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Voorwoord

Als achtjari~e wilde ik zendeling in China worden. Ik had gelezen
dat de mensen daar hun haar in een staart droegen, honger leden en
ongelovig waren. Als zendeling zou ik de armoede en het ongeloof
helpen bestrijden. Een kleine tien jaar later liep ik met een vriend
over het schoolplein. Ik legde hem uit, dat ik door in Nederland
geboren te zijn calvinist was geworden. Dat ik, als ik in Bunna geboren was, vennoedelijk boeddhist zou zijn geweest. Dit inzicht
durfde ik slechts aarzelend uit te spreken. Zou het geloof in de onsterfelijke ziel net zo veel of net zo weinig waard zijn als het geloof
in reïncarnatie? Op deze consequentie durfde ik toen niet door te
denken. Ik koos ervoor na mijn middelbare schooltijd een studie te
volgen die me naar de 'waarheid' zou leiden - scheikunde. En werd
leraar in plaats van zendeling. Het denken liet zich evenwel niet
stopzetten. Ik ging verder met filosofie. En daar kwamen mijn oude
problemen terug. Wat betekenen verschillende culturen voor verschillende mensen? Welke waarde moetje aan eigen en andennans
levensvonn hechten? Als achtjarige universalist wist ik precies hoe
het zat, als zeventienjarige relativist begon ik te twijfelen.
In dit boek probeer ik voorbij die twijfel te komen. Het is een filosofische studie naar de fundamentele, vaak zelfS onbewuste, ideeën
om verschillen tussen culturen te interpreteren. Ik onderscheid drie
typen: universalisme, relativisme en pluralisme. Alle drie passeren ze
de revue; de derde, waarin ik een stap verder probeer te doen, het
meest uitgebreid. Bij elk ideeënstelsel onderzoek ik de 'sterke' en
'zwakke' kanten. Niet alleen met het oog op de filosofische consequenties, maar ook op de maatschappelijke. Dit laatste, voor een
voonnalig leraar niet onbegrijpelijk, vooral wat het onderwijs betreft.
In dit onderzoek worden uiteraard de filosofische terreinen van
wijsgerige antropologie, ethiek en kennisleer betreden. Daarnaast
9
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analyseer ik een aantal specifieke thema's, zoals gelijkwaardigheid
van culturen, racisme en tolerantie. Gaandeweg is mij duidelijk geworden dat deze begrippen vol dubbelzinnigheden zitten. Ten behoeve van een zinvolle maatschappelijke discussie over de toekomst
van onze pluriforme samenleving heb ik ze dan ook proberen uiteen te rafelen.
Bijzonder veel medewerking heb ik ondervonden van mijn beide
promotores, prof. dr. L.W. Nauta en prof. dr. L. van den Berg Eldering. Zij leverden door hun onophoudelijke kritiek op mijn
teksten en door hun ononderbroken steun aan mij als persoon een
niet te onderschatten bijdrage aan het ontstaan, de inhoud en de
leesbaarheid van dit boek. Mijn erkentelijkheid is vele malen groter
dan een eenvoudig dankwoord tot uitdrukking kan brengen.
p . Wouters, directeur van de Internationale School voor Wijsbegeerte, en prof. dr. H. Achterhuis wil ik graag danken voor hun
stimulerend commentaar op de voorlaatste versie van mijn manuscript. Ook wil ik mijn waardering uitspreken aan het adres van mijn
collega's, de leden van de vakgroep systematisch wijsbegeerte van
de Universiteit Twente. Zij boden mij alle ruimte om mijn filosofische weg te gaan.
Enschede, mei

