelijking waard is of erkenning verdient niet het
feitelijk unieke van bepaalde eigenschappen, van vingerafdrukken tot en met vormende ervaringen, maar de unieke wijze waarop een individu zijn of haar 'verschil'
met wat het gemeenschappelijk heeft met anderen tot uitdtukking brengt, de manier waarop the thin met the thick wordt gecombineerd, en universele met particuliere aspecten van een identiteit. Deze visie op authenticiteit, reeds aanwezig in
Rousseaus moraalfilosofie, en in het bijzonder in Emile en La nouvelle Héloïsé6,
brengt normativiteit en singulariteit op zo'n geraffineerde, niet-reductionistische
manier samen dat de concurrenten — 'differentie' en Eigentlichkeit - daar niet aan
kunnen tippen. 17 In onze eeuw is deze opvatting van authenticiteit op bijzonder intetessante wijze naar voren gebracht door Georg Simmel.

A u t h e n t i c i t e i t en u n i v e r s a l i s m e : de les v a n S i m m e l
In deze laarste patagraaf wil ik mij richten op Simmels versie van normatieve authenticiteit, omdat deze de relatie van authenticiteit tot een nieuw soort van niet-generaliserend universalisme illustreert. In feite biedt Simmels essay Das individuelle
Gesetz uit 1913 een origineel gezichtspunt op de relatie van het universele tot het singuliere, het exemplarische. Simmels voorstel blijft nog steeds buitengemeen interessant als het gaat om de rechtvaardiging van een opvatting over normativiteit die te
verenigen is met 'het feit van het pluralisme' en die tegelijkertijd vat kan krijgen óp
het morele, en niet louter ethische, belang van authenticiteit. Simmel richt zich op
de verhouding van de universaliteit van de morele wet tot de individualiteit van het
individu, maar zijn punt gaat evenzeer op voor het soort van collectieve individualiteit dat we toeschrijven aan gemeenschappen, culturen, subculturen, enzovoorts.
Simmels polemische doel is Kants Kritik der praktischen Vernunft, en de actuali2ö
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teit van zijn argument kon niet groter zijn als we denken aan het debat over de liberale rechtvaardigheidstheorieën die de natuurlijke erfgenamen zijn van Kant. Simmel maakt bezwaar tegen een bepaalde manier van verbinden van (i) het onderscheid tussen 'particulariteit' en 'universaliteif met (2) het ondetscheid tussen wat
'werkelijk' is en wat 'ideaal', of, in een meer hedendaags taalgebruik: tussen 'feiten'
en 'normen'. Niet alles wat individueel is, is louter feitelijk en als zodanig particulier,
zo redeneert Simmel, en niet alles wat normatief is hoeft noodzakelijk universeel te
zijn. Het universalisme van Kants moraalfilosofie kan alleen worden bereikt op basis
van een reductionistische opvatting over de morele plicht waarin louter Hassen van
geïsoleerde handelingen tot object worden genomen: een belofte niet nakomen, het
toeëigenen van een onderpand, liegen. Maar onze handelingen verkrijgen hun betekenis alleen in de context van een specifiek leven, aldus Simmel. Zo kan dezelfde
handeling in twee verschillende levens in moreel opzicht heel anders worden beoordeeld. De generalisatietoets die aan de basis ligt van Kants ethiek functioneert alleen
als we deze reductionistische zienswijze op menselijk handelen overnemen. Zonder
die visie brengt de generalisatietoets ons in de absurde positie dat wij ons moeten afvragen of wij 'de totaliteit van iemands leven' willen generaliseren en tot algemene
wet maken. Anders geformuleerd: we moeten ons afvragen of we willen dat iedeteen
net als 'wij' wordt. 17
Simmels andere bezwaar is dat Kant niet vetder gaat dan het principe dat de morele leidraad van het individu iets externs moet zijn. En aangezien hij elke heteronomie verwerpt, moet hij het individu wel in tweeën splitsen, in een deel dat gevoel
heet en een deel dat ratio wordt genoemd (Simmel 1987, 199). Bovendien moet hij
dan ook postuleren dat het rationele, noumenale deel van het individu het meest authentieke zelf vormt. Hiertegenin betoogt Simmel dat het morele gedrag van het individu zou moeten worden geleid door een individuele morele wet, waarvoor geldt
dat die ook daadwerkelijk een authenticiteitsprincipe is. Zo'n wet is 'niet meer dan
de totaliteit of het centrum van dit leven dat zichzelf manifesteert als plicht' (Simmel 1987, 203).
