
'Dat ïs toch niet meer 
te verstouwen voor het 

postmetafysiche gemoed . 
Een gesprek met Alessandro Ferrara 

Ewald Engelen en Frank Rebel 

27 Oktober vorig jaar hield Alessandro Ferrara zijn. Krisis-interventielezing met als 
titel Authenticiteit: een morele notie of een filosofische horizon. Voor Ferrara zelf is het duide

lijk: een authenticiteitsconcept dat is ontdaan van existentialistische connotaties 
kan uitzicht bieden op vruchtbaar onderzoek in de politieke en sociale filosofie. 
Daarmee maakt Ferrara deel uit van een groeiende gemeenschap van. denkers die het 
authenticitcitsbegrip willen herijken en geschikt maken voor de actuele wijsbegeer
te. Charles Taylor is wellicht de bekendste onder hen, maar uit het themanummer 
van Kruis (oude stijl, 76) over authenticiteit mocht al blijken dat het concept wijdver
breid is. Zoals dat themanummer liet zien, maakt de verbondenheid van authentici
teit met identiteitsvraagstukken het mogelijk dat niet alleen onder filosofen maar 
ook in de antropologie, politicologie, cultuuranalyse en. sociologie veelvuldig naar 
het authenticiteitsconcept wordt gegrepen. 

Ferrara werkt in strikte zin. ook. buiten de wijsbegeerte; hij werd. in Rome, Berke
ley en Frankftirt opgeleid tot socioloog en is momenteel verbonden aan cle Universi
teit van Parma bij de Afdeling Sociologie. Authenticiteit werd een. thema voor hem 
toen hij zijn dissertatie schreef over Jean-Jacques Rousseau. Ferrara verbond de 
ideeën van Rousseau met een kritiek op de analyse van de eigentijdse cultuur van 
neoconservatieven als Daniel Bell, David Kiesman, Richard Sennet, Philip Rieffen 
Christopher Lasch. Ondanks alle verschillen constateerden deze neoconservatieven 
eensgezind dat de contemporaine cultuur niet in staat was een. ethiek te ontwikke
len waarin waarden als bescheidenheid en maat houden, een plaats hebben. Het 
mikpunt van de neoconservatieven was een conceptie van authenticiteit waarvan 
zelfbehagen, egocentrisme, verlies van rationaliteit en ongebreidelde verlangens 
naar erkenning de voornaamste kenmerken, waren. Tegenover deze negatieve bena
dering van authenticiteit probeerde Ferrara in zijn Modernity and authenticity. A study of 
the social and ethical thought offean~facp.es Rousseau (1992, Italiaanse dissertatieversie 1989) 
een positieve conceptie van authenticiteit uit te werken. In een actualiserende inter
pretatie stelde hij dat in Rousseaus werk een 'impliciete authenticiteitsethiek' aan
wezig is, die het beginpunt zou zijn van. een clenktraditie gecentreerd rond het idee 
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dat de bijzondere bestanddelen van. een authentieke identiteit - datgene wat op si 
unieke wijze onmisbaar is voor een individu om zichzelf te zijn - een betere manier g1 

is om morele normen te verankeren dan een algemeen principe als bij voorbeeld au- *£ 
tonomie of de vermeend rationele aard van het morele subject 3 

Nu is Rousseau op twee manieren in verband te brengen met authenticiteit. Wie . % 

aan. Entile ou de ïéducation denkt, kan authenticiteit verbinden met individuele levens- S 

projecten; hier staat immers een stoïsche levensethiek centraal die is gebaseerd op de 

gedachte dat een authentiek bestaan in een commerciële samenleving een oefening 5f 

in afzijdigheid is. Wie eerder aan Discours sur l'onjgine et lesfondements de ïinegalké pamu les 

hommes of Du contrat social denkt, zou authenticiteit in politieke en maatschappelijke 
zin kunnen uitwerken; hier gaat het om een. vorm van collectieve authenticiteit die J 
is gestoeid op een opvatting van 'politiek' als een collectief project van réciproque 
wetgeving. 3 

