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De politieke ethiek van Michael Walzer een interview (i)

Paul van den Berg

Inleiding.
Hij geniet niet de bekendheid van een Rawls of Rorty; hij heeft een hekel aan systematische filosofie en wordt liever politicoloog genoemd. Dat neemt niet weg dat
Michael Walzer nu ook onder politieke filosofen en ethici -eindelijk- erkenning
vindt. Voor die waardering zijn minstens drie goede redenen te bedenken.
Om te beginnen toont Walzer daadwerkelijke betrokkenheid bij de politieke realiteit: als eindredacteur van het tijdschrift Dissent, maar ook in zijn rol van hoogleraar aan bet prestigieuze Institute for Advanced Study in Princeton. Hij schrijft al
jaren over de rechten en plichten van staatsburgerschap, over het vreemdelingenbeleid, over de rechtvaardigheid van oorlog en over het nationalisme; onderwerpen, kortom, die tot het dagelijks menu van de politiek horen, maar die door de
meeste linkse intellectuelen liever buiten beschouwing worden gelaten.
Maar Walzer is nooit bang standpunten in te nemen die in linkse kringen gev e l i g liggen. Een voorbeeld: eerder dit jaar verscheen het veelgeprezen J u t and
Unjust Wars in herdruk. In het nieuwe voorwoord verdedigt Walzer de militaire
strategie die de Amerikanen tijdens de Golfoorlog hebben gevolgd met morele
argumenten...
In Nederland werd alleen Spheres of Justice bekend. In dat boek behandelde
Walzer het thema van de verdelende rechtvaardigheid op een wijze, die lijnrecht
inging tegen de procedureel-universalistische benadering die tot dan toe onder
ethici gangbaar was. Kortgezegd: in plaats van te zoeken naar een filosofisch
geconstrueerde procedure van beslnitvorming, waar in principe elke verdelingskwestie mee opgelost kan worden (omdat ieder zinnig denkend mens met zo'n
procedure in zou kunnen stemmen), vergeleek Walzer de wijze waarop verschillende culturen in verschillende tijden verdelingsvragen feitelijk opgelost
hebben met betrekking tot een bepaalde reeks van goederen (individuele gebruiksgoederen, maar ook 'publieke' goederen zoals burgerrechten, veiligheid,
gezondheid, onderwijs, opvoedingstaken, zieleheil, vuil werk, politieke macht en
publieke eer). Op basis van die empirische analyse probeerde hij een normatief
standpunt te ontwikkelen.
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De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek verstrekte de reisbeurs die dit
interview mogelijk maakte; ik dank Pieter Pekeiharing voor zijn hulp bij hel vertalen.
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Bij verschijning in 1983 kreeg Spheres ofJustice nog een uiterst kritisch onthaal. Niet alleen tegen Walzers anti-universalisme werd geprotesteerd, maar ook
tegen de gedachte dat verdelingsvragen op het niveau van concrete instituties himnen de hurgelijke maatschappij bestudeerd en zelfs beantwoord zouden kunnen
worden. Negen jaar later lijkt het tij gekeerd; thema's als localjustice en moral
minimalism worden nu druk hesofoken (.2).: Soheres o fJustice verschiint hinnenkort in Duitse, Franse cn Italiaanse vertalingen.
Walzer zeliheeft in die tijd niet stil gcxi'wn: hij publiceerde sindsdien h e r pretation and Social Criticism en The Company of Critics, een prachtige casestudy over politieke critici in de twintigste eeuw.
Zijn andere titels, Exodus andRevolution en Biblical Politics (het project
waar hij momenteel aan werkt) wijzen op een derde reden waarom het werk van
Michael Walzer meer erkenning verdient - juist onder filosofen. Waker laat namelijk als geen ander zien hoe de joodse exegetische traditievruchthaar ingezet kan
worden op het gebied van de politieke ethiek. Betekent dit dat Walzer - als zovelen
voor hem - zijn democratisch socialisme opgegeven heeft? Citeert hij de oud-testamentische hoerenprofeet AITIOS,en de talmudische commentatoren om ons nu tot
het joodse geloof te bekeren? Verre van dat.
Op de eerste plaats is het.jodendom een door en door politieke religie: in dit
geloof wordt sterke nadruk gelegd op verbond, land en volk, en wordt de rol van
de Messias-figuur. als middelaar tussen volk en God. meestal afgewezen. In de
iwecdi; plaats geen de ~almudixhetraditie gestalie aan htt idee dat er over de juisii;
interpreiatic van hei verbond mei God eindeloos gebakkeleid kan worden, - j a xclfs
moet worden.
Het is opvallend dat juist deze twee kenmerken: particularisme en interpretatiestrijd, die dagelijks in elk politiek conflict voorkomen, in moderne westerse ethieken meer als schadelijk dan als constitutief voor de publieke moraal gezien worden. Via een creatief gebruik van de joodse theologie maakt Walzer duidelijk dat
ook de heersende opvattingen over politiek en moraal sterk door religieuze thema's, bijvoorbeeld door het universalisme van het christendom, worden heÃ¯n
vloed.