Het is op dit punt dat Simmel ons helpt om een visie op authenticiteit als louter
differentie en Eigentlichkeit te onderscheiden van een visie op authenticiteit waarin
een normatief standpunt besloten ligt.19 De individuele wet die iemands gedrag zou
moeten leiden, is niet gegeven met de uniekheid van het eigen leven zoals waargenomen door de morele actor. Die waarneming is maar een van de vele elementen die
een rol spelen. Want de interne toegang tot de betekenis van iemands leven sluit de
mogelijkheid niet uit dat er een fout wordt begaan bij het traceren van wat in dit leven centraal staat en wat aan de periferie, aldus Simmel. Het 'zou moeten' van de individuele morele wet moet eerder verankerd worden in een oordeel dat een soort objectiviteit suigeneris bezit. Zoals Simmel zegt:
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'(...) als een leven dat op een bepaalde wijze is geïndividualiseerd bestaat, dan bestaat ook
het corresponderende 'zou moeten' [Sollen) als objectief geldig, en kunnen we er juiste en
verkeerde representaties van hebben, zowel met betrekking tot het subject van zo'n leven
als tot andere subjecten.' (Simmel 1987, 217)
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Als we de opvatting aanvaarden dat Simmels 'individuele wet' dezelfde normatieve
overtuigingskracht bezit als willekeurig welke 'bovenindividuele' wet, zelfs als hij
maar op een enkel geval van toepassing is, dan wordt duidelijk dat de notie van authenticiteit ook relevant kan zijn voor het begrijpen van de aard van de moderne
normativiteit als zodanig.
Een van de duidelijkste bijdragen van de relatie van authenticiteit tot normativiteit wordt geboden door Luigi Pareyson, de leraar van Umberto Eco en Gianni Vattimo, als hij in zijn Estetica schrijft dat:
'Het kunstwetk is zoals het zou moeten zijn en het kunstwetk zou moeten zijn zoals het
is; het kent geen enkele andere wet dan zijn eigen wet (...). Het kunstwetk is universeel in
zijn singulariteit: zijn tegel gaat slechts voor een enkel geval op, maar juist daarin is het
universeel, in de zin dat die wet de enige is die gevolgd zou moeten wotden in de vervaardiging etvan.' (Pateyson, i4oev)
Pareysons punt is niet alleen voor de esthetica van belang, zoals de relevantie van
Simmels punt verder reikt dan alleen de ethiek. We zouden de bovenstaande zin als
volgt kunnen parafraseren: de goede samenleving (dat wil zeggen de samenleving
die goed voor ons is) is zoals zij zou moeten zijn en de samenleving zou moeten zijn
zoals zij is (...). De goede samenleving heeft juist universele betekenis in haar singulariteit: de regel van de samenleving (de grondwet of haar onderliggende opvatting
over rechtvaardigheid vanuit de politieke filosofie bezien; en het mechanisme van sociale reproductie vanuit de sociale filosofie) gaat voor slechts een enkel geval op,
maar precies daarin is zij universeel. In die zin, dat zij is gemaakt volgens de enige
(of misschien moeten we zeggen de beste) wet die zou moeten worden gevolgd bij
het maken van de samenleving.
Zo beschouwd kan authenticiteit overigens ook licht werpen op het probleem
van Walzer: hoe kunnen maatschappijcritici de niet-overtuigden overtuigen? Goede
kritiek maakt duidelijk dat de 'wet die de maatschappij leidt' (of, in een taal die
dichter bij ons staat, de grotere arrangementen — de grondwet, de basisstructuur of
het mechanisme van sociale reproductie — ofwel er niet geheel in slaagt om alle aspecten van het 'concrete ideaal' van onze maatschappij 'zoals die op zijn best zou
kunnen zijn' te weerspiegelen, ofwel louter een vormend effect lijkt uit te oefenen
op de rest van de maatschappij, terwijl zij eigenlijk niet veel meer zijn dan lege simulacra.

Concluderende o p m e r k i n g e n
Ik wil besluiten met een kort commentaar op de relevantie van een intersubjectieve,
gecentreerde, integratieve en reflexieve visie op authenticiteit, en wil deze rechtvaardigen als een categorie die behulpzaam kan zijn om kwesties inzake rechtvaardigheid,
arbitrage, rechtstheorie en morele of polirieke filosofie beter te begrijpen. Ik zal hier
geen argument voor geven, maar beschrijven hoe zo'n argument eruit zou kunnen
zien. Vanuit mijn eigen gezichtspunt is het belangrijk dat de kwestie van de morele
relevantie van zo'n opvatting zelf ook reflexief moet zijn en dus verbonden wordt
30
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met onze ideeën over wie wij zijn. Het idee dat het verhelderende voorbeeld van authentieke subjectiviteit ten grondslag ligt aan onze intuïties inzake normatieve geldigheid, kan alleen op consistente wijze verdedigd worden door te zeggen dat het
een verhelderend voorbeeld is van de manier van denken over normatieve geldigheid die mensen zoals wij kunnen ontwikkelen. De geldigheid van de authentieke
visie op rechtvaardigheid, maatschappijkritiek en normativiteit, kan slechts steunen
op de authenticiteit die erin is gelegen dat wij er deze opvattingen op nahouden, als
onzestellingname inzake rechtvaardigheid, maatschappijkritieken normativiteit.