De veronderstelling ligt voor de hand dat de tweevoudige betekenis die authen
ticiteit voor Rousseau heeft eveneens een rol speelt 'm Ferrara's eigen onderzoek, Dat 
mag ook blijken uit het feit dat hij in korte rijd wee boeken, publiceerde: Reflective 
authenticity. Rethinking the project of modernity (1998.) en justice andpdgement. The rise and the 

prospect, of the judgement model in contemporary political philosophy (1999). Een tandemuit-

gave, zo noemt Ferrara het. In Rejleoive authenticity ligt het zwaartepunt op de relatie 
tussen authenticiteit en geldigheid van normen, een relatie die vooral wordt uitge
werkt op het niveau van individuele identiteiten. Ferrara's stelling is dat authentici
teit slaat op individuen die de normen en waarden waarvoor zij staan op zo'n exem
plarische wijze gestalte geven, dat anderen deze normen als universeel geldig zien. 
Het is dit 'exemplarisch universalisme', gebaseerd op Kants notie van het reflectieve 
oordeel, dat authenticiteit tot een. normatieve categorie zou maken. 

Injustice and judgement doet zich de andere lijn in het denken van Rousseau gel
den, Ferrara gaat in dit boek na wat de implicaties van zijn conceptie van authentici
teit zijn voor de politieke en. sociale theorie. Hij onderzoekt het oordeelsmodel bij 
Rawls, Habermas, Ackerman, Michelman en Dworkin en constateert dat ondanks 
pogingen tot contextualisering koudwatervrees voor relativisme de heren er uitein
delijk toch toe doet besluiten voor de eigen positie universele geldigheid op te eisen. 
Daartegenover plaatst Ferrara een model, van situationeel oordelen dat contextover-
schrijdend kan zijn, omdat het 'exemplarische' zich ook aan 'anderen' als zodanig 
kan voordoen. Deze vorm. van oordelen vertoont - zoals Ferrara zelf constateert -
grote gelijkenissen met Walzers model van 'reïteratief universalisme'. Universele 
geldigheid is niet vanzelfsprekend, zoals neokantianen menen, maar is een project 
dat door de betrokkenen zelf moet worden waargemaakt. Dat vereist interpretatie, 
integriteit, leervermogen, maar ook politieke en juridische strijd. De morele ver
schillen tussen mensen, zijn geen afgronddiepe kloven, lijkt Ferrara met Walzer te 
willen zeggen, maar dat impliceert nog niet dat de politieke filosoof ze dus maar kan 
negeren. Voor de tegenstelling tussen authenticiteit en autonomie betekent dit, dat 
deze alleen bestaat voorzover autonomie in verband wordt gebracht met de onpro-



> blematische universele rationaliteit van het morele subject. Zodra ook. autonomie 
c projectmatige trekken krijgt, is de kou voor Ferrara uit de lucht 

o 
o 
o 

Een p s y c h o a n a l y t i s c h v o c a b u l a i r e 

Om betekenis te geven aan wat eenJlourishir\g life is of kan zijn, kiest Ferrara ervoor 
gebruik te maken van de theorievorming in de psychoanalyse. Volgens Ferrara be
staat er geen beter vocabulaire voor de zelfbeschrijvingen die hij nastreeft. 'De psy
choanalyse biedt een fijnmazig vocabulaire dat ons in staat stelt te articuleren wat 
het betekent voor een zelf om "vervuld" te zijn, of anders: om authentiek te zijn, We 
kunnen daarvoor uiteraard andere vocabulaires gebruiken, zoals bij voorbeeld een 
literair of empirisch- psychologisch vocabulaire, maar ik denk dat de psychoanalyse 
op dit punt onovertroffen is/ 

Ferrara destilleert uit de psychoanalytische theorie vier kwaliteiten van het goe
de leven: coherentie, vitaliteit, zelfreflectiviteit en maturiteit. 

'Coherentie wil zeggen de continuïteit van een identiteit door de tijd heen. Te
vens betekent dit criterium de demarcatie van een identiteit, van wat wei en geen 
deel uitmaakt van de identiteit. Er zijn gevallen waarin het onmogelijk is te zeg
gen waar het zelf eindigt en waar het niet-zeif begint. Ten tweede denk ik dat we 
ook een zekere kwaliteit van "vitaliteit" of "levendigheid" toeschrijven aan een 
geslaagd leven. Vitaliteit wil zeggen dat de persoon in kwestie weet dat zijn of 
haar identiteit het waard is te worden gerespecteerd en van te worden gehouden, 
en niet iets om je voor te schamen. En daarnaast is er een zekere mate van "zelfre
flectiviteit", wat uiteraard, het meest gevierde ingrediënt is van het onderzochte 
leven van de westerse mens. In zekere zin hebben wij geleerd dit bestanddeel te 
relativeren of in ieder geval het van zijn aloverheersende importantie te ontdoen. 
Tegenwoordig nemen wij de aanmaning "ken de ander" ten minste even serieus. 
En tot slot is er de kwaliteit van "maturiteit" als belangrijk onderdeel van een ge
slaagd leven. Onder maturiteit versta ik dat een geslaagde identiteit een identi
teit is die op een of andere wijze in het reine is gekomen met de eindigheid en 
gegevenheid van de wereld, waaruit een zekere mate van bescheidenheid, nuch
terheid en respect voor de autonomie van. de ander voortvloeit. Het gaat hier dus 
om het cruciale onderscheid tussen het narcistische gevoel van omnipotenrie en 
het geven aan de realiteit wat de realiteit toekomt, waaronder de realiteit van het 
eigen bestaan, inclusief de eigen eindigheid en die van anderen/ 

