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In 1985 promoveerde Axel Honneth bij Jiirgen Habermas met een kritische studie 

over Foucault en Habetmas in het licht van de traditie van de krirische theorie {Kri-

tik der Macht. Refiexionsstufien einer kritischen Gesellschaftstheorie). Onmiddellijk 

werd hij gezien als een van de belangrijkste Frankfurter kroonprinsen die onder de 

vleugels van Habermas tot wasdom kwamen. Met zijn boek Kampfum Anerken-

nung (1992) ontsnapte Honneth aan deze altijd wat ambivalente status en vestigde 

hij definitief naam als eigenstandig denker. Niet lang daarna verruilde hij zijn po

sitie aan de Freie Universitat Berlin voor een leerstoel aan de Johann Wolfgang 

Goethe Universitat in Frankfurt, als opvolger van Jürgen Habermas. 

In Kampfum Anerkennung probeert Honneth centrale elementen uit de kritische 

theorie, in het bijzonder Habermas' primair op taalfilosofie gebaseerde theorie van 

het communicatieve handelen, te herformuleren in termen ontleend aan de sociale 

psychologie en de conflictsociologie. In plaats van op de talige vooronderstellingen 

van een communicatieve handelingspraktijk richt de aandacht zich dan op de maat

schappelijke voorwaarden voor een positieve zelfbetrekking van individuen. Voor 

zo'n positieve zelfbetrekking zijn etkenningsrelaties van cruciale betekenis. 

Aansluitend bij de jonge Hegel onderscheidt Honneth drie fundamentele erken

ningsrelaties. Ten eerste liefdesrelaties: deze zijn typisch gebonden aan de institutie 

van het gezin en stellen ons in staat een elementair zelfvertrouwen te verwerven. Ten 

tweede rechtsrelaties, die ons in staat stellen onszelf op te vatten als autonome indi

viduen en daarmee zelfrespect mogelijk maken. En ten derde relaties van solida

riteit, relaties waarin personen waardering uitdrukken voor eikaars praktijken en 

levensstijlen. Zulke relaties zijn nodig voor zelfwaardering. De noodzaak van een 

positieve zelfbetrekking impliceert nu volgens Honneth dat we voor elk van deze 

terreinen bepaalde normatieve verwachtingen mogen koesteren omtrent de erken

ning door anderen. Maatschappelijke machtsverhoudingen kunnen deze normatie

ve verwachtingen voot bepaalde individuen of groepen structureel frustreren, wat 

kan leiden tot sociale conflicten. Zulke conflicten, en de daarin geïmpliceerde more

le claims, zijn nu volgens Honneth indicaties van onrecht. Zulke claims kan men 

vanuit het petspectief van erkenning duiden als aanspraken op sociale garanties voor 

een ongestoorde ontwikkeling van de eigen identiteit. Deze gedachtegang vindt 

men samengevat in de ondertitel van Kampf um Anerkennung: Zur moralischen 

Grammatik sozialer Konflikte. 

In het voorjaar van 1999 was Axel Honneth enkele maanden gasthoogleraar aan 
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de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Daar KRISIS 77 

verzorgde hij een college en gaf hij twee publiekslezingen over Hegels rechtsfiloso

fie.1 Wij grepen de gelegenheid aan om met Honneth van gedachten te wisselen over 

de toegenomen belangstelling voor noties van erkenning binnen de praktische wijs

begeerte. Die belangstelling komt niet uit de lucht vallen: in vele multiculturele sta

ten behoort het 'recht op erkenning' inmiddels tot de centrale politieke doelstellin

gen van maatschappelijke groepen en organisaties. Een paar voorbeelden: nationale 

minderheden claimen rechten op regionaal zelfbestuut of op exclusief grondge

bruik; religieuze groeperingen en immigranten eisen gelijke dan wel voorkeursbe

handeling in onderwijs- en welzijnsbeleid en beklagen zich over miskenning van 

hun geloofsovertuiging of etniciteit; homoseksuelen zoeken vormen van publieke 

waardering voor een levensstijl die de dominante cultuur langdurig als minderwaar

dig beschouwde. 

Tegelijkertijd bestaat et in de filosofie nog grote onduidelijkheid over de moge

lijke rechtvaardigingen voor dit type claims. Een belangrijke ethische vraag in dit 

verband is, of wij een morele plicht hebben tot eikenning van de identiteit(en) van 

onze medebutgers; en zo ja, wat zou zo'n plicht meer kunnen inhouden dan de alge

mene plicht tot respect die Kant reeds formuleerde? Hieraan gerelateetd is een poli-

tiek-filosofische kwestie: een liberale staat mag zelf niet discrimineren tussen burgers 

met verschillende culturen en levensstijlen; maar moet zij een recht op erkenning 

ook actief garanderen? Intellectuele nazaten van Horkheimer en Adorno zullen zich 

bewust zijn van de gevaren van de identiteitspolitiek die zich hiet voordoen: indien 

de overheid het voortouw neemt in een maatschappelijke strijd om erkenning, dan 

kan het streven naar emancipatie dat zo'n politiek mede voedt, al snel omslaan in 

haat tegendeel. 

M a a t s c h a p p i j k r i t i e k 
op de schouders van de Frank fu r te r Schule 

PvdB: 'Het emeritaat van Jürgen Habermas markeerde het terugtreden van de twee

de generatie van de Frankfurter Schule. Er wordt nu gesproken van een derde gene

ratie, waar u met anderen deel van uit zou maken. Maar die eretitel is omstreden, 

om twee redenen. Ten eerste hebben 'Frankfurters' geen monopolie meer op imma

nente maatschappijkritiek, dat wil zeggen: op de confrontatie van de praktijk van 

maatschappelijke instituties met hun eigen beloften van autonomie en emancipatie. 