De normatieve en transcontextuele betekenis van het singuliere universalisme
zoals ingebed in de notie van authenticiteit — het betekenis hebben voor anderen
buiten 'ons' (hopelijk) — ligt in het feit dat hoe meer onze bijdrage aan rechtvaardigheid, maatschappijkritiek en notmatieve geldigheid exemplarisch reflecteert wie we
zijn, des te meer 'anderen' — dat wil zeggen zowel andere culturen als toekomstige
opvolgers van onze eigen cultuur — die ermee in contact komen deze bijdrage in hun
pogingen om hun eigen idee van normatieve geldigheid articuleren. Het feit dat het
toepassingsbereik van dit 'zou moeten' zich slechts beperkt tot één enkele zaak - de
onze - is itrelevant. Want het vermogen van het exemplarische om ook te overtuigen buiten zijn ontstaanscontext om hangt niet af van subsumptie, dat wil zeggen
van 'de belichaming van het juiste algemene principe', maar veeleer van zijn optimale interne harmonie, dat is van zijn volmaaktheid gemeten naar eigen criteria. De
gewenste transcontextuele overtuigingskracht kan, in overeenstemming met 'het
feit van pluralisme', alleen worden bereikt door de inspirerende kwaliteiten van het
exemplarische geval. Anderen, die zich in een andere context bevinden, zullen zich
geïnspireerd voelen door het voorbeeld van de kunstenaar die zelf werkt in een bepaalde stijl maar die inspiratie kan putten uit exemplarische kunstwerken die in een
geheel andere stijl zijn gemaakt, en die vervolgens deze beide stijlen met elkaar
tracht te verzoenen, of tracht om elementen van de nieuwe stijl in zijn eigen vormentaal te integreren. Zoals Max Weber het in zijn inaugurele rede uit 1895 aan de
Universiteit van Freiburg formuleerde: het beste dat we kunnen verlangen is dat de
toekomstige generaties ons zullen hetkennen als hun voorgangers. Wat hij bedoelde
was dat het vermogen van onze intuïties, ideeën, normen en waarden om een ttanscontextuele betekenis te bezitten, dat wil zeggen 'door verschillende perioden heen',
er niet zozeer in gelegen is dat latere generaties gebruikmaken van waarden en principes die onafhankelijk van ons zijn, maar dat zij in een singuliere en exemplarisch
soort van hatmonie treden met de rest van ons wezen en onze manier van leven.
Want alleen zo'n exemplarische overeenstemming kan toekomstige generaties ertoe
aanzetten om ons als hun voorgangers te herkennen, en alleen op die manier kan
aan onze meest gekoesterde waarden en ideeën een transcontextuele betekenis worden verleend.
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Noten
* Oorspronkelijk verschenen in Philosophy & Social Criticism 23/3 (1997), pp. 77-92. Met dank
aan David Rasmussen, Carlos Thiebaut, Axel Honneth, Ernesto Laclau, Thomas McCarthy, Richard Bernstein en Rudolf Makkreel.
1. Zie Habermas (1987,1989,1992,1993a, 1994,1995), Rawls (1971,1993), Dworkin (1986,1989,
1993), Ackerman (1980,1983,1989,1991), Nagel (1991) en Scanlon (1982).
2. Zie Honnerh (1995: i6<jex). Zie ook Thiebaut (1995) en Cooke (1994,1995).
3. Zie Jaspers (1957), Tillich (1952,1962). Ongelukkig genoeg is het woord authenticity ook een
term die in ieder geval in het Engels wordt gebruikt als vertaling van Heideggers notie van Eigentlichkeit (Heidegger 1962).
4. Zie Young (1990), Cavarero (1995), de essays gebundeld in Benhabib en Cornell (1987) en in
Nicholson (1990), Butler (1990).
5. Ik heb de notie authenticiteit uitgebreider besproken in Ferrara (1993).
6. Voor een bijdrage aan de relatie van culturele rechten tot de bescherming van collectieve
identiteiten, zie Kymlicka (1995), Margalit en Halbertal (1994), Raz (1994), Taylor (1993). Over de
relatie van privacy tot de 'vervulling' van identiteit, zie Schoeman (1984,1992), Scoglio (1993).
7. Zie Dworkin (1986:176-275).
8. Over dit punt, zie Ferrara (1994, 246 e.v.).
9. Zie Kateb (1989,1992).
10. Zie Walzer (1987,1994).
11. Zie Taylor (1992).
12. Zie Sartre (1966, 340 e.v.).
13. Kant (1986, 151).
14. Idem.
15. Zie Foucault (1991, 31). Voor een uitstekende bespreking van dit punt, en meer algemeen
van de poststructuralistische visie op de relarie van subjectiviteit tot ervaring, zie Jay (1994).
16. Zie Ferrara (1993, 69-109).
17. In deze zin is Adorno's kritiek (1973) op het Eigentlichkeitsjzrgon niet van toepassing op de
visie op authenticiteit die hier wordt verdedigd.
18. Zie Simmel (1987,190).
19. De relatie van authenticiteit tot differenrie is op een bijzonder verhelderende wijze onderzocht door M. Cooke (in Cooke, 1995). In de tweede sectie van haar artikel reconstrueert zij vijf
verschillende lezingen van wat het betekent om, vanuit een standpunt van een politiek van differentie, de specificiteit van een identiteit te herkennen.
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