1991
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I

Oriëntaties op cultuurverschillen

Interacties tussen culturen komen wereldwijd voor, tegenwoordig
meer dan ooit. Landsgrenzen zijn poreus geworden. Binnen één
samenleving is het eerder regel dan uitzondering dat er diverse culturele en religieuze groepen voorkomen.
Nederland vormt zowel binnen de grenzen als daarbuiten geen
uitzondering op dit gemêleerde palet. Van oudsher hebben uiteenlopende groepen dit land bevolkt. Sinds de Tweede Wereldoorlog
is het aantal culturen en subculturen nog aanmerkelijk vergroot.
Immigranten uit vroegere koloniën, Indonesië en Suriname, en uit
wervingslanden rond de Middellandse Zee hebben daaraan een
substantiële bijdrage geleverd. I Verwacht kan worden dat door geboorte, gezinsvereniging en instroom van vluchtelingen de culturele verscheidenheid nog sterker zal worden.
Toenemende interacties tussen vogels van diverse etnisch-culturele pluimage roepen vragen op. Vragen op het niveau van de empirie
- wat betekent het voor een gasdand dat daar immigranten komen
met een afwijkende mentale bagage en met ongewone gedragsvormen; wat betekent het voor de immigranten? Vragen op het terrein
van het politieke en maatschappelijke handelen - welke consequenties moeten verbonden worden aan zulke veranderingen in de samenleving? Vragen van theorievorming - wat zijn geschikte concepten
om de nieuwe interacties in kaart te brengen? Ten slotte vragen van
een meer algemeen karakter- welke vooronderstellingen kleuren de
theoretische, politieke en empirische probleemstellingen?
In deze studie wordt in het bijzonder naar het laatste type vragen
onderzoek gedaan. Geprobeerd wordt de fundamentele vooronderstellingen boven tafel te krijgen die veelal een doorslaggevende
rol spelen bij het formuleren van problemen en het ontwikkelen
van oplossingen. Daarmee heeft dit onderzoek een filosofisch karakter. Het wil de uitgangspunten voor het interpreteren van crossculturele relaties expliciteren en analyseren. Het biedt daarmee niet zo11
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zeer handzame recepten als wel conceptuele verheldering ten behoeve van het wetenschappelijke en beleidsmatige denken over de
'plurifonne' samenleving.
Zowel op het theoretische vlak als op dat van de filosofie is de situatie gecompliceerd. Om dat te illustreren wordt geput uit twee artikelen. Het eerste is afkomstig van de cultureel-antropoloog Tennekes, het tweede van de socioloog Van Doorn. Tennekes vraagt zich
af wat de beste manier is om de huidige Nederlandse samenleving
theoretisch te karakteriseren.~ Van Doorn graaft nog een niveau
dieper. Hij vraagt zich af waar de blinde vlek vandaan komt waardoor onderzoekers en beleidsmensen de huidige situatie niet adequaat interpreteren) Dit hoofdstuk wordt afgesloten met de probleemstelling voor de rest van het boek.