Veel van wat vroeger kritische theorie werd genoemd, is tegenwoordig doorsnee po

litieke filosofie. En op de tweede plaats: terwijl de discours-theoretische generatie 

inzag dat men zich geen ambivalentie meer kon veroorloven over het standpunt van 

waaruit men maatschappijkritiek levert, proberen haar nazaten juist weer de utopie 

een plaats te geven in de kritische theorie. Maar dan zonder te blijven zweven 'tussen 

kritiek en Utopia' zoals Horkheimer, Adorno en Marcuse dat deden, aldus Seyla 

Benhabib, een andere zogenaamde deidegeneratie-Frankfurter.' 

AH: 'Ik betwijfel ernstig of het zin heeft om van een detde generatie te spreken, op 

beide punten. Het tweede bezwaar dat je noemt is het belangrijkste: wie van ons die 
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KRISIS 77 tot die zogenaamde derde generatie gerekend wordt, heeft eigenlijk een omvattende 

theorie die cultuur en economie verbindt? Of leefwereld en systeem? De eerste gene

ratie ontwikkelde het marxisme in een richting die hen in staat stelde om cultuur

diagnoses en psychoanalyse daarin op te nemen. En ook Habetmas bleek in staat 

een soort brug te slaan tussen de twee sferen van de samenleving, en systematische 

kritiek op beide te formuleren, dankzij zijn eigen theorie van het communicatieve 

handelen. Ik zie niemand in de jongere generatie die de instrumenten heeft om 

zoiets op een echt vernieuwende wijze te doen. Sommigen van ons ontwikkelen spe

cifieke aspecten van de "oude" kritische theorie in een nieuwe richting. Maar nie

mand heeft een originele aanzet die een continuering van het omvattende program

ma met nieuwe middelen in het vooruitzicht stelt.' 

PvdB: 'Bent u nu niet iets te bescheiden?' 

AH: 'Nee, realistisch eerder. Ik heb niets dat vergelijkbaar is met de theorie van het 

communicatieve handelen, hoe graag ik dat ook zou willen overigens. Ik zou graag 

een meer systematische sociale theorie willen hebben, waarin erkenning een basisbe

grip is dat cultuur en economie integreert.' 

PvdB: 'Toch lijkt er wel een verlangen te zijn om de sociaal-psychologische dimensie 

van de oorspronkelijke kritische theorie te vernieuwen. Uw eigen gebruik van de 

term "sociale pathologie" bij voorbeeld wijst in deze richting.' 

AH: 'Zeker. Het idee dat maatschappijkritiek beperkt kan blijven tot normatieve 

kritiek op onrechtvaatdige verdeling binnen de huidige samenleving, is deel gewor

den van het liberale paradigma, een paradigma dat nog steeds gedomineerd wordt 

door Rawls, en waarvan Habermas' Faktizitat und Geltung (1992) een andere versie 

geeft. Het centrale motief van de originele kritische theorie daarentegen was het be

kritiseren van sociale pathologieën. Dat kun je geen specifieke vormen van onrecht

vaardigheid noemen: het zijn sociale ontwikkelingen die niet zozeer onrechtvaardig 

als wel verkeerd zijn. Ik probeer een diagnostische vorm van kritiek te ontwikkelen 

en aan te tonen dat sommige maatschappelijke ontwikkelingen in strijd zijn met be

paalde voorwaarden van het goede leven. Dat was volgens mij ook altijd het per

spectiefvan de eerste generatie. Horkheimer en Adorno bekritiseerden het kapitalis

me niet alleen als een onrechtvaardig stelsel (wat zeker terecht is en belangrijk blijft), 

maar ook als een verkeerde, pathologische levensvorm; een levensvorm die intacte 

relaties tot de natuur onmogelijk maakt, relaties tot de eigen natuur inbegrepen. In 

Habermas' oorspronkelijke begrip van communicatief handelen was er overigens 

een laag aanwezig waarop sociale pathologieën bekritiseerd werden. Maar die raakte 

verloren in de laatste twintig jaar. Dit oude idee van kritiek moet beslist vernieuwd 

worden.' 

PvdB: 'Anderzijds moet het standpunt van die kritiek onpartijdig gerechtvaardigd 

kunnen worden. Dat was de les van de tweede generatie. Welke normatieve status 

heeft uw eigen begrip van sociale pathologie? Kan men zeggen dat u een positieve 
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morele psychologie tracht te ontwikkelen, maar dan een die de ervaring van sociale KRISIS 77 

strijd incorporeert in plaats van de belofte van machtsvrije communicatie? Daarmee 

zou uw project saillant velschillen ten opzichte van zowel de eerste als de tweede ge

neratie kritische theorie.' 

AH: 'De morele status van mijn project is zeker belangrijk. We kunnen pathologi

sche sociale ontwikkelingen niet langer bekritiseren onder verwijzing naar onze ei

gen maatschappijtheorie. Het was een marxistische erfenis van de Frankfurter Schu-

le om te denken dat je pathologieën kunt bekritiseren vanuit een geschiedfilosofie of 

vanuit een totaliserende maatschappijvisie. Beide opties zijn onmogelijk. Habermas 

heeft duidelijk gemaakt hoezeer zulke kritiek gebruikmaakt van betwistbare criteria. 