Het is hier dat Ferrara's kritiek op de neoconservatieve critici van het ideaal van zelf
ontplooiing vandaan komt. De vraag is echter hoe het psychoanalytische doei van 
zelfkennis en transparantie zich verhoudt tot de notie 'oorspronkelijkheid'. Heeft 
psychoanalyse niet meer van. doen met autonomie dan met authenticiteit? 
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L e v e n a l s r o m a n s c h r i j v e r 

Rouseaus notie van authenticiteit krijgt inhoud door het ideaal van de onafhanke
lijke, in. zichzelf rustende mens: de 'edele wilde'. De essentialistische connotaties 
daarvan hebben authenticiteit als morele norm sinds het einde van de jaren tachtig, 
toen over de sociale wetenschappen en de sociale filosofie het constructivisme vaar
dig werd, gemarginaliseerd. 'Reflectieve authenticiteit" mag dan uitdrukkelijk ais 
niet-essentialistisch zijn bedoeld, als bestaansethiek legt het desalniettemin dwin
gend bepaalde concepties van het goede leven op. Vooronderstelt een dergelijk per
fectionisme niet toch ook essentialisme, dat wil zeggen: het idee dat er één specifie
ke beste manier van leven k, en dat dit idee onveranderlijk is en niet voor meerdere 
interpretaties vatbaar? Oftewel: wie bent U dat U weet wat een waardevol leven is? 

'Dat ideeën over wat een vervuld leven is kunnen verschillen, dat dit een kwestie 
van interpretatie is hoeft geen beletsel te zijn. We kennen het probleem ook in. de 
esthetica. Hoe is het mogelijk dat wij op een bepaalde wijze reageren op een. 
kunstwerk, een meesterwerk, en een esthetische ervaring doormaken, terwijl er 
vele verschillende interpretaties mogelijk zijn. van dat kunstwerk? Het is een. al
gemeen esthetisch feit dat mensen kunnen verschillen in hun interpretatie en. 
hun lokalisering van de waarde van meesterwerken als Picasso's Guernica of 
Prousts A la recherche du temps perdu. Maar ook dat zij tegelijkertijd een soort exem
plarische uitmuntendheid in die kunstwerken kunnen onderkennen. Mutatis 
mutandis geldt hetzelfde voor de individuele identiteit. Uiteraard is het moge
lijk verschillende zelfinterpretaties en interpretaties van anderen te geven, maar 
dat hoeft niet in de weg te staan van de onderkenning van een zekere unieke con-
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'De suggestie dat een authentiek leven een transparant leven is, wil ik wegne
men.. Zelfs Freuds dictum "wo Es war sol! Ich werden", moet worden gecontex- , 
tualiseerd. Hij schreef dit in zijn structuralistische periode, dus zo rond 1922- 1 | 
1923, waarin het hem ging om het Ego en het ld, en dat was een grote stap 
voorwaarts in vergelijking met zijn eerdere formulering van zijn eigen therapeu
tische ideaal, 22 a 23 jaar eerder, ten tijde van de Traumdmtung, toen hij het ideaal 
formuleerde als het onbewuste bewust maken. De overgang van die formulering 
naar "wo Es war soil Ich werden" is de overgang van een door en door cognitivis- ? 
tische notie van zo veel. mogelijk kennen van wat voorheen onbekend was, voor- f!r 