-.

In mei van dit iaar bezocht ik Michael Walzer in Princeton. We soraken over de
verbindende thema's in zijn werk en over twee hot issues in de Amerikaanse politiek: de uitspraken van het hooggerechtshof
over het recht op abortus, en de rellen
-in Los ~ n g e l e s .

In de afgelopen jaren is er een verschuiving opgetreden in de onderwerpen waarover u schrijft. Terwijl u voorheen in detail morele regels van oorlogsvoering analyseerde (in lust and Unjust Wars), of concrete verdelingskwesties besprak (in
Spheres of Justiee), concentreren al uw recente boeken zich op de rol en houding
van inaa~chappijcritici.Vanwaardeze verschuiving?
2 Zie bifvoorbeeldde besprekingvan het werk van LUCBokanski en Laurent Thevenot in hel
vorige nummer van Knsis

Dat had een hele duidelijke en directe reden. Ronald Dworkin had in rijn bekende
bespreking van Spheres of Justice beweerd, dat vanuit de positie die ik in dat
boek inneem, geen maatschappijkritiek bedreven zou kunnen worden. Ik heb
daarop geprobeerd aan te tonen dat men op deze manier wel degelijk kritisch kan
zijn; dat leidde uiteindelijk tot twee boeken.
Interpretation and Social Criticism en The Company of Critics kregen inmi'ddels
zelf ook kritische besprekingen. Brian Barry beweerde dat u met deze boeken de
&atschappijtheorie de rugheeft toegekeerd
Ik begrijp die kritiek eigenlijk niet. Neem nu Ignazio Silone in ItaliÃ(3); die
beschikte niet over het soort theorie van grootschalige maatschappelijke veranderingen waar Bany op doelt; toch kon Silone de hiÃ«rarchiin de katholieke kerk
bekritiseren, en zelfs het hele idee van een hiÃ«rarchie
Ik vind overigens, en heb dat ook in Interpretation and Social Criticism geschreven, dat het best een goede zaak is om over zo'n theorie te beschikken. Maar
als je nu in een tijd leeft waarin de groteverhalen in elkaar zijn gestort? Als die
verhalen niet meer geloofd worden omdat geen van de voorspellingen die eruit zijn
afgeleid is uitgekomen? Als je geen grote theorie hebt, dan wil dat nog niet zeggen
dat je geen goede kritiek kan leveren; en dan bedoel ik niet een kritiek op individueel gedrag, maar een sociale kritiek in de ruime zin.

Maar hoe behoud je dan die institutionele dimensie van de kritiek? In hoeverre
beschrijft u iets ineer dan een -aanbevelenswaardige-morele psychologie?
Mijn argumenten berusten op een bepaalde sociologie, hetgeen ik uiteen heb gezet
in Interpretation andSocial Criticism. Dit soort sociologie vind ie in Mark en
~ r a m & i zij
: beweren dat elke samenleving een ideale versie vanzichzelf moet
voortbrengen; dit is een voorwaarde voor het voortbestaan van haar instituties en
haar elites. Mam bijvoorbeeld zei: "elke klasse moet pretenderen een universele
klasse te zijn"; dat wil zeggen dat zo'n klasse zich verplicht de belangen te behartigen van iedereen waarover zij wil heersen. Of neem Gramsci en diens idee'n
over hegemoniale cultuur.
Elke samenleving brengt kortom een ideale versie van haar eigen instituties
voort; aan dat ideaal, en aan de mensen die het voortbrengen en vormgeven, moet
een criticus zich gebonden weten.

Maar benadrukte die traditie van immanente kritiek waar u nu aan refereert niet ook
nog een ander aspect? Ik ben het met u eens dat een criticus een bepaalde solidariteit moet betonen met de specifiekepolitieke gemeenschap waarin hij of zij staat.
Maar aan de andere kant is er het idee dat immanente kritiek ook een universaliserend effect kan hebben: het overschrijdt en transformeert de grenzen van een gege3

Ignazio Silone was een katholieke schrijver in het lascislischa Ilalie, hij was enkele jaren lid
van de Communistische Partij Walzer onderzoekt Silenes politieke keuzes in hoofdstuk6
van The Company of Critics.