Ik denk dat veel van wat Habermas zelf wilde bereiken door middel van een analyse 

van de formele structuur van onze taal, daadwerkelijk bereikt kan wotden door mid

del van een soort morele psychologie. Want een van de lessen die ik geleerd heb van 

het falen van de discoursethiek als fundament van maatschappijkritiek, is dat we af 

moeten van een te smalle, te fotmele notie van sociale kritiek. Er zijn twee verschil

lende wegen om dit te corrigeren. De eerste weg is die van de communitaristen: 

maak kritiek een lokale aangelegenheid. Michael Walzet is het beste voorbeeld van 

deze route. Ik prefereer de andere route: beschrijf meer inhoudelijk de behoeften 

van en de condities voor een succesvol, goed menselijk leven. Voor een adequate kri

tiek moeten we dit perspectief wel weten te koppelen aan een voldoende abstract 

concept van het goede leven. Hiet verschil ik van Habermas: ik denk dat een her

nieuwde kritiek op sociale pathologieën gefundeerd moet zijn in een formeel begrip 

van het goede leven. En een morele psychologie heeft hierin een dubbele taak te ver

vullen: enerzijds moet zij de formele theorie van het goede leven legitimeren, ander

zijds moet zij de redenen voor verschillende vormen van sociaal lijden verklaren.' 

De re la t i e t u s s e n o n r e c h t en i d e n t i t e i t s a a n s p r a k e n 

PvdB: 'Laten we uw theorie over symmetrische erkenningsrelaties en miskennings

ervaringen confronteren met de normatieve kern van Habermas' maatschappijkri

tiek, de universele taalptagmatiek. In de inleiding van uw bundel The fragmented 

world of the social (1995) stelt u dat de universele pragmatiek een ongewenste schei

ding aanbrengt tussen het niveau van alledaagse morele ervaringen en het niveau 

van moTaaltheoretische uitspraken. En vervolgens omschreef u de basisintuïtie van 

uw eigen werk als volgt: "In het algemeen ervaren mensen een inbreuk op wat wij 

omschrijven als het morele gezichtspunt niet in tetmen van een afwijking van intuï

tief beheerste taalregels, maar veel meer als een daad van geweld tegen identiteits-

claims die zij zich in socialisatieprocessen hadden eigen gemaakt." Tegen dit citaat 

zou Habermas het volgende in kunnen brengen: "Niet alle normatieve conflicten, 

en niet alle relevante ervaringen die we bij zulke conflicten opdoen, zijn gekoppeld 

aan identiteitsaanspraken. En bij die gevallen waar dit wel aan de orde is, kunnen we 

slechts de vootwaarden verhelderen waaronder identiteitsaanspraken vrijelijk ge

steld en besproken kunnen worden." Men kan zich zelfs een typisch habermasiaanse 

poging voorstellen om uw hele theorie over erkenning op te nemen binnen de uni-
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KRISIS 77 versele pragmatiek, en wel door deze als een analyse van esthetisch-expressieve oor

delen te beschouwen. Wat zou daar mis mee zijn?' 

AH: 'De twijfels die je verwoordt, vind ik moeilijk te begrijpen. Ik vind namelijk 

dat in je formulering een veel te eng begrip van identiteit doorklinkt. De term 

"identiteit" in de zin die je citeerde heeft een veel bredere betekenis dan in wat te

genwoordig identiteitspolitiek wordt genoemd: het gaat mij niet alleen om erken

ning van culturele identiteit. Wat ik wil zeggen is dat er geen enkele sociale strijd is, 

of het nu gaat om verdelingsvraagstukken of om de toekenning van juridische rech

ten, die niet de ervaring van geschonden persoonlijkheid mede omvat. Ik beweer 

dat onze persoonlijke identiteit verbonden is met vormen van erkenning die we in 

die samenleving ervaren. En ik heb verschillende vormen van schending van deze 

sociaal geconstrueerde identiteit onderscheiden. Als ik bij voorbeeld geloof dat ik 

onvoldoende sociale waardering krijg - bij voorbeeld in de vorm van inkomen, of in 

de vorm van culturele waardering - voor mijn bijdrage aan de samenleving, dan er

vaar ik dat als schending van bepaalde identiteitsaanspraken die ik had. Ervaringen 

van sociaal lijden — of het nu uitbuiting is of het niet respecteren van rechten — gaan 

altijd met het geloof samen dat ik niet zo word behandeld als mij toekomt. Ik zie dit 

als een analytische claim: sociale miskenning door anderen is verbonden met de er

varing van schending van persoonlijke identiteit. Mijn hoofdbezwaar richting Ha-

bermas' universele pragmatiek was gericht tegen de stilzwijgende premisse dat de 

taal van onze morele ervaringen dezelfde is als de taal waarin we normatieve claims 

beargumenteren. Ik betwijfel of dat houdbaai is. Daarom draai ik de zaken om: ik 

vertrek vanuit een nieuw systeem van categorieën om de dimensie van morele erva

ringen sociaal-psychologisch te beschrijven. En vervolgens ga ik na of er normatieve 

principes zijn die intern verbonden kunnen worden met die categorieën. Universele 

pragmatiek heeft geen interne band met de dimensie van morele ervaringen; zij kan 

vervangen worden door een normatief begrip van erkenning, dat wel een band met 

die maatschappelijke realiteit heeft.' 

PvdB: 'En gelukkige slaven dan? Wat kan uw theorie bereiken in een situatie waar 

het heersende politiek-economisch systeem mensen voortbrengt die, ondanks het 

feit dat ze uitgebuit worden, zeggen dat ze redelijk gelukkig zijn?' 

AH: 'Ik denk niet dat dat een directe tegenwerping is. Ik zeg niet dat er een psycho

logische noodzaak is dat ervaringen van miskenning zullen optreden. Er zijn beslist 

omstandigheden waaiin mensen bepaalde behandelingen en bepaalde ideologieën 

accepteren, zelfs in de mate dat ze niet langer lijden, gebrek aan respect en misken

ning ervaren. Maar dat is meer een probleem voor sociaal-wetenschappelijke verkla

ringen dan voor mijn normatieve theorie als zodanig.' 