Karakteristieken van een pluriforme samenleving
De taal die men spreekt blijft, aldus Tennekes, niet zonder gevolgen. De gehanteerde begrippen leveren niet alleen een instrument
op om te beschrijven, maar ook om macht uit te oefenen. Voor de
dominante samenleving en ook voor de inunigranten maakt een
gekozen karakterisering nogal wat uit. Niet alleen in empirisch opzicht, in wat men wel en niet zal waarnemen, maar ook voor de
legitimering van beleidsmaatregelen. Verschillende karakteristieken
brengen verschillende plannen van handelen met zich mee. Zowel
op het empirische niveau, als op dat van de handelingsgevolgen
analyseert hij vier benamingen van de Nederlandse samenleving.
De eerste luidt: Nederland is een multi-culturele samenleving. Dit
land bestaat uit verschillende groepen met uiteenlopende omgangscodes en interpretatieschema's van de werkelijkheid. Op zich is
deze karakteristiek niet onjuist, maar zowel in empirisch als beleidsmatig opzicht veel te mager. Empirische verschijnselen. als machtsen belangenstrijd en (ongelijke) sociaal-economische verhoudingen
zijn er niet in te passen. Bovendien worden afgeronde, statische cultuursystemen verondersteld, terwijl die in voortdurende verandering zijn. Beleidsmatig wordt uitgegaan van een hannonisch beeld
van de samenleving, in de zin dat met enig begrip en enige tolerantie alle mogelijke wederzijdse problemen opgelost kunnen worden.
Het gevaar dat hierbij dreigt is dat vermeende culturele rijkdom uitgespeeld wordt tegen sociaal-economische armoede.
12
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De tweede benaming komt aan deze kritiek tegemoet. Nederland is een samenleving bestaande uit een meerderheid en een aantal
minderheden. De term 'culturele minderheden' is in dit verband een
spraakmakende. Daarmee wordt niet zozeer bedoeld dat sommige
groepen cultureel armoedig zouden zijn (die vraag wordt zelden
gesteld), maar vooral dat ze in sociaal-economisch opzicht achterblijven. Beleidsmatig betekent deze karakteristiek een streven naar
emancipatie, naar het gelijk worden van mitlderheden aan de 'welvarende' meerderheid. Daarbij kan gedacht worden aan een voorrangsbeleid in de 'harde' sociaal-economische sector. Uiteraard
bevat ook deze karakteristiek een deel van de waarheid. De bezwaren liggen echter voor de hand. Het cultureel eigene van groepen
wordt onder het terminologische vloerkleed geveegd, omdat ze alle
over dezelfde sociaal-economische kam worden geschoren. Psychologisch nadelig is dat bepaalde groepen tot verliezers worden
gestigmatiseerd en andere tot winnaars worden uitgeroepen; er bestaat immers geen minderheid zonder meerderheid.
De derde benaming tracht beide gezichtspunten te combineren.
Nederland is een multi-etnische samenleving. Een etnische groep
ontleent zijn binding en zijn identiteit aan het gevoel heel anders te
zijn dan alle andere groeperingen. Een gemeenschappelijke taal, een
culturele traditie, een religie leveren daarvoor de bouwstenen. Voor
de leden biedt de etnische groep de ruimte voor affectieve relaties
en de bril waardoor de omringende werkelijkheid wordt geïnterpreteerd. In situaties waarin de dominante samenleving daarvoor
gevoelig is kan etniciteit ook gebruikt worden als een machtsmiddel
bij het maken van aanspraak op voorzieningen uit de maatschappelijke ruif. 'Belangengroepen met een nobel gezicht' is de gevleugelde uitdrukking hiervoor geworden. Cultuur wordt nu niet als een
statisch systeem opgevat, maar als een zich dynamisch ontwikkelend
proces. Al naar gelang de interne en externe situatie van een specifieke groep veranderen de interpretaties van de werkelijkheid en de
omgangscodes. Vergeleken met de eerste karakterisering is hier duidelijk winst geboekt. Met name omdat machts- en belangenstrijd en
culturele dynamiek het volle pond krijgen. Vergeleken met de
tweede karakteristiek is ook sprake van winst. In plaats van een
hifrarchisch geordende sociaal-economische entiteiten worden etnische groepen gezien als horizontale, nevenschikkend gesegmentariseerde eenheden, die in hun 'eigenheid' benaderd kunnen worden.4 Het enthousiasme van sommige auteurs hierover (bij voor-
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beeld Dors en Van Doom) deelt Tennekes niet. Empirisch gezien
wordt voor vele groepen migranten onvoldoende de dreiging van
minderheidsvorming verdisconteerd. Tevens wordt er een groepsbinding tussen leden van een etnische groep verondersteld die voor
de betrokken individuen helemaal niet aanwezig hoeft te zijn. Ook
kan het denken in termen van groepen fungeren als een machtsmiddel in handen van de gevestigden. Normatief gezien verdwijnt de
mogelijkheid om de belangen van verschillende etnische groepen af
te wegen. Zo staat in dit analysemodel het apartheidsstreven in
Zuid-Afrika op hetzelfde voetstuk als het emancipatiestreven van
het ANC. Het model inlpliceert machts- en belangenstrijd als enige
regulator van het sociale verkeer. Tennekes acht dat uiterst ongewenst. Hij wil niet de mogelijkheid uit handen geven om via morele middelen tegenstellingen vreedzaam te beslechten.
En zo komt hij tot zijn vierde karakteristiek: Nederland is een
pluralistische democratie. De term 'pluralistisch' sluit aan bij het plurale
karakter dat Nederland, onder andere in het zuilenstelsel, allang
kent. Ze sluit ook aafl bij de multi-etnische karakteristiek. De term
'democratie' drukt zijn normatieve gezichtspunt uit: de regulering
van de samenleving is gebaseerd, en dient dat ook te zijn, op een
democratisch arrangement, waarin waarden als gelijkheid, vrijheid
en tolerantie het voortouw nemen. Vanuit deze waarden dienen de
verhoudingen tussen groepen en individuen nader ingevuld te worden, met alle dilemma's, problemen en spanningen vandien.
De analyse van Tennekes laat zien dat theoretische concepten en
sociale werkelijkheid innig verstrengeld zijn. Elke 'taal' roept specifieke empirische, normatieve en beleidsmatige consequenties op.
De 'taal' die men spreekt is niet neutraal. In de hitte van de dagelijkse beslommeringen wordt dit gegeven regelmatig over het hoofd
gezien.
Van Doorn wijst in zijn artikel op een andere en nog dieper liggende oorzaak van de bijziendheid van onderzoekers en beleidsmensen.