ven cultuur.
Dat soort universalistische toepassing schrikt mij af, omdat dat zo vaak de basis is
geweest voor cultureel en politiek imperialisme. Gingen wij niet naar Vietnam om
de democratie te verdedigen? Het is van belang waakzaam te zijn tegen dat soort
imperialisme. Misschien ben ik teveel op mijn hoede geweest. I k vind dat de
westerse democratie een regeringsvorm is, die ook elders in de wereld moet worden nagebootst. Maar ik geloof niet dat mensen elders in de wereld een soort
denkfout maken of een morele zonde bedrijven, wanneer zij geen democraten
worden.
ik zou hen graag van het belang van democratie willen overtuigen. Maar stel nu
dat de iranÃ¯ereen regeringsvorm kiezen die grote macht geeft aan de Imams. Als
men mij ernaar zou vragen, zou ik ze kunnen uitleggen waarom ik denk dat Imams
dat soort politieke macht niet zouden moeten uitoefenen. Maar ik denk niet dat dat
pers6 illegitiem is. De filosofische ethiek kan het idee van een Islamitische republiek niet uitsluiten.

..

In uw boeken uit u vooral kritiek op post-kantiaanse ethici die denken een algemene, universeel geldende definitie te kunnen geven van 'het morele gezichtspunt! Aan de andere kant heeft u aangetoond dat bepaalde morele regels wil in
alle culturen voorkomen; die regels betitelt u als minimale morele code. Kunt u dat
toelichten?

.

Denk biivoorbeeld
aan de leer van de rechtvaardiee oorlog. Oorlof is een onder"
neming die nationale en culturele grenzen overschrijdt. Daarom was het van begin
af aan nodig om zich te bezinnen op regels en grenzen van oorlogsvoering, die min
of meer gelijk zijn voor iedereen; ook al wordt dit geformuleerd in heel verschillend talen. In feite is dit een universele ethiek. Niemand ontkent bijvoorbeeld de
stelling dat oorlogshandelingen plaats dienen te vinden tussen strijdende partijen,
en dat burgers zo veel mogelijk tegen de gevolgen van die strijd beschermd moeten
worden; hoewel de christelijke lijst van niet-strijders flink van die van de Hindoes
verschilt.
Iets soortgelijks vind je in de wereld van de handel. De regels van de handel
zijn bewust ontwikkeld om transacties tussen mensen met sterk verschillende geloofsovertuigingen of culturen mogelijk te maken. Ook hier is dus sprake van een
minimale morele code.

Maar hoe verhouden cultuur-specifiekemoralen zich dan tot deze basale code? Het
is duidelijk dat u niet gelooft dat zij uit die code kunnen worden afgeleid,
Nee, het zijn geen deducties. Misschien werkt het omgekeerd. Misschien zijn de
minimale regels van handel of oorlog abstracties van de complexe morele regels
van alle betrokken partijen. Maar weet je, ik ben niet zo'n systematicus. Wanneer
ik een probleem zie, komen er vaak vier of vijf verschillende manieren waarop je
over dat probleem na kan denken bij me op.
Een andere mauier om de relatie tussen de minimale moraal en specifieke ma-

ximale moralen te beschrijven, is dat de minimale code een dubbele functie beeft:
ze legitimeert een particuliere moraal, maar legt ook de grenzen ervan vast. Zo legitimeert de universele doctrine van "zelfbepaling" ieders poging zichzelf volgens
die leer vorm te geven. Maar het stelt daar ook grenzen aan, in de zin dat geen
zichzelf bepalend persoon een ander het recht op zelfbepaling kan ontzeggen.

Een ander terugkerend thema in uw publicaties is de verdragstheologie. Die was al
het onderwerp van The Revolution of the Saints, uw dissertatie overpuriteinse
sekten. En het recente Exodus and Revolution bespreekt enkele joodse stromingen
binnen deze veelzijdige theoretische traditie. Wat interesseert u zo aan de verdragstheoiogie?
Wat mij al jaren in de verdragstheologie heeft aangetrokken is een theorie van vrijwillige instemming. Want verdragstheologie is een religieuze uitdrukking van iets
dat pas later een seculiere vorm heeft gekregen. In de bijbelse beschrijving van het
verbond en in de joodse commentaren komen vrijwel alle problemen aan de orde
die later door Locke en vele anderen zijn verwoord.
Op Ã©Ã
van die problemen hebben de seculiere versies nooit echt een bevredigend antwoord gevonden: de overdracht van instemming door detijd heen. Hoe
wordt instemming van de ene generatie op de andere overgebracht? Je erft een
verbond, maar hoe kom je ertoe je tot dat verbond verplicht te voelen? Toen ik
mijn boek Obligations schreef, wasik me nog niet voldoende van dit probleem
bewust.
Je kunt de strict liberale of Lockiaanse versie van de theorie van vrijwillige instemming alleen op de volgende generatie toepassen, wanneerje je hen voorstelt
als kolonisten die een nieuw land binnentrekken; en niet niet als kwetsbare pasgeborenen die volledig afhankelijk zijn van hun omgeving. De theorie is namelijk alleen op volwassenen, op geÃ¯soleerdgeneraties, van toepassing. Maar zodra je
gaat nadenken over hoe mensen gesocialiseerd raken in een bepaald sociaal verband moet je de aandacht van individuele instemming naar instituties en processen
verleggen.