heen opaak was, naar een ander ideaal, van vervulde subjectiviteit dat niet zo 
zwaar cognitivistisch beladen was. De reden is dat "wo Es war soil Ich werden" 
niet de aanmaning was om het onbewuste geheel en al cognitief te doordringen, 
maar om het te besturen en te beheersen in een pragmatische zin. Uiteindelijk 3 
ging het ook Freud erom het leven op een projectmatige wijze op koers te hou
den, niet het geheel en al en door en door te plannen. En dat vooronderstelt over
duidelijk geen volledige transparantie/ 
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£ 
m E gruentie tussen het leven datje leidt en een. kern van betekenissen en. waarden 
c die je met dat leven tracht te realiseren. Waartegenover een gebrek aan. overeen-
^ stemming staat tussen de kern van het zelf en het feitelijk geleefde leven/ 
,1 'Ik denk dat we intuïtief het idee onderschrijven dat er een beste interpretatie 
o mogelijk is. Anders kunnen we überhaupt niet discussiëren. We discussiëren 
S niet over persoonlijke smaken, "de gnstibus non est disputandum". Maar ais we 
m discussiëren over welk aspect van een kunstwerk het meest in het oog springt, of 
*= welke karaktertrek de meer centrale van een persoon is, dan vooronderstelt dat 

dat we intuïtief het idee onderschrijven dat er betere en minder goede beschrij
vingen en interpretaties zijn. Wat echter niet betekent dat kan worden gede
monstreerd welke dat zijn. Noch dat er slechts één beste interpretatie mogelijk 
is; er kunnen er gemakkelijk meerdere zijn. Het is heel wel mogelijk dat er twee 
interpretaties zijn. van - zeg - Hamlet of King Lear als twee grote kunstwerken die 
er het beste in slagen betekenis te geven aan deze kunstwerken, vergeleken met 
de andere interpretaties die voorhanden zijn/ 

'Als ik het heb over "de beste interpretatie" of over "authentiek gedrag dat 
zich kenmerkt doordat het op een andere wijze is verbonden met de kern van 
een persoon" dan is dit geen essentialisme. De kern van een persoon is iets dat 
wordt gevormd en gecreëerd, niet iets dat wordt gevonden of ontdekt. Dat bete
kent geen totale kneedbaarheid, noch volkomen zelfontwerp vanaf een tabula 
rasa of zo. Je begint altijd ergens. Maar dat is iets anders dan essentialisme. Dit 
ergens is slechts het symbolisch materiaal waarmee je aan het werk gaat, waar je 
wat van afhaalt, aan toevoegt en datje transformeert.' 

'Evenmin impliceert de notie van authenticiteit als zelfcongruentie essentia
lisme. Ik zie zelf geen contradictie tussen authenticiteit als zelfcongruentie en 
postmetafysische intersubjectiviteit. Laat me een voorbeeld geven. Stel je schrijft 
een roman. Er is niets dat jou zegt welk soort roman je moet schrijven. Ook. de li
teraire traditie niet, want ook die laatje een schier oneindige reeks van mogelijk
heden. Beperkingen komen van zekere vooronderstellingen, over wat een roman 
moet zijn, maar in principe heb je een vrijwel ongelimiteerde keuzevrijheid. 
Zodra je echter bij hoofdstuk drie of vier bent gekomen, heb je zelf een structuur 
gecreëerd die grenzen stelt aan je keuzemogelijkheden. Elke nieuwe keuze ver
eist deliberatie, want je weet of denkt te weten wat een slechte of wat een goede 
voortzetting van de roman zou moeten zijn; ik bedoel: welke voortzetting meer 
of minder congruent is met het voorgaande. Ook al was dan het voorgaande niet 
reeds gegeven maar eveneens fictief en. gemaakt. Ik denk dat hetzelfde ook voor 
het menselijk bestaan, voor de identiteit als project, opgaat. Als adolescent heb je 
eveneens een virtueel oneindig scala aan mogelijkheden voor je, dat gaandeweg 
het leven steeds verder wordt teruggebracht. En ook daarbij speek de notie van 

• zelfcongruentie een bepalende rol Dat vooronderstelt evenwel niet dat er iets 
was voorgegeven; ook de eerdere levensfasen zijn gemaakt, net als de eerste 
hoofdstukken van een roman/ 
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'Het moment van vrijheid in een dergelijke conceptie van de menselijke exis
tentie ligt besloten in de "als"-clausule. De start moet zelfgekozen zijn, dat ten 
eerste, En ten tweede, congruentie doet er pas toe, als een geslaagd leven ertoe H 
doet Je kan het een niet hebben, zonder het andere.' 