"

Oriëntaties op de sociale werkelijkheid
Volgens Van Doorn wordt het onvermogen om de huidige situatie
adequaat waar te nemen veroorzaakt door min of meer vanzelfSprekende oriëntaties op de sociale werkelijkheid. Hij traceert deze
14
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oriëntaties in het verlengde van het negentiende-eeuwse (westerse)
denken. Dominant daarin is het universalisme van de Verlichting.
In dit denkkader past de eigenzinnigheid van etnische groepen niet.
Voor onderzoekers in de negentiende eeuw stonden twee problemen centraal. Het eerste was hoe een maatschappelijke en politieke
orde te scheppen waarin persoonlijke vrijheid en individuele initiatieven alle ruimte krijgen. Dit is het project van het vroege (burgerlijke) liberalisme. Hun tweede probleem was het verzekeren van
welvaart voor iedereen. Een tweetal economische systemen werd
daartoe ontwikkeld: het kapitalisme, gekenmerkt door de centrale
rol van het marktmechanisme, en het utopische en wetenschappelijke socialisme, gebaseerd op de collectieve organisatie van de produktiemiddelen. Ondanks de grote verschillen tussen deze stromingen waren beide trouw aan de geest van de Verlichting, met name
vanwege de overtuiging dat ten gevolge van rationeel inzicht sociale vooruitgang geboekt kan worden. Het vertrouwen in wetenschap en techniek als motoren van de maatschappelijke dynamiek
hadden zij gemeenschappelijk. Evenals het verzet tegen de machten
van het verleden, zoals feodalisme, monarchie en religieus conservatisme. In dit intellectuele klimaat krijgt het probleem van de sociale ongelijkheid een eigenzinnige fonnulering: bij de kapitalistisch denkende onderzoekers als verschil in sociale stratificatie en in
sociale status; bij de marxistische onderzoekers als klasseverschil en
klassestrijd. In de waardering van de betekenis van nationaliteit en
etniciteit is nauwelijks verschil van mening te vinden: deze is overwegend negatief. Vooral vanwege de overtuiging dat de sociale
werkelijkheid maakbaar is, en dus onbeperkt veranderbaar. Behoren tot een etnische groep is in deze gedachtengang dan niet een,
vaak cultureel bepaald, 'lot', maar een toevallig ongemak, waaraan
men iets kan en moet doen. Links en rechts in het politieke spectrum was de tendens aanwezig de problemen te ontkennen die samenhangen met etniciteit. Of er nu sprake is van reductie tot klassen of van die tot sociale stratificatie, een aparte behandeling van
etnische groepen bleek eerder uitzondering dan regel.
Als de intellectuele erfenis van de Verlichting medeverantwoordelijk is voor de ideologische bevangenheid van beleidsmakers en onderzoekers, wordt de vraag wat de kritiek op het Verlichtingsdenken heeft opgeleverd. Volgens Van Doorn heeft de Contra-Verlichting, die eind negentiende begin twintigste eeuw aan invloed
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won, inderdaad het een en ander te bieden. Centraal staat daarin de
notie dat culturen steeds unieke wijzen van expressie zijn. Niet universele waarden zijn het belangrijkst, maar particularistische, die
specifiek en exclusief voor afzonderlijke culturen gelden. Godsdienst, mythe, taal, recht en andere grote instituties zijn primair
voertuigen van zelfexpressie. Mythen zijn niet, zoals de Verlichting
meende, vonnen van vals bewustzijn die rationele correctie behoeven, maar authentieke visies op de werkelijkheid. Om achter het
eigene en het specifieke van een bepaalde cultuur te komen dient
men de eigen culturele bagage af te schudden en onder te duiken in
de 'vreemde' cultuur. Met name cultureel-antropologen die onderzoek deden bij verre volkeren pleitten voor deze methode en deze
visie. De opvatting dat Nederland een multi-culturele samenleving
is is een produkt van deze opvatting.
Ondanks de geleverde kritiek blijft het Verlichtingsdenken tot ver
in de twintigste eeuw dominant. Het kristalliseert zich uit in de wetenschapsopvatting van het positivisme en in morele theorieën met
een universalistisch karakter. Dat het grootste deel van de wereldbevolking niet aan de maatstaven van de Verlichting beantwoordt
werd inzichtelijk gemaakt door het leerstuk van de evolutie - die
volkeren zijn 'primitief', 'traditioneel', 'onderontwikkeld'. Het
Westen, dat meende en meent zo veel stadia verder te zijn, reageert
daarop 'modern' - met uitbuiting, bekeringsijver en ontwikkelingshulp. Maar de vraagtekens bij deze vonnen van cultureel en anderssoortig imperialisme bleven. Met name werden die geplaatst door
cultureel-antropologen, die geïnspireerd door het relativisme van de
Contra-Verlichting een pleidooi hielden voor de eigenlleid van de
door hen bezochte culturen. Omdat zij vooral hun aandacht richtten
op tribale samenlevingen en universalistisch geïnspireerde sociologen op de moderne westerse maatschappij, is er van vruchtbare samenwerking nauwelijks sprake geweest. Op enkele uitzonderingen
na hield niemand zich bezig met de eigenaardigheden van wat zich
op het grensgebied tussen 'traditioneel' en 'modem' afSpeelt.
Die uitzonderingen introduceerden aan het begin van deze eeuw
het l:?egrip 'pluralisme'. In maatschappijwetenschappelijk opzicht
wordt de tenn voor het eerst gebruikt door de Britse bestuursambtenaar Furnivall en door zijn Nederlandse collega Boeke bij het karakteriseren van de samenleving in het voormalige NederlandsIndië.
16
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Het begrip 'pluralisme' heeft inmiddels vele betekenissen gekregen.
Voor Van Doom is met name het feit van belang dat het begrip
plurale, of gesegmenteerde, maatschappij de mogelijkheid biedt
volledig recht te doen aan de autonome betekenis van de vele 'horizontale' fonnaties binnen maatschappijen. Naast de de dominante
en bijna vanzelfSprekend geworden 'verticale' structurering - in
klassen, standen, kasten en strata - wordt nu een alternatiefinterpretatiemodel verkregen. Van Doom is uitgesproken positief over dit
concept:
Het model heeft een zeer brede reikwijdte (...) Het is bruikbaar bij de
analyse van vanouds bestaande heterogeniteit - bijvoorbeeld bij een
proces van natievorming - maar ook bij zeer recentelijk ontstane gesegmenteerdheid, zoals bij de instroming van immigranten van afwijkend ras of cultuur. Pluralisme kan voorts verduidelijken welke specifieke factoren van invloed zijn - ras, godsdienst, cultuur en dergelijke
- maar ook op welke processen dit pluralisme voornamelijk inwerkt:
op de relatie tussen de etnische groepen als zodanig, op de werking
van het politieke stelsel of op de arbeidsverdeling in het economische
vlak.