In Spheres of Justice lijkt dit gevoel van verplichting te berusten op participatie
binnen bestaande institutionelepraktijken,waar zeia'en een keuzemoment aanwijsbaar is. Kun je in dat geval nog van een theorie van vrijwillige instemming
spreken ?
Dat is zeker een probleem. Het is duidelijk dat bijvoorbeeld het genezen van lichamen en de verdeling van medische zorg een sociaal geconstrueerde sfeer is. Deze
praktijk ontleent haar legitimiteit aan deinstemming van mannen en vrouwen die
deel uit maken van die sociale constructie. Maar zij vormen geen groep mensen die
vergaderingen kan organiseren en stemmingen houden. In dat opzicht is expliciete
instemming hier afwezig en dus is 'instemming' in toenemende mate een metafoor
voor een bepaald sociaal en historisch proces.
Maar ik vind het van groot belang te benadrukken dat dit proces sociaal geconstrueerd is en dat ik daarin een rol speel, ook al is het maar een bijdrage van N+l,

waarbij N uit een enorm grote, trans-generationele groep mensen bestaat

Dus hoe zouden we het soort verplichting moeten noemen dat hierbij ontstaat?Niet
'verplichtingdoor instemming",maar bijvoorbeeld "verplichting door participatie"?

Ik heb eerder al, en onlangs nog in "The Communitatian Critique of Liberalism"
(4), beweerd dat sociale verplichtingen veronderstellen dat men de betreffende gemeenschap moet kunnen verlaten. Dat is belangrijker dan de vraag of er sprake is
van vrijwillige instemming. Het liberalisme heeft voor mij zeer sterk te maken met
deze mogelijkheid. In gemeenschappen die je toch niet kunt verlaten, zullen verplichtingen nooit een sterke morele vorm aannemen.
Dit mag sociologisch gezien vreemd klinken, maar een gezin is in moreel opzicht hechter als de mogelijkheid tot scheiden bestaat; ook al wordt ze daardoor
kwetsbaarder. Dit vind je al in de Crito, waar de Atheense Wetten Socrates het
volgende duidelijk maken: 'Je had weg kunnen gaan, maar nu je gebleven bent
moet je ons gehoorzamen.' Maar de Wetten meldden ook iets anders, iets waar ik
de laatste jaren meer in geÃ¯nteresseerben geraakt: 'Wij hebben je opgevoed en
gevormd.'
Misschien is er sprake van nog een derde dimensie van politieke verplichting in uw
boeken: je zou het 'verplichtingdoor beklag' kunnen noemen. In uw werk speelt
de Kibitzer een centrale rot Dit is een Jiddisch woord, dat zoiets als 'klager'betekent. Wat doet een Kibitzer precies?
Een Kibitzer is een second guesser, iemand die kritiek levert vanaf de zijlijn. Als
ik me goed herinner, heb ik de term het eerst gebruikt in het artikel "A day in the
life of the socialist citizen". (5) Daar gebruikte ik het idee in een kritiek op neorepublikeinse theorieÃ«die intensieve politieke participatie vooronderstellen.
Ik geloof dat verplichting en betrokkenheid het best gevormd worden door
deelname aan het politieke leven van de gemeenschap, maar ik ben het niet eens
met de hooggespannen verwachtingen over burgers die, zoals Rousseau zei, 'naar
de vergaderzaal stormen'. Maar toch, ook de Kibitzer participeert. Want ik geloof
dat woordenstrijd verplichtingen schept. Wie aan een discussie deelneemt, al is het
maar als marginale criticus, bindt zichzelf.

Maar mag je van iemand die in slechts Ã©Ãof twee instituties van de burgerlijke
maatschappijparticipeert verwachten, dat die deelname zijn of haar gevoel van
verplichtingjegens de totale politieke gemeenschap versterkt?
Dat heeft met het dubbelzinnige karakter van de politieke sfeer te maken, Want
politiek is zowel een aparte sfeer in de maatschappij als een soort 'meta-sfeer'.
Het is een aparte sfeer in de zin dat politieke macht een sociaal goed is dat ver4
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Verschenen in Pol~iicalTheory 1811 (1990),pp 6-23
Dit artikel verscheen in de bundel Obligations, en werd later herdrukt in RadicalPnnciples.