'Uit mijn voorbeeld van de romanschrijver blijkt al dat in mijn opvatting de 
cöntextualisering van identiteiten belangrijk is. Het gaat om de levensverhalen. Er 
kan volgens mij geen a priori antwoord worden gegeven op de vraag wat een 
"vervuld" bestaan is, welke levensvorm substantieel beter is dan andere, zoals ft 
Aristoteles en later Hcgel en Marx nog meenden te kunnen doen. We kunnen 
mijns inziens wel proberen te reconstrueren wat alle levens die wij geslaagd noe
men gemeen, hebben. Een soort inventaris maken van wat er aanwezig moet zijn. 
willen wij een leven een geslaagd leven kunnen noemen. En het is juist op dit 
punt dat de convergentie tussen de verschillende tradities binnen de psychoana- 3 
lyse waarover wij eerder spraken ons behulpzaam kan zijn. Intuïtief is het duide
lijk dat er een zekere mate van coherentie moet zijn in een geslaagd bestaan. We 
moeten in zekere zin in staat zijn het leven samen te vatten als een betekenisvolle 
narratie. Dit sluit verandering, zelfs dramatische verandering, niet uit, maar be- 3 
tekent slechts dat deze veranderingen altijd als veranderingen in de eigen narra- 5 
tie worden beschouwd. Het sluit derhalve willekeur uit../ s 

'Geïntendeerde willekeur is geen tegenargument, want ook geïntendeerde 
willekeur is een project, dat slechts tot doel heeft het eigen bestaan, te laten be
heersen door willekeur/ 

A u t h e n t i e k k w a a d 

Het gesitueerde authenticiteitsconcept wordt gepresenteerd als alternatief voor het 
universele autonomiebegrip. Is reflectieve authenticiteit uiteindelijk niet vooral 
'voldoen aan. zelfgestelde eisen'? Dan zou het echter, om met Habermas te spreken, 
slechts gaan. om het ethische of existentialistische gebruik van de praktische rede, 
Over het morele gebruik, ervan is daarmee nog niets gezegd. Oftewel, is naast au
thenticiteit - hoe reflectief ook - niet nog een moreel extern criterium nodig? Hoe 
zit het bij voorbeeld met authentiek kwaad? De beul. die een uitmuntend leven 
leidt? Het zou. kunnen zijn dat de morele gelijkwaardigheid van het autonomiecon-
cept een criterium is met behulp waarvan authentiek kwaad kan worden bestreden. 
Dan zou niet alleen authenticiteit iets te bieden hebben waarin autonomie niet kan 
voorzien, namelijk een vorm van contextoverschrijdende geldigheid die desalniette
min gesitueerd is, maar geldt ook het omgekeerde en dient het authenticiteitscon
cept te worden aangevuld, met elementen uit de autonomietraditie. 

'We moeten de authenticiteitsbenadering van geldigheid, zowel de geldigheid 
van normen als van theorieën, in een bredere context plaatsen. Authenticiteit 
krijgt slechts betekenis in contrast met andere filosofische gezichtspunten. Een 
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van de zaken die in deze bredere context centraal staat is de notie van het indivi-
c du. Als je„een authenticiteitsbenadering van morele geldigheid combineert met 
^ een traditionele, moderne atomistische opvatting van het individu, dat wil zcg-
ü gen met rationaliteit, preferenties en de bijbehorende psychologische make-up, 
o dan word je inderdaad geconfronteerd met het probleem van authentiek kwaad. 
8 Ais je authenticiteit daarentegen combineert met een intersubjectieve inhoud 
;K van subjectiviteit, zoals verwoord door Hegel, Mead, Habcrmas en consorten, 
* dan kun. je dat probleem omzeilen.' 

'In het laatste geval, hanteer je een conceptie van authentieke identiteit die is 
geworteld, in de intersubjectieve relaties van het zelf met anderen. Ik geef vorm 
aan mijn eigen project in interactie met anderen. Sterker nog, ik besta niet ais 
een zelf voordat ik leer mijzelf te zien door de ogen van. anderen. Als dat zo is heb 
ik belang bij de instandhouding van die betrekkingen met anderen die constitu
tief zijn geweest, en nog zijn, voor wie ik. ben en wie ik wil worden. Maar dat be
tekent dat de identiteit die op authentieke wijze het kwade najaagt uiteindelijk 
minder diep, minder vitaal, minder volwassen en minder zelfreflecrief zal zijn 
dan de identiteit die wel zijn intersubjectieve schulden onderkent en afbetaalt 
Als je twee identiteiten met eikaar vergelijkt, de een met een conceptie van recht
vaardigheid en de ander zonder conceptie van rechtvaardigheid, dan zul je zien 
dat de een een completer begrip heeft van de condities die het eigen identiteits
project mogelijk maken dan de ander/ 