Een sociaal-wetenschappelijk wonderkind dus. De prestaties zijn
met het bovenstaande nog lang niet uitgeput. Van Doom weer:
Wat nog belangrijker is: door bij het concept plurale maatschappij per
definitie te verwijzen naar etniciteit als basisbegrip, blijkt men een
structuurtype op het spoor te zijn dat vaak diep is geworteld en moeilijk valt te veranderen. s
De benaming van Nederland als multi-etnische samenleving lijkt
Van Doom op het lijf geschreven. Met nauwelijks verholen genoegen constateert hij dat de sociale werkelijkheid minder maakbaar is
dan de Verlichting klaarblijkelijk wilde. Mogelijk dat hij daarom
'het miskende pluralisme' - de titel van zijn artikel- op een voetstuk plaatst. Op een vreemd voetstuk overigens.
Van Doom suggereert dat pluralisme, evenals universalisme en
relativisme, een fundamentele oriëntatie op de sociale werkelijkheid is, vooronderstelling voor theoretische vocabulaires. In feite
staat het pluralisme bij hem op het niveau van de theorievonning en
niet op dat van de ideeën daarachter. Pluralisme heeft evenwel twee
betekenissen, een sociaal-wetenschappelijke en een filosofische, die
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goed van elkaar onderscheiden moeten worden. In de analyse van
Van Doom komen we niet verder dan de eerste betekenis. In deze
studie wordt de door hem niet onderkende tweede betekenis, de
filosofische, verkend en uitgewerkt.