deeld moet worden. Verschillende opvattingen van politieke macht leiden tot uiteenlopende opvattingen over de wijze waarop die macht verdeeld moet worden.
Voor de Grieken, bijvoorbeeld, bezat het geven van bevelen aan anderen, het
uitoefenen van macht, een positieve waarde; daarom vond men dat iedereen die
macht moest kunnen uitoefenen. Maar dat gaat niet. Vandaar Aristoteles' ideaal
van een democratie of gemengde regeringsvorm, waarin mensen beurtelings regeren en geregeerd worden. Wie een hoge waarde aan het uitoefenen van macht
toekent, moet ook bereid zijn zich naar de macht te schikken. Het verdelingsmechanisme dat hier het beste bij past is een loterij; dit garandeert dat alle burgers
een eeliike
. kanshebben om over anderen te heersen.Deze gedachte is volkomen
vreemd aan het liberale politieke denken. Machtsuitoefening wordt hier niet als iets
waardevols gezien. Hetzelfde geldt voor radicale democratietheoriÃ«enRousseau's
notie van mensen die zich zelf de wet stellen is totaal verschillend van het idee van
regeren en geregeerd worden; in plaats hiervan wordt iedereen geacht zich tegelijkerÃ®ijonder de wet te stellen.
Dit zijn allemaal verschillende opvattingen over hoe macht verdeeld moet worden; in die zin is politiek een sfeer als alle andere.

-

Maar de politiek is ook een soort meta-sfeer waarin over de sociale betekenis van
alle mogelijke goederen wordt gedebatteerd; hier komen besluiten tot stand over de
betekenis van goederen en worden grenzen tussen verschillende sferen vastgesteld
of verlegd. Zo komt het dat wanneer je je druk maakt over bijvoorbeeld de taken
van een school, of over uitkeringen, je betrokken raakt en mede-verantwoordelijk
wordt voor wat in de hele politieke gemeenschap gebeurt. Want de betekenis van
elk goed is betwistbaar en moet geÃ¯nterpreteerworden, en de politiekis de arena
waarin die strijd plaats vindt.

Een laatste vraag over deze kwestie: hoe beargumenteert u de stelling dat er ook
binnen die politieke meta-sfeer een democratische verdeling plaats zou moeten
vinden ?
Die stelling heb ik geloof ik niet verdedigd. En ik denk ook niet dat een egalitaire
verdelmg binnen de politieke meta-sfeer mogelijk is. Want we weten dat de processen waarin de betekenis van bijvoorbeeld medische zorg of onderwijs tot stand
komt enorm complex zijn. Het gaat om processen in delijd, waar vele generaties
mee gemoeid zijn.

Laten we terugkeren naar de feitelijke machtsverhoudingen. In een interview in
Vrij Nederland in 1983 waarschuwde u ervoor dat de strategie van links in de V.S.
om de gerechtshoven a h instrument voorpolitieke verandering te gebruiken, op de
lange duur wel eens averechts zou kunnen werken. Een van de grote ovenvimingen uit die periode was de erkenning van het recht op abortus door het hooggerechtshof, in de zaak Roe versus Wade.
Hoe beoordeelt u de politieke rol van de rechters nu, op het moment dat die

beslissing teruggedraaid dreigt te worden?

(6)

De machtsverhoudingen zijn nu haast omgekeerd. In de zestiger en zeventigerjaren heeft links inderdaad veel overwinningen via de gerechtshoven behaald. Het
enige dat je daarvoor nodig had was een slimme advocaat en een correct gefonnuleerde klacht. Maar men verzuimde bewegingen te mobiliseren voor het aboriusrecht, tegen de doodstraf, en andere issues. Als gevolg van 12 jaar republikeinse
overheersing is de liberale meerderheid binnen de rechterlijke macht inmiddels
door een conservatieve vervangen. En nu is het rechts dat met slimme advocaten
de ene na de andere overwinning binnenhaalt.
Overigens zorgden de linkse overwinningen destijds wel voor mobilisatie van
rechts. Misschien dat nu het omeekeerde scheurt: het is duideliik
" zichtbaar dat de
Amerikaanse vrouwenbeweging is opgeschrokken door de recente uitspraken van
het hooggerechtshof en de dreigende herziening van Roe versus Wade. Dit heeft
een massabeweging op gang gebracht, en niet alleen op nationaal niveau; het riet er
naar uit dat de strijd in elke staat afzonderlijk in de wetgeving zal worden uitgevochten.
w

Zijn er nog andere voorbeelden van zo'n mobilisatie?
Nee. Het is een factor van betekenis in de Amerikaanse politiek dat het radicalisme
van de zestiger jaren in de instituties weinig sporen heeft nagelaten. Het feminisme
vormt nog de sterkste voorzetting van die periode; vandaar dat de abortuskwestie
het beste vooruitzicht op een nieuw soort politiek biedt.
Ik geloof niet dat de omstandigheden nu gunstig zijn voor grootschalige mobilisatie tegen de doodstraf. In de toekomst kan de milieubeweging misschien een
belangrijke rol gaan spelen; we hebben nog geen groene politiek in dit land, maar
hier en daar zijn al bewegingen actief op het gebied van milieubescherming en
consumenten-veiligheid.