Erkenn ing en respect 

PvdB: 'Volgens u moet kwetsuur van het morele gezichtspunt begrepen worden als 

een schending van identiteitsclaims, en niet als afwijking van bepaalde dialoog-
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regels. Als kantiaans ethicus zou ik hiertegen inbrengen dat het morele gezichtspunt KMSIS 77 

als zodanig niet gekwetst kan worden: dit 'gezichtspunt' is veeleer de mogelijkheids-

voorwaarde om een conflict waar te nemen als een waarin aanspraken op morele ra

tionaliteit aan de orde zijn. Hetzelfde idee vindt men ook bij Habermas, waar hij 

stelt dat het gezichtspunt van morele onpartijdigheid inherent is aan de structuur 

van onze taal, in tegenstelling tot onze feitelijke communicatie. Een voordeel van 

deze positie lijkt mij te zijn dat zelfs waar concrete identiteiten van personen ge

kwetst worden, het morele gezichtspunt gered wordt, bij vootbeeld in de taal. Hoe 

ver is uw theorie van erkenning en miskenning verwijderd van deze dominante kan-

tiaanse visie op morele onpartijdigheid? Is ze ermee verenigbaar?' 

AH: 'Hoe beschrijven we het morele gezichtspunt? De kern is altijd dezelfde: dat is 

Kants idee van universeel respect. Maar er zijn vele manieren om dit perspectief te 

reconstrueren. Het universeel-pragmatische beginsel van algemene wilsvorming 

middels communicatie, is slechts één mogelijke formulering van het morele gezichts

punt. De hele poging om plichten tot het geven van respect te verankeren in invaria

bele taalstructuren beschouw ik niet langer als realiseerbaar. Ik denk dat er meer in

teressante manieren zijn om deze te beschrijven. Rawls' formulering van het morele 

gezichtspunt is bij vootbeeld al ruimer dan die van Habermas. En het beginsel van 

wederzijdse erkenning is mijn eigen reconstructie van het morele gezichtspunt. Ha

bermas reduceert de velden van respect tot voornamelijk een bepaald perspectief: dat 

van respect als gelijke partner in communicatie. Het beginsel van erkenning geeft een 

bredere interpretatie: ik ondetscheid verschillende dimensies waarin mensen het ver

dienen gerespecteetd te worden. In mijn interpretatie is Kants idee van respect geba

seerd op - dit is een riskante formulering — bepaalde vooronderstellingen van het lid

maatschap in een samenleving. (Het riskante van deze formulering heeft betrekking 

op mogelijke uitsluitingseffecten van de notie van lidmaatschap, PvdB/GvO) Ik be

grijp het beginsel van erkenning als een verheldering van deze vooronderstellingen: 

het moreel gezichtspunt beschrijft legitieme verwachtingen die mensen hebben om 

volledig gerespecteerd lid van de samenleving te zijn. De discussie die ik momenteel 

met Nancy Fraser heb gaat precies over dit punt. Zij maakt ook gebruik van het idee 

van het gelijke recht op volledig lidmaatschap van de samenleving, wanneer zij theo

retische steun probeert te geven aan de doelstellingen van een aantal nieuwe sociale 

bewegingen. Maar mij lijkt het probleem te zijn hoe nu precies "volledig lidmaat

schap" zou moeten worden begrepen. Mijn beginsel van drieledig gedifferentieerde 

en wederzijdse erkenning zie ik als voorstel om dat begrip te specificeren.' 

PvdB: 'Ik ben met u eens dat we een inhoudelijker begrip van moreel respect nodig 

hebben dan dat wat aanwezig is in de ethiek van Kant en Habermas. En het idee van 

volledig lidmaatschap biedt een mogelijke route naat een detgelijke invulling. Maar 

bent u niet bang dat met het inslaan van deze weg het verplichtende karaktet verlo

ren gaat van hetzij Kants notie van (zelf) respect, hetzij Habermas' idee van machts-

vrije communicatie? Wanneer ik de categorische imperatief navolg, of wanneet ik 

deelneem aan een discours, gehoorzaam ik uiteindelijk aan de eisen die mijn ratio

naliteit mij stelt...' 
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KRISIS 77 AH: 'Het risico zou zijn het hele verband tussen moraal en rationaliteit te vetliezen, 

dat is inderdaad de sterkste erfenis die Kant aan ons heeft overgedragen. De univer

sele pragmatiek herformuleert dezelfde intuïtie dat een moreel gezichtspunt intern 

verbonden is met rationaliteitsstandaatden. Een bredere interpretatie van het begin

sel van respect is niet langer gebaseerd op rationaliteitsvooronderstellingen, hetzij in 

Kants vetsie van het Faktum der Vernunfii, hetzij in Habermas' versie van de struc

tuur van talige communicatie. De vraag is nu wat de consequenties zijn van deze 

loskoppeling. Ik geef het idee niet op dat er goede en minder goede redenen zijn om 

normatieve aanspraken te maken wanneer ik deze interne relatie opgeef tussen mo

raal en rarionaliteit. Dus ik zie niet in wat precies verloren zou raken.' 

PvdB: 'Ik zou zeggen dat u het ultieme motief om daadwerkelijk moreel te leven op

geeft. Dat motiefis voor zowel Kant als Habermas: het opvolgen van mijn rationele, 

en in die zin vrije, wil. Anderzijds: in uw eigen theorie lijkt de persoonlijke ervaring 

van miskenning de rol over te nemen van een psychologische drijfveer om als mo

reel persoon te leven.' 