'Misschien betekent dit dat de genoemde kwaliteiten, van een geslaagd be
staan niet zo moreel neutraal of procedureel zijn ais ze lijken. En dat er bij voor
beeld zoiets als gelijk respect van kan worden afgeleid, wat injustice and judgement 
nog als aparte categorie aan. collectieve authenticiteit wordt toegevoegd. Maar ik 
weet dat niet zo zeker, daar moet ik naar kijken ... Gelijk respect kan waarschijn
lijk worden afgeleid uit de karakteristiek van zelfreflectiviteit. Ais je werkelijk 
zelfreflecrief bent, dan begrijp je ook hoeveel je verschuldigd bent aan anderen.' 

'Ik twijfel, want er is een ander punt dat tegen een dergelijke afleiding kan 
worden ingebracht. Ik neem aan dat voor de meesten van ons geldt dat we heel 
wel in staat zijn geslaagde levens te herkennen ais geslaagde levens, al zijn ze ge
formeerd onder volledig andere coördinaten. We willen enerzijds de kring van 
individuen die wij respect verschuldigd zijn niet te klein, maken, en anderzijds 
willen we ook recht doen aan de intuïtie dat wij respect zijn. verschuldigd aan. 
diegenen die niet hebben bijgedragen aan het web van betekenissen, en relaties 
die ons individuele levensproject hebben mogelijk gemaakt. Morele afhanke
lijkheid is niet gelijk aan sociale afhankelijkheid, dat is de intuïtie.' 

Waarom niet de stap gezet naar de instituties en verdelingsprincipes, zoals Rawls, 
Dworkin. en anderen - hoe onvolkomen ook - proberen te doen? Waarom niet ge
vraagd naar de empirische condities van een geslaagd bestaan? Is dat niet waar recht
vaardigheidstheorieën over gaan, of over zouden moeten gaan: het formuleren van 
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de omstandigheden waaronder individuen zelfgekozen levens kunnen leiden, waar
bij we er van uitgaan dat zelfgekozen levens ook geslaagde levens zijn? 
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'Als rechtvaardigheidstheorieën eerst en vooral zouden moeten gaan over de 
condities voor een geslaagd of authentiek bestaan, dan zou het uitdagingsmodel ^ 
van Dworkin een excellent voorbeeld zijn. Het stek dat een geslaagd leven een =J 
leven is dat bestaat uit het uitzonderlijk goed uitvoeren van een taak die zelfge- » 
kozen en zelfgesteld is. Wie dat een definitie van autonomie wil noemen ... Ik §[ 
heb geen probleem met autonomie, zolang het losgekoppeld is van principes ...' ^ 

'In algemene zin denk ik dat de functie van rechtvaardigheidstheorieën drie
ledig is. Ten eerste het bieden van een beredeneerd uitsluitsel in het geval van 
conflicterende principes. Verder: wat we bedoelen wanneer we zeggen dat een 
norm rechtvaardig is. En ten slotte welke grenzen er moeten worden gesteld aan 3 
een unilateraal verwerkelijken van individuele concepties van het goede. Ik denk 
nu datje momenteel een overgang kunt waarnemen binnen rechtvaardigheids
theorieën van het hebben van principes naar noties van rechtvaardigheid die zijn 
gebaseerd op gesitueerde oordelen,' 3 