Van Ã©Ãlocale gebeurtenis is de hele Amerikaanse bevolking op dit moment nog
diep onder de indruk: de rellen in Los Angeles, die uitbraken na de vrijspraak van
de politiemensen die Rodney King in elkaar hadden geslagen.
Ik stond versteld van de snelheid waarmee de publieke reacties op de rellen
veranderden: binnen enkele dagen waren bezems in plaats van wapenstokken het
meest besproken onderwerp in de media. Men grijpt nu terug op religieuze,
eschatologische termen en beschrijft de gebeurtenis als een daad van spirituele
zuivering. Dergelijke reacties geven met veel hoop dat depositie van de zwarte
onderklasse in de binnensteden snel zal verbeteren. Hoe beoordeelt u de publieke
perceptie van de rellen?
Het effect dat je beschrijft: het gevoel dat het hier om een moment in de tijd ging
6

Enkele weken nadat dit interview plaatsvond, besloot het Amerikaanse hooggerechtshof het
het minder vergaand dan de 'moral majority'had
recht op abortus sterk te beperken, ZIJ
ge6ist.

dat hoe dan ook de hele toekomst zou veranderen, had vermoedeli]k te maken met
het feit dat de rellen maar op Ã©Ã
plek plaatsvonden. Vergeleken met de zestiger jaren is het verrassend dat ze zich niet verspreidden naar andere steden. Een van de
redenen hiervoor is dat veel Amerikaanse steden nu zwarte burgemeesters, zwarte
politiecommissarissen, en een zwart politiek establishment hebben. Die zijn weliskaar betrekkelijk machteloos, maar hehben toch een rol gespeeld in het hij elkaar
houden van de steden.
Maar het meest belangrijk aan de publieke reactie op Los Angeles is het feit dat
de gevolgen van 12jaar afbraakbeleid op het Amerikaanse stadsleven eindelijk erkend en besproken worden. Ik kom net terug uit Parijs, en ik was verbaasd te zien
hoeveel men investeert om die stad mooi te houden! Het aantal gemeenteambtenaren, de zorg voor de publieke ruimte, de hoeveelheid belasting die mensen daar
bereid zijn te betalen om in een beschaafde stad te kunnen leven! In New York ligt
dat totaal anders.

In hoeverre worden de onderwerpen, die al jaren door de zogenaamde 'communitarians'naar voren zijn gebracht, nu ook deel van het openbare debat?
Tot nu toe hebben we het vooral gehad over wat je de sociaal-democratische kant
van het communitarisme zou kunnen noemen.
De andere kant wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke fixatie op waarden.
Die fixatie is eenvoudig te begrijpen: kijk maar naar de statistieken over ongehuwde tiener-moeders en gebroken gezinnen. Kijk naar scholen die falen omdat er
geen enkele aansluiting is bi.; de gezinssituatie. Dit alles wijst inderdaad op een gebrek aan waardering voor het gezin, maar het abstracte gepraat over waarden verliest snel aan betekenis. Van groter belang is een politiek beleid dat gericht is op
versterking van het onderlinge verband in de stedelijke gemeenschappen.
Vooral de instituties binnen de zwarte gemeenschap zijn buitengewoon verzwakt. De hele strucuur van kerkgemeenschappen, vrijwilligersorganisaties, professionele zorg en buurtgemeenschappen bestaat nauwelijks meer. Door de zwakte
van wat je de burgerlijke maatschappij van de Amerikaanse zwarten zou kunnen
noemen, zijn zwarten sterk afhankelijk van overheidsinterventie geworden. Een
van de dingen die de overheid nu moet doen, is herstel van de burgerlijke maatschappij in de zwarte gemeenschap bevorderen.

In uw artikel "What does it mean to he an American?" (7) heeft u de Amerikaanse
politieke identiteit omschreven als een 'identiteit met een verbindingsstreepje'.
Maar voor de zwarten maakte u hierop een uitzondering. Hoe ziet u hun positie als
etnische groep in de Amerikaanse samenleving?