AH: 'Ik denk dat je wel gelijk hebt. Wanneet ik als motief voor morele aanspraken 

het sociale motief introduceer van erkend zijn in en door een samenleving, dan be

schrijf ik die motieven inderdaad niet langer in termen van rationaliteit. Maar dat 

impliceert niet dat ik de rol van goede redenen opgeef in normatieve argumentaties. 

Ik inttoduceer eenvoudigweg een concretere interpretatie van de betekenis van die 

goede redenen, in uiteenlopende contexten. Het beginsel van universeel respect zelf 

blijft echter gehandhaafd in het beginsel van erkenning in elk van de drie velden. 

Maar dit is een zo complexe discussie; zij hangt samen met hoe we precies Kants no

tie van de morele rede begrijpen.' 

Socia le s t r i j d en more le emot ies 

GvO: 'In Kampfium Anerkennungzocht u steun voor uw normatieve theorie van er

kenningsrelaties, niet in de universele pragmatiek maar in de traditie van het Ameri

kaans pragmatisme, en dan vooral bij John Dewey. Komt u met deze weg verder dan 

het ondersteunen van lokale en conventionele moraalopvattingen?' 

AH: 'We kunnen hier niet het Amerikaans pragmatisme in detail bediscussiëren. 

Maar in het algemeen ben ik het sterk oneens met de interpretatie van het pragma

tisme die Richard Rorty gegeven heeft. Zowel Mead als Dewey hebben duidelijke 

voorstellen gedaan om het morele gezichtspunt te reconstrueren. Mead heeft het 

idee van een universeel discours, en bij Dewey vind ik een uitdagende onderschei

ding tussen een soort democratiebeginsel (dat voor hem betrekking heeft op de pu

blieke sfeer) en beginselen van een individuele moraal. Hier brengt Dewey allerlei 

soorten morele vragen in onder waar we in het alledaagse leven mee geconfronteerd 

worden. Zelfs ten aanzien van het beantwoorden van deze "private" morele vragen 

heeft Dewey een rationeel gestructureerde procedure voorgesteld. Dus ook hier is 

duidelijk sprake van een postconventionele ethiek. Ik geloof dat het gebruik dat wij 
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vandaag kunnen maken van de traditie van het pragmatisme juist leidt naar een KRISIS 77 

meer gedifferentieerd begrip van het moreel gezichtspunt, en niet naar een algehele 

verwerping van universele beginselen en onpartijdige morele oordelen.' 

PvdB: 'Van Deweys analyse van alledaagse moraal heeft u het idee overgenomen dat 

onrecht een emotionele respons oproept, en dat deze emotie cognitieve betekenis 

heeft. Dat ik mij onrechtvaardig behandeld voel, geeft aan dat ik kennelijk impliciet 

allerlei verwachtingen had over wat mij toekomt, en dat die verwachtingen nu door

broken zijn. In het tweede deel van uw boek heeft u Deweys analyse uitgebreid door te 

stellen dat morele emoties een proces van morele ontwikkeling in gang kunnen zetten, 

en niet alleen voot het individu dat deze emoties ondetgaat. Vetwijzend naar empiri

sche studies uit de conflictsociologie stelt u dat collectief protest het gevolg is van een 

proces van morele reflectie, en dat zulk protest begrepen moet worden als eis om do

minante standaarden van respect en sociale waaidering hetzij te veranderen, hetzij 

open te stellen voor alle betrokkenen. Betekent dit dat morele emoties constitutief zijn 

voor uw begrip van rechtvaardigheid? Ook in het eerste deel van uw boek wordt een 

rechtvaatdige samenleving toch vooral beschreven in sociaal-psychologische termen: 

daar is een sleutelrol weggelegd voor zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfwaardering.' 

AH: 'Zijn alle onrechtservaringen op zichzelf gerechtvaardigde ervaringen? Hierop 

moet mijn antwoord zijn: nee. Aan de andere kant: ik wilde een bredere beschrij

ving geven van wat onrecht betekent voor een samenleving. Het feit dat de on-

rechtservaring optreedt in de vorm van een emotionele respons, betekent voor mij 

gewoon dat onrecht intern verbonden is met identiteitsverwachtingen die we heb

ben: wij ervaren onrecht als een aanval op onze identiteit. Deze psychologische ver

klaring van morele emoties heb ik niet bedoeld als deel van de rechtvaardiging van 

rechtvaardigheidsclaims. Mijn doel was om opstand en protest te begrijpen, niet al

leen van verzetsbewegingen die intuïtief prijzenswaardige doelen nastteven, maar bij 

voorbeeld ook van nazigroepen in Duitsland. We moeten niet bij voorbaat uitslui

ten dat er morele emoties ingebed liggen in patronen van opstand. Maar om de 

claims te kunnen rechtvaardigen die verbonden worden met die emoties, heb je vol

gens mij een beginsel van erkenning nodig. Hoe werkt dit beginsel? Dit hangt af van 

de vraag welke vormen van erkenning al in een samenleving gevestigd zijn. Hier 

helpt weer het idee van volledig lidmaatschap: al die aanspraken die begrepen kun

nen worden als bijdragen om tot een uitbreiding van erkenning te komen, zijn ge

rechtvaardigd. Daarentegen zijn aanspraken die leiden tot een vermindering van 

reeds gevestigde vormen van erkenning, niet gerechtvaardigd. Ofschoon dit beginsel 

dus op contextuele specificatie binnen een gegeven samenleving is aangewezen, 

werkt het wel onafhankelijk van de sociologische beschrijving van feitelijke motie

ven voor protest. Dat zijn twee verschillende ondernemingen.' 