'Laat me een voorbeeld van Rawls geven. Binnen de Amerikaanse rechtsfilo- 5 
sofie woedt een debat over het al dan niet bestaan van structurele grenzen, aan 1 
constitutionele wijzigingen, zogenaamde structural entrenchments. Als de vereiste 
meerderheid van kiezers, volgens de vereiste procedurele eisen, erin slaagt een 
nieuwe staatsgodsdienst gevestigd te krijgen, inclusief de bijbehorende intole
rantie, dan. is het mogelijk democratie op democratische wijze af te schaffen. De 
vraag is nu of dat een legitiem constitutioneel amendement kan. zijn. Sommige 
commentatoren geloven niet in het bestaan van ook maar enig structural entrench
ment; Ackerman bij voorbeeld. Rawls echter gelooft wel degelijk in structurele 
grenzen aan de constitutionele rechtspraak. Interessant is nu zijn argument. 
Rawls gelooft dat een amendement volgens de boven geschetste lijnen illegitiem 
zou zijn, ook al zijn de vereiste procedures gevolgd. De reden daarvoor is volgens 
hem. met dat zo'n amendement een vrijstaand principe zou schenden dat boven 
de constitutie staat. Rawls hanteert een gecompliceerd historisch argument door 
terug te grijpen op de werkelijkheid van constitutionele vernieuwing in de con
stitutionele geschiedenis van de Verenigde Staten. Wij kennen, aldus Rawls, 
slechts twee soorten amendementen: ten. eerste amendementen die zich hebben 
beperkt tot de procedurele verfijning van bepaalde juridische mechanismen (een 
voorbeeld zou zijn het verbod het presidentsambt met een derde ambsttermijn 
te verlengen) en, ten tweede, amendementen die de reikwijdte van constitutio
nele rechten groter hebben gemaakt. Een amendement volgens het boven ge
schetste voorbeeld, zou het eerste voorbeeld zijn van een amendement dat het 
bereik van constitutionele rechten niet uitbreidt maar juist inperkt. En daarom, 
druist het in tegen de geest van de Amerikaanse constititionele geschiedenis! 
Het is prachtig dit argument uit de mond van Rawls te vernemen. Hier hebben. 
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> we een auteur die gemakkelijk zou hebben, kunnen teruggrijpen op een vrij-
c staande notie van rechtvaardigheid die geschonden wordt door ondemocrati-
1 sche amendementen, maar dat nu juist niet doet! Hij beargumenteert zijn 
Z standpunt met een door en door gesitueerd oordeel, dat is afgeleid uit de histori
es sche identiteit van een bepaalde gemeenschap, die zou veranderen ais zij een 
S dergelijk amendement zou aannemen,f 

M o r e l e v o o r u i t g a n g 

Wie authenticiteit zegt, zegt vervreemding. Wie echter vervreemding in de mond 
neemt, beroept zich onherroepelijk op een norm van authentiek sociaal, bestaan. 
Rousseau vindt die norm, in het niet geperverteerde bestaan van de premoderne 
mens en bootst het na via het sociaal contract. Marx vond die norm in een 'hele' ar-
beidspraktijk. Sociale theorieën - kritische maatschappijtheorieën - ontleenden 
hun kracht aan het bestaan van dergelijke normen. Met hun. kwestieus worden, lijkt 
ook het kritische project ten einde. Kan reflectieve authenticiteit als norm funge
ren? 

'Het criterium van reflectieve authenticiteit kan inderdaad kritisch worden in
gezet. Bij voorbeeld door te zeggen, dat de kwaliteiten van authenticiteit (cohe
rentie, maturiteit, diepte, zeifreflectiviteit) een samenleving vooronderstellen 
die mensen in staat stelt een dergelijk geslaagd leven te leiden, en dat daaruit een. 
reeks van kritische criteria volgt met behulp waarvan bestaande samenlevingen 
moreel kunnen worden, beoordeeld. Reflectieve authenticiteit wordt daarmee 
een kritisch concept a la vervreemding. Ik heb dat zelf niet gedaan. Om de dood
eenvoudige reden dat ik een andere agenda had. Ik ben altijd getroffen, in nega
tieve zin, door Adorno's dictum "Es gibt kein tichtiges Leben in dem Falschen". 
Vond dit aforisme altijd shockerend. Datje verdoemd bent door iets dat extern 
aan jouzelf is, waar je zelfverder niets aan kan veranderen, Net als met Lukacz: 
als je geen realist bent kun je geen. goede roman schrijven. Als je de poëtica niet 
deelt die ik op theoretische en enige ware gronden heb opgesteld, dan ben je ver
oordeeld tot tweederangs auteurschap. Ik vind een dergelijk fatalisme onverteer
baar.' 