Ik denk dat het beeld dat Amerikanen van hun maatschappij hehben, een migrantenmaatschappil waarin iedereen behalve Amerikaan nog iets anders is, sterk hepaald wordt door het feit dat alle immigranten hier vrijwillig gekomen zijn. Ze
kwamen hier omdat ze daarvoor kozen, wat verder ook de omstandigheden waren
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die hen uit hun land hebben verdreven. Degenen die ze achterlieten maakten andere
keuzen.
Voor twee groepen Amerikanen geldt dat echter niet: voor de Indianen die Onderworpen werden en de zwarten die hier als slaven naar toe werden gehaald. In
hun geval zal men dan ook iets moeten vertellen over de wijze waarop ze gedwongen werden Amerikaan te worden. Dit heeft er via allerlei wegen voor gezorgd dat
ze een marginaal bestaan leidden, in tegenstelling tot degenen die hier vrijwillig
kwamen. De Zwarten uit West-Indie hebben het hier bijvoorbeeld stukken heter
gedaan dan de zwarten die hierheen werden gebracht en hier generaties lang geleefd hebben.
Zo'n verhaal maakt duidelijk hoe nodig het is dat de zwarte gemeenschap expliciet bij het Amerikaanse leven betrokken raakt. Tot op zekere hoogte is dit al
gebeurd. Er is een zwarte middenklasse ontstaan, die steeds sterker in het Amerikaanse politieke en sociale leven is geÃ¯ntegreeren daarin participeert. Tegelijkertijd zijn de klasseverschillen tussen zwanen onderling stukken groter geworden: de
integratie van de zwarte middenklasse heeft ervoor gezorgd dat degenen die het
niet gehaald hebben nog verder van hun omgeving zijn vervreemd.
Ik ben er niet zo zeker van of deze onderklasse-problemen, die immens zijn,
van dezelfde aard zijn als de problemen die in Europa onder het hoofdje 'sociale
sluiting' worden besproken. Ze zijn waarschijnlijk veel moeilijker op te lossen,
omdat de uitsluiting hier in dubbele zin gedwongen is. De vervreemding van de
uitgestotenen zou om die reden dieper kunnen gaan dan in andere maatschappijen.
Sommige leden van de onderklasse zijn inmiddels waarschijnlijk reddeloos verloren. Misschien moeten we ons nu op hun kinderen gaan richten.

Naar aanleiding van de situatie van de andere groep die u noemde, de Indianen, is
er een discussie ontstaan over culturele rechten voor minderheden. Wil1Kymlicka
heeft uw werk in dat verbandfel bekritiseerd; de theorie die u in Spheres of
Justice hebt ontwikkeld zou Indianen volgens Kymlicka voor het volgende dilemma plaatsen: of ze moeten zich politiek afscheiden en een eigen staat oprichten, of
ze moeten volledige culturele integratie aanvaarden. Wat hebt u op deze kritiek te
zeggen?
Kymlicka heeft uit mijn argument een positie gedistilleerd waar ik nooit aan gedacht heb en die ik met accepteer. Mijn artikel "The New Tribalism" is gedeeltelijk als een antwoord aan Kymlicka bedoeld. Maar het is geen filosofisch antwoord.
Ik vind dat een democratische politieke gemeenschap al haar leden - autochtonen, vreemdelingen en gastarbeiders - het politieke recht moet verlenen om over
het lot van de gemeenschap mee te beslissen. Ik besef dat zo'n open democratie
bedreigend is voor die groepen binnen de maatschappij die graag de politieke soevereine macht over hun eigen leden willen houden. Zo'n democratie garandeert dat
bijvoorbeeld Canadese Indianen of Eskimo's het recht hebben hun groep te veriaten. Sterker nog, ze hebben een goede reden om dat ook te doen wanneer zij daadwerkelijk over volledige burgerrechten in de hen omringende Canadese samenleving beschikken. Ik denk niet dat groepen tegen deze dreigende leegloop be-

schermd kunnen worden. Ik vind ook niet dat ze daartegen beschermd zouden
moeten worden. Deze dreiging wordt door groepen in de V.S., bijvoorbeeld de
Amish in Pennsylvania of de orthodoxe joden in Brooklyn, voortdurend gevoeld.
Die doen dan ook hun uiterste best hun kinderen ervan te overtuigen dat ze geen
Amerikanen moeten worden, zelfs geen Joodse- of Amish-Amerikanen.
De geloof overigens dat de moreel-politieke argumenten die ik door de jaren
heen heb ontwikkeld verschillende politieke oplossingen toestaan. Er zijn diverse
vormen van decentralisatiemogelijk. Te denken valt niet alleen aan graden van
regionale, maar ook aan graden van culturele autonomie, ongeveer zoals Otto
Bauer en Karl Renner dat voor het Habsburgse rijk hebben bepleit.
Waar Kvmlicka in ziin boek nooit echt ou meaat is de vraae hoeveel macht
zulke gemeenschappen over hun ledenmogen bezitten; en of de macht die hij,
genen zijn liberale overtuigingen, bereid is hen toe te staan, voor die gemeenschappen zelf voldoende is om als orthodoxe groep of stam te k ~ n n e ~ h l i j v e n
voortbestaan.

.

In het artikel "The New Tribalismrthebt u thema's behandeld die linkse intelleenelen jarenlang vermeden hebben. Waar denkt u dat deze angst om op de problemen
van buitenlanders of het nationalisme in te gaan, zelfs bij 'grote'filosofenals
Rawis of Habermas, vandaan komt?