Opzet van lIet onderzoek
Bij het waarnemen, theoretiseren en plannen maken kunnen we
een drieluik onderscheiden. Het linkerpaneel bestrijkt de empirie.
Vragen in dit domein zijn bij voorbeeld: Wat betekent contact met
andere culturen voor een arbeider bij de Rotterdamse havens, voor
een Marokkaanse vrouw uit het Rifgebied, voor een pastoor te
Rolduc, voor een rechter te Zwolle, voor de minister van Sociale
Zaken? Welke gevolgen heeft de confrontatie met andere dan de
eigen werkelijkheidsinterpretaties en omgangsvormen? Deze paar
vragen alleen al omvatten de persoonlijke leefwereld, maatschappelijke organisaties en politieke instituties. Het middenpaneel
wordt gevormd door de theorische vocabulaires, waarover Tennekes aan het woord is geweest. Het rechterpaneel heeft de meest abstracte inhoud; daar bevinden zich de oriëntaties waar Van Doom
op heeft gewezen. Hier komen de, veelal impliciete, vooronderstellingen, de filosofische vanzelfSprekendheden voor.
Uiteraard zijn de drie panelen niet onafhankelijk van elkaar. Een
theoretisch vocabulaire heeft invloed op wat men empirisch wel en
niet zal waarnemen. Een oriëntatie bevordert sommige soorten
theorievorming en belemmert andere. Het omgekeerde is ook mogelijk. Empirische weerbarstigheid kan het mislukken van bepaalde
theorieën tot gevolg hebben en leiden tot vernieuwingen. Veranderingen in theoretische karakteristieken kunnen inspireren tot veranderingen in de oriëntaties. De drie domeinen beïnvloeden elkaar
wederzijds. Niettemin is het gemaakte onderscheid een handig analytisch instrument.
In schema:
empirie

of

(onderzoek/beleid)

•

theorie

of

(cognitief/ nonnatief)

•

orit!ntatie
(ideei!nstelsel)