PvdB: 'Maar dan blijft de vraag: hoe kunnen we vaststellen of het beginsel van we

derzijdse erkenning voldoende is gerealiseerd? Wanneer we eisen van rechtvaardig

heid aan een liberale staat gaan stellen, geformuleerd in termen van toegang tot be

paalde vormen van erkenning, dan moeten we toch een antwootd hebben op de 
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KRTSIS 77 vraag: wanneer hebben mensen voldoende zelfvertrouwen, zelfrespect en zelfwaar-

dering in gegeven sociale contexten? Ik denk dat we het erover eens zijn dat dit niet 

utilistisch gemeten kan worden, door subjectieve gelukservaringen op te tellen. 

Maar kunt u de meet objectieve criteria voor ons omschrijven, die achter uw sociaal-

psychologische begrippen schuilgaan?' 

AH: 'Voor ons als leden van een moderne samenleving, betekent zelfvertrouwen: 

genoeg vertrouwen te hebben opdat je in staat bent je eigen behoeften en verlangens 

publiekelijk te uiten, of tenminste dan toch in een bepaald publiek. Zelfrespect be

tekent genoeg respect voor jezelf hebben om daadwerkelijk autonoom persoon te 

zijn: iemand die in staat is goede redenen te geven in openbare discussies. En zelf

waardering is het vermogen jezelf te zien als een lid van een samenleving dat ook 

waardevol is voor deze samenleving. Dit zijn objectieve omschtijvingen van drie ver

houdingen tot jezelf en van de sociale dimensies waatbinnen de ontwikkeling van 

zulke zelfverhoudingen mogelijk is. Inderdaad, een volledig subjectief begrip van 

deze dimensies, een waarin ervaringen van onrecht als rechtvaardigingsgronden fun

geren, zou flinke problemen opleveren. We hebben objectieve criteria nodig. Maar 

ook al zijn ervaringen van miskenning nooit voldoende indicatoren, we moeten ze 

wel serieus nemen als mogelijke indicatoren van maatschappelijk onrecht.' 

PvdB: 'Misschien kunt u dit toelichten aan de hand van een voorbeeld waarbij sub

jectieve ervaringen van miskenning - prima facie - op gespannen voet staan met de 

meer objectieve psychologische criteria die u noemt. Muhammed Karim is de leider 

van een Nederlandse groepering die zich The nation of islam noemt. Hij heeft on

langs in een redevoering geëist dat de Nederlandse regering aan iedere Nederlander 

van Surinaamse afkomst een miljoen gulden betaalt, als schadeveigoeding voor drie 

eeuwen slavernij waaraan hun voorouders onderworpen waren geweest. We zouden 

natuurlijk meer details moeten weten om dit concrete geval te kunnen bespreken.2 

Maar hoe zou u in het algemeen reageren op dit type claims?' 

AH: 'Allereerst, of we willen of niet: we moeten deze eis serieus nemen. We zouden 

een publiek debat moeten houden en zien of daar het argument hard gemaakt kan 

worden, dat eeuwen slavernij een vermindering in de sociale waardering voor leden 

van deze groep hebben veroorzaakt. Daarachter ligt een algemenere vraag: hoe be

hoort een liberale samenleving te reageren op eisen die verbonden zijn met onrecht 

dat zich in het verleden heeft afgespeeld? Een manier om daar een antwoord op te 

vinden, is te vragen in hoeverre vroegere misdaden groepen mensen vandaag verhin

deren volledig lid van de samenleving te kunnen zijn. En de manier om dat te me

ten, heeft met wijzen van erkenning te maken: we meten dan de effecten op zelfre

spect en zelfwaardering. Zo werken we volgens mij met de min of meer objectieve 

criteria die ik voorstelde. Maar ik weet zeker dat geen enkele filosofische theorie de

ze vraag echt kan beantwoorden. Het is altijd de taak van een publiek debat om, met 

de nodige sensibiliteit, uit te vinden in hoeverre dit soort claims gerechtvaardigd 

zijn. De voornaamste taak van de theoreticus hierin is argumenten voor te dragen 

die een rol zouden kunnen spelen.' 
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Pol i t iek van e r k e n n i n g 

GvO: 'Ziet u een verband tussen uw eigen werk over erkenning en de nieuwe typen 

van morele ervaring en morele kwetsuur die door de zogenaamde "politiek van de 

erkenning" — de rechtstreekse vertaling van culturele eigenheid in politieke aanspra

ken - worden verwoord? Of bent u meer van mening dat u als theoreticus afstand 

moet houden van zulke (volgens sommigen) nieuwe ontwikkelingen?' 

AH: 'Dat laatste, tot op zekere hoogte. Histoiisch gezien voimden de ervaringen 

van nieuwe sociale bewegingen, van wat nu de erkenningspolitiek genoemd wordt, 

geen achtergrond van mijn eigen onderzoek naar de strijd om erkenning. Dat on

derzoek was meer gedreven door mijn onvrede over de verklaringen die in de Frank

furter Schule bestonden voor het ontstaan van sociaal protest en sociale strijd. Dit 

onderzoeksprogramma veronachtzaamde volledig de specifieke omstandigheden 

waaronder morele ervaringen al dan niet optreden in lagere sociale klassen. Ik was 

ook niet geïnteresseerd in feitelijke sociale bewegingen, maar meer in de mogelijke 

motieven van sociaal lijden en protest. Het bleek mij pas later, en eigenlijk tot mijn 

grote vetbazing, dat deze notie van erkenning in een nieuwe politieke context paste. 