De linkse aversie tegen de erkenning van de integriteit van gemeenschappen en tegen hun neiging zich van de buitenwereld af te sluiten, valt te herleiden tot een of
andere vorm van Verlichtings-universalisme. Maar men voelt zich daar niet altijd
gemakkelijk bij; een van de opvallendste gebeurtenissen in de intellectuele wereld
die door Rawls' boek werd geschapen is diens afwijzing van pogingen zijn theorie
op mondiale schaal toe te passen. Rawls moet weinig hebben van de pogingen van
Charles Beytz en Torn Pogge om het differenee-principle een universele vorm te
geven. Hoe je de effecten op nationaal niveau van het differenee-principle ook beoordeelt, op mondiaal niveau zou het enorme gevolgen hebben. Het zou interessant zijn te horen waarom Rawls dit van de hand wijst.
Be geloof dat links opvallend afwijkend heeft gestaan tegenover de alledaagse
ervaringen en loyaliteiten van de eigen bevolking. Niet altijd overigens: denk bijvoorbeeld aan Gramsci; en zeker onder intellectuelen in de derde wereld zie je af en
toe hoe linkse en nationale ideeÃ«op een zinvolle manier kunnen samengaan. Over
het geheel genomen denkt links echter het liefst in universalistische termen. Het
blijft wat dat betreft trouw aan zijn eigen Messianisme, zijn eigen visie van een
toekomstige wereld.
In Ã©Ã
cruciaal opzicht verschilt die nauwelijks van de toekomstige wereld van
joodse en christelijke Messianisten: op een dag zal iedereen hetzelfde geloven en
volgens dezelfde wet leven. Er is een regel in 'De Dagelijkse Gebeden' - een joods
gebedenboek - die zegt: 'Op die dag zal de Heer &n zal en zijn naam Ã©Ã
zijn.' De
gedachte hierachter is dat iedereen die eenheid zal herkennen en daarnaar zal leven.
ik denk dat links dit perspectief heeft overgenomen. Hierdoor is ze vrijwel niet in
staat op de particuliere problemen van een gemeenschap in te gaan, die een eigen
cultuur en geschiedenis heeft.

Natuurlijk zijn er ook problemen van meer onmiddellijke politieke aard: links
heeft zich vaak terecht tegen nationalistische ideologieÃ«verzet. De politiek van
nationalisten die de macht hebben, denk maar aan de Serven of de ArmenÃ¯ers
biedt niet bepaald een verheffende aanblik en maakt de oppositie van links tegen
bepaalde versies van nationalistische ideologie noodzakelijk.
De taak van links bij elk soort nationalisme is niet zich tegen nationalistische
eisen te verzetten, maar zich om de te vormen natie te bekommeren. Je hoeft je
bijvoorbeeld niet tegen de rechten van Iraki's op een eigen staat te verzetten, zolang je maar tegelijkertijd voor de rechten van de Koerden opkomt. Zo is er ook
geen reden waarom IsraÃ«geen staat zou mogen zijn, zolang je maar op de rechten
van de Palestijnen wijst. Links moet zich op de zich vormende natie concentreren;
dat is een vorm van universalisme die nog steeds legitiem is.

Omstreden consensus en onbetwiste strijd
Sekse en sekseverhoudingenin de periode 1947- 1973
Omstreden consensus en onbetwiste strijd. Sekse en
sekseverhoudingenin de periode 1947-1973. Inleiding op het thema
Helene Vossen, janneke Plantenga en Monique Volman
De kantelendetijd. Opvattingen over vrouwenarbeid in de jaren vijftig
Jonneke Plantengo

Het verdwijnen en weer opkomen van het vrouwenvraagstuk. De
polidekevrouwenorganisatiesen de vrouwenbeweging in de periode
194B-1973
. ..- . ..Saskio Polderman
'Samen-meisje-zijn'. Constanten en veranderingen in jeugdwerk en
meisjescultuur van de jaren vijftig en zestig
Annunieke wn Drenrfien Yolanda te Poel
Naoorlogsewoonwijken - sober, doelmatig en gezond.
De sekse- en gezinspolitiek als Invalshoek voor volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening in de periode 1945-1973
Manjke wn Schendelen en Mo4ke Storm

Welvaart,welzijn en sekse. Grondslagen van de verzorgingsstaat
Jet Bussemaker
Fotokatem: vrouwen en de publieke sfeer
Proefschrifrfragmenten/Vers!agenvan
bijeenkoinsiedRecensies/KronieMlAV-invemrisatle

Los nummer; f 17.50. Jaarabonnement: f 54.50. Uitgeverij
SUN, Postbus 1609,6501 EP Nijmegen, tel. (080) 221700.