'Mijn weg uit dit dilemma was: verander de agenda. Het klopt wel dat er nog 
een andere optie is: een nader onderzoek naar de mate waarin, concrete verande
ring daadwerkelijk mogelijk of onmogelijk is. Meer concreet: hoe totalitair is het 
kapitalisme als een systeem? Welke veranderingsperspectieven zijn er? Welke ac
toren kunnen we aanwijzen als mogelijke dragers van deze veranderingen? Hoe
wel, dergelijke vragen in het perspectief van de oude Frankfurter Schule inder
daad zinloze vragen zijn, had ik. ze kunnen, stellen en een gedetailleerd 
onderzoek kunnen doen naar concrete instituties. Welke verhinderen maat
schappelijke verandering, welke niet? Welke staan een authentiek bestaan in de 
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weg, welke maken het integendeel mogelijk? Ik heb dat niet gedaan omdat je 
C L 
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daarmee in feite een geheel nieuw hoofdstuk begint; het hoofdstuk van sociale 
kritiek. Dat hele idee van 'ein beschadigtes Leben', wat de ondertitel, is van Mini- H 
ma moralia, het idee dat het werkelijke leven een beschadigd leven moet zijn on
der de valse condities van een door en door vercommercialiseerde samenleving... 
Het stuit me tegen de borst/ 5J 

'Maar ik stel. me eveneens teweer tegen het idee dat wij in staat zouden zijn ' m 
een standaard te construeren, noem het het difference principle. Het- laatste wat ik «[ 
zou willen doen is het opstellen van een lijst van maatschappelijke condities ^ 
voor het geslaagde leven. Als het zo lijkt dat dit is wat authenticiteit doet, dan 
onderschrijf ik dit maar ten dele/ 

'Er zijn namelijk twee manieren. De ene is immanent: ingeschreven in de in
stitutionele orde die het onderwerp is van kritiek zijn er een. aantal principes of 3 
criteria zoals de waarde van individuatie, de waarde van zelfrealisatie, et cetera, 
en vervolgens zijn er bepaalde structuren die ons verhinderen deze beloftes te re
aliseren. Dat is een volledig immanente vorm van kritiek: het toetsen van bur
gerlijke instituties tegen het licht van de eigen burgerlijke waarden. Zo zou ik 3 
een dergelijk, project willen zien. Maar zeker niet op die andere manier, namelijk 
in de vorm van een bepaald soort filosofische antropologie die stelt: dit zijn de 
eisen, waaraan een goede samenleving moet voldoen, deze eisen zijn extern aan 
de samenleving in kwestie en. met behulp hiervan kan samenleving x bekriti
seerd worden op punt a,b of c. Neem bij voorbeeld zo'n Maslow die in de jaren 
zestig en zeventig zeer populair was met zijn pyramide van materiële, emotione
le, intellectuele en esthetische behoeften. Dat is toch niet meer te verstouwen 
voor het postmctafysische gemoed van vandaag de dag../ 

'Nu deze vorm van essentialistische, filosofisch- antropologische kritiek. - die 
dominant was in het marxisme en het neo- of postmarxisme van de kritische 
theorie - in ongerede is geraakt, ligt de toekomst van de sociale kritiek in de ge
schetste immanente vorm. Mijns inziens speelt reflectieve authenticiteit daarin 
een. rol, omdat incoherentie tussen vertoog en praktijk de kern van. reflectieve 
authenticiteit is. Hoe slaagt goede kritiek erin - dat is het punt Van Michael Wal-
zer - effect te hebben, ook al zijn enorme materiële belangen gekant tegen een 
verdere realisering van de waarden die onze instituties schragen? Hoe vindt het 
overredingsproces plaats? Dankzij wat? Het antwoord is in zekere zin dat een 
dergelijke kritiek als het ware aangrijpt bij het belang dat het individu heeft in 
een coherent, dat wil zeggen, geslaagd, en dat wil uiteindelijk zeggen authentiek 
leven, Ook dat is gebaseerd op eenzelfde soort immanente logica, want ook. daar 
gaat het om. het realiseren, werkelijk maken van de beloften, die in het specifieke 
bestaan vervat liggen. Dat is wat we doen wanneer we het hebben over de hervor
ming van democratische instituties: je wilt de feitelijkheid als het ware meer in 
overeenstemming brengen met de idealen die constitutief zijn voor het project 
dat wij als politieke gemeenschap leven. Authenticiteit sluit kritiek dus allesbe-
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> halve ui t Ik denk zelfs dat het de enige reële vorm. van kritiek is in een postmeta-
c fysische horizon/ 
1 'In deze immanente kritiek is het idee van morele vooruitgang aanwezig. Zo 

JL drukt bij voorbeeld het idee van recht op privacy een morele vooruitgang uit die 
o is gebaseerd op het moderne idee van individuatie, van gelijk respect, et cetera, 
S Een politieke orde waarin een positief recht op privacy bestaat is - op basis van 
| deze premissen - een betere wereld dan een wereld zonder een dergelijk recht/ 
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