Dit verband werd gelegd door Charles Taylor. In 1989 was hij een van de adviseurs 

bij mijn habilitation over erkenning. Ik denk dat hij rond die tijd het ingenieuze 

idee kreeg dit begrip rechtstreeks toe te passen op de situatie in Canada. Dat was be

slist zinvol. En toen in 1992 zijn essay met de titel Politiek der erkenning uitkwam, 

wilde plotseling iedereen van mij weten hoe dit begrip kon worden toegepast op 

kwesties van multiculturaliteit. Ik moet bekennen dat ik niet bijzonder geïnteres

seerd was in zulke vragen in de tijd dat ik mijn boek schreef. Later pas ben ik nage

gaan op welke wijze het erkenningsbegrip normatieve aanspraken zou kunnen 

rechtvaatdigen van verschillende nieuwe sociale bewegingen.' 

GvO: 'Kan men zeggen dat sommige aanspraken beter bij uw theorie van erkenning 

passen dan andere?' 

AH: 'Dat is moeilijk te zeggen. Neem bij voorbeeld de scheiding tussen in rechten 

uitgedrukt respect enerzijds, en sociale waardering anderzijds. De meeste aanspra

ken van bewegingen die vechten voor erkenning van hun identiteit, kunnen op zich 

omgezet worden in een rechtenterminologie, als aanspraken op respect ondetsteund 

dooi het techt. Een beslissende vraag is momenteel of men individuele rechten aan 

die aansptaken veibindt, dan wel of een categoiie van collectieve culturele rechten 

in het leven moet worden geroepen. Maar ook als we dit laatste doen, spreken we 

nog steeds over erkenning in de sfeer van het recht. Al verbreden we wel de horizon 

waarbinnen die notie kan worden toegepast. 

Een heel andere vraag is of er ook andere aanspraken gemaakt worden binnen de 

nieuwe sociale bewegingen, die niet afdoende in termen van het recht verklaard 

kunnen worden. Zo ja, kunnen die aanspraken dan geduid worden in teimen van 

sociale waaideiing? Deze twee vragen kunnen we alleen analytisch onderscheiden; 

in de feitelijke bewegingen lopen ze door elkaar. Het hoort een kwestie van politieke 
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KRISIS 77 besluitvorming te zijn om hetzij zo veel mogelijk van de aanspraken te realiseren 

met juridische middelen, hetzij te trachten onze cultuur zo te wijzigen dat het ni

veau van sociale waardering opgetrokken wordt, voor die culturele groepen in onze 

samenleving die om uiteenlopende redenen meer waardering verdienen. Vooral dit 

laatste is volgens mij een urgente taak. Charles Taylor raakt in zijn essay aan beide 

dimensies van erkenning. In de sfeer van juridische erkenning heeft hij een radicale 

opvatting over vergaande institutionalisering van collectieve rechten vooi culturele 

gioepen. Hij meent dat deze rechten moeten woiden uitgebreid. Zelfs zo radicaal, 

dat sommige klassiek-liberale rechten op autonomie maai moeten wolden inge-

peikt. Aan de andere kant taakt Taylor aan de vraag naar sociale waardering waar hij 

spreekt over de diversiteit van culturen. Hij heeft een interessante oplossing die gaat 

in de richting van een wederzijds leerproces tussen culturen, zodat we kunnen uit

vinden in welke zin een andere cultuur waardevol kan zijn voor onszelf. Maar dit 

zijn wel twee verschillende kwesties, kwesties die ik verbind met twee verschillende 

dimensies van erkenning.' 

GvO: 'Denkt u dat sommige groepen sociale waardering voor hun cultuur nodig 

hebben alvorens wij de specifieke typen van rechtsaanspraken kunnen begrijpen die 

gemaakt worden? Bepaalde aanspraken op land van aboriginals en Amerikaanse in

dianen bij voorbeeld, vooronderstellen een afwijkende betekenis van land en van 

toebehoren aan land.' 

AH: 'De vraag is of het toekennen van rechten op grondbezit en grondgebruik aan 

sommigen (en daarmee de uitsluiting van anderen van dit bezit en gebruik), afdoen

de kan zijn zolang deze toekenning niet verbonden is aan een gedeelde sociale waar

dering van de betekenis die zij aan deze grond toekennen. Dit heeft Charles Taylor 

op het oog wanneer hij spreekt over een wederzijds cultureel leerproces. Zelf geloof 

ik zeker dat wij de plicht hebben nieuwe curricula te ontwikkelen die jongere gene

raties in staat stellen die specifieke culturele waarden te begrijpen en mogelijk te 

waarderen, waar minderheden in onze huidige samenleving zich sterk mee identifi-

S o c i a l e w a a r d e r i n g 

PvdB: 'Verschilt uw eigen notie van sociale waardering niet aanzienlijk van die van 

Charles Taylor? Taylor heeft een hermeneutische opvatting van waardering: voor 

hem vooronderstelt het ontstaan van wederzijds begrip tussen culturen een geloof in 

de gelijke waarde van die culturen. U daarentegen legt in uw boek de nadtuk op ge

lijke kansen van individuen om de sociale waardering van anderen te winnen. Daar

mee lijkt uw opvatting van sociale waardering meer te passen in een politiek project 

van democratisering dan in een hermeneutisch project van intercultureel leren.' 

AH: 'Ja, dat is inderdaad een probleem binnen mijn benadering. Zelf ben ik daar 

ook al tegenaan gelopen! Ik had de categorie van sociale waardering gebruikt om een 

bepaalde reden. Ik geloof namelijk dat er een trend is in de huidige maatschappij-
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theorie, en een erfenis van het marxisme, om de relevantie van sociale waardering KRISIS 77 

voor onze samenleving te onderschatten of zelfs te verzwijgen. Ik vind dat normatie

ve theorievorming veel te veel gereduceerd wordt tot de dimensie van moreel respect 

en juridische erkenning. Het gevolg is dat de mate van sociale waardering voor je ei

gen prestaties, voor je bijdragen aan de textuur van je eigen sociale omgeving, hele

maal buiten beschouwing blijven. Wanneer mensen in staat zijn aan de maatschap

pij bij te dragen, maar eenvoudig geen waardering ontvangen - omdat ze niet in 

dienst worden genomen, of omdat ze alleen maar bepaalde baantjes krijgen kunnen 

- dan denk ik dat die mensen sociaal lijden. Dus ik wilde een blinde vlek blootleg

gen in de traditie van de kritische theorie, die meer in het algemeen te maken heeft 

met onwetendheid ten aanzien van de culturele dimensies van klassestratificatie. 

Dat verklaart waarom in mijn boek de categorie van sociale waardering verbonden 

is met een prestatiebeginsel, hetgeen een basaal beginsel is van alle moderne kapita

listische westerse samenlevingen. Heel veel sociale strijd gaat nu eenmaal over de 

herdefinitie van de begrippen en standaarden van prestatiewaardering. Een goed 

voorbeeld is de waardering van huishoudelijk werk. Maar het is me duidelijk dat er 

ook andere vormen van strijd en lijden zijn, die te maken hebben met een gebrek 

aan waardering voor een specifieke levensvorm, en niet voor een "bijdrage aan de sa

menleving" in ruimere zin. Bij claims op exclusief landgebruik van aboriginals, of 

bij min of meer vergelijkbare problemen nu in Duitsland waar groepen zich verzet

ten tegen het opruimen van voormalige joodse begraafplaatsen, is de negatieve erva

ring duidelijk aanwezig dat de dominante cultuur gewoonweg bepaalde culturele 

betekenissen ontkent die van grote waarde zijn voor de identiteit van mensen. Ik 

heb overigens wel twijfels of dit soort strijd om culturele waardering echt iets nieuws 

is. In bewegingen voor nationale onafhankelijkheid in de negentiende eeuw speel

den dit soort kwesties ook al een rol. Wel zou je kunnen zeggen dat hedendaagse so

ciale bewegingen deze dimensie van sociaal lijden meer centraal stellen. Mijn pro

bleem nu is of de driedeling in eikenningsrelaties die ik in Kampfum Anerkennung 

maakte, voldoende is om alle vormen van sociale strijd te begrijpen, of dat ik een 

nieuwe categorie van culturele erkenning moet introduceren die onafhankelijk is 

van de categorie van sociale waardering met zijn prestatiebeginsel.' 

PvdB: 'Anderzijds moet men ook de nieuwe politiek van erkenning in verband dur

ven brengen met problemen van sociale waaideiing in laatkapitalistische samenle

vingen. Wijst de toegenomen gevoeligheid voor culturele erkenning en miskenning 

door anderen niet (ook) op een afgenomen vermogen om de eigen identiteit en 

prestaties te waarderen met behulp van standaarden waar men zelf achter staat?' 

AH: 'Dit hangt samen met een sociologische vraag: welke betekenis hebben eer en 

prestige in onze samenleving? Ik deel je intuïtie: de inflatie van bepaalde claims op 

erkenning vandaag de dag is een aanwijzing dat zich pathologische ontwikkelingen 

voordoen. Maar ook hier moeten wij als theoretici vragen wat deze intuïtie zou kun

nen lechtvaaidigen. Daatvooi moeten we, denk ik, de noodzakelijke voorwaaiden 

specificeren waaiondei mensen volledig maatschappelijk lidmaatschap kunnen er

varen. Hoe meten we zoiets, bij voorbeeld in het geval dat je noemde van schade-
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KRISIS 77 claims op grond van misdaden begaan tegen de eigen etnische groep in het verle

den? We zouden dan moeten kunnen zeggen: men eist hier erkenning voor iets waar 

die specifieke claim niet aan verbonden kan worden, voor iets wat men gewoon niet 

veidient. 

Dus ook in het licht van deze ontwikkelingen lijkt mij de verdere begripsdiffe

rentiatie die ik voorstel steeds meer plausibel, hoewel ik er nog niet helemaal zeker 

over ben. Er is duidelijk verschil tussen het vragen om sociale waardering in naam 

van een prestatiebeginsel, en het viagen om culturele waaideiing. In het eeiste geval 

moet je zien duidelijk te maken dat jouw inspanningen een waarde voor de samen

leving hebben, en dat die waarde tot nu toe ontkend of veronachtzaamd weid. Het 

tweede beginsel heeft meer te maken met de waarde van culturele levensvormen als 

zodanig. Het is evident onjuist om deze levensvormen als individuele prestaties te 

begrijpen, of als bijdragen aan de materiële en symbolische reproductie van de samen

leving in engere zin. Toch is de vraag van essentieel belang, op welke basis groeps-

specifieke levensvormen culturele waardering "verdienen". Omdat culturele levens

vormen particuliere waarden articuleren, kan het toepasselijke beginsel hiet niet dat 

van piestatie of bijdrage zijn. We moeten meet in de lichting denken van het kun

nen waatderen van andere culturen als zodanig. Dat had uiteindelijk Charles Taylor 

ook in gedachten, toen hij de laatste bladzijden schreef van Multiculturalism and the 

politics ofirecognition! 

Noten 

i. D e teksten van deze Spinozalezingen zullen door uitgeverij Van G o r c u m worden gepubli

ceerd onder de titel: Suffering from indeterminacy. A re actualization of Hegel s philosophy of right. 

2. Deze uitspraak werd gedaan in de context van een debat over herstelbetalingen door N e d e r 

landse banken en overheidsinstellingen die in en na de oorlog joodse bezittingen hadden achterge

houden . 
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