Deze studie richt zich voornamelijk op het rechterluik. Op dat van
de oriëntaties, de superparadigma's, de 'worldhypotheses', die om
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reden van duidelijkheid vanaf nu 'ideeënstelsels' heten. Gezien de
wederzijdse beïnvloeding van de drie panelen zullen theoretische
en empirische studies, waar nodig, in het onderzoek betrokken
worden. De nadruk ligt evenwel op de ideeënstelsels, de veelal impliciete vooronderstellingen, die stilzwijgend een rol spelen bij het
interpreteren van relaties tussen (mensen uit) verschillende culturen. Dat betekent dat afgezien van het laatste hoofdstuk een zekere
afitand wordt genomen van de hitte van de dagelijkse beleidsbeslommeringen en van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Dit
is vóór alles een filosofische studie, waarin gewerkt wordt aan de
verheldering en analyse van vooronderstellingen. Beleid, onderzoek en interpretaties van alledag hangen, vaak op een ingewikkelde manier, samen met fundamentele ideeën over hoe de werkelijkheid in elkaar steekt en behoort te steken. Lang niet altijd is men
zich van deze ideeën bewust. Geprobeerd wordt ze zo helder mogelijk te reconstrueren en te analyseren. Niet alleen voor filosofische doeleinden, maar ook voor praktische. Met de resultaten van
dit onderzoek wordt bijgedragen aan een scherper inzicht in de gecompliceerde wereld van empirische, theoretische en beleidsmatige
vragen en antwoorden.
In deze studie staan drie vragen centraal:
I. Welke ideeënstelsels zijn van belang voor het interpreteren van
culturele diversiteit?
2. Wat houden ze in? Wat zijn hun sterke en zwakke kanten?
3. Welke consequenties hebben ze voor het cognitief en evaluatief
analyseren van interculturele contacten?
Een ideeënstelsel is een reconstructie van vooronderstellingen, van
opvattingen over wat typisch menselijk is, hoe ware kennis verworven moet worden, wanneer van een goede samenleving sprake is en
in welke zin goed en kwaad van elkaar onderscheiden kunnen worden. 6 Van Doom heeft twee ideeënstelsels genoemd: universalisme
en relativisme. Beide bevatten gearticuleerde wijsgerig-antropologische, kentheoretische, ethische en sociaaJ.-filosofische elementen.
Het zwaartepunt van het universalisme ligt niet zozeer in de maakbaarheid van de samenleving, dat is een negentiende eeuwse uitwerking, maar in een al in de Griekse Oudheid aan te treffen idee
van de 'eenheid' in of achter de diversiteit van empirische verschijnselen. Het relativisme is gecentreerd rond de 'verscheiden19
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heid'. In beide ideeënstelsels heeft de eigen groep niet het vanzelfsprekende alleenrecht om de werkelijkheid voor anderen vast te
leggen. Zij verzetten zich beide tegen het triviale etnocentrisme
('Wat ik en mijn club vinden is juist; en wie het daar niet mee eens
is, is dom of slecht. ') aan te treffen. Het universalisme legt daartoe
criteria aan die op iedereen van toepassing zijn, of men en ook de
bedenker ervan er gelukkig mee is of niet. Het relativisme geeft
vorm aan zijn verzet door te betogen dat ieder inhoudelijk criterium altijd een machtselement bevat en dat het daarom van belang
is iedere interpretatie in haar eigen recht aan het woord te laten
komen. Beide ideeënstelsels worden hier onderzocht en op hun
sterke en zwakke punten geanalyseerd. De vraag daarbij is uiteraard
wat de criteria voor sterk en zwak zijn. Deze kunnen niet dogmatisch geponeerd worden. Een archimedisch punt is niet te vinden.
De enige mogelijkheid is argumentatief te werk te gaan. Dat betekent een conceptuele analyse van de twee ideeënstelsels. Waar zitten de spanningen, tegenspraken, paradoxen? De methode van de
immanente kritiek speelt hier een centrale rol. Kunnen de gevonden tegenstrijdigheden onschadelijk gemaakt worden en welke
consequenties heeft dat? In deze fase van het onderzoek blijkt een
alternatief nodig te zijn. Zo'n derde ideeënstelsel is al even genoemd: het pluralisme. Al staat dat weinig stevig in de filosofische
steigers. Om het te kunnen uitwerken zijn de nodige bouwactiviteiten vereist. De basis van het filosofische pluralisme wordt geleverd door de kritische analyse van zowel universalisme als relativisme. De verdere uitwerking komt daarna.
De opbouw van deze studie is als volgt. In het volgende hoofdstuk
worden universalisme en relativisme nader gepresenteerd. Het
derde hoofdstuk laat de aardige en problematische kanten van het
cultuurrclativisme zien; het vierde die van het cultuuruniversalisme.
In het vijfde hoofdstuk wordt het derde ideeënstelsel geïntroduceerd. De daarop volgende hoofdstukken leveren een uitwerking
van het pluralisme als ideeënstelsel: in wijsgerig-antropologisch,
ethisch en kennistheoretisch opzicht. Wanneer dit gebeurd is, en
dan zijn we bij hoofdstuk 10 aangekomen, wordt het pluralisme in
verband gebracht met (het denken over) pluriforme samenlevingen,
in het bijzonder de Nederlandse. Daarin wordt niet alleen teruggegrepen op de door Tennekes genoemde karakteristieken, maar
krijgt ook de problematiek van het racisme conceptuele aandacht.
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Hoe het pluralisme kan bijdragen aan kwesties op maatschappelijk
terrein is heel specifiek in hoofdstuk I I aan de orde. Daar wordt het
toegespitst op het onderwijs in een etnisch-culturele gemêleerde samenleving. Niet alleen omdat hier filosofische problemen voor het
oprapen liggen, maar ook omdat op dit terrein met grote hartstocht
politieke, publieke en wetenschappelijke discussies gevoerd worden.
Noten
I. J.M.M. van Amersfoort, Immigratie en minderheidsvorming . Een analyse van de
Nederlandse situatie 1945-1973 (Alphen aan den Rijn 1974). H.B. Entzinger, Het
minderhedenbeleid (Meppel/Amsterdam 1984).
2. J. Tennekes, Een multiculturele samenleving? in: A.W. Musschenga en].
Tennekes (red.), Emancipatie en identiteit (Amsterdam 1986), p. 33-56.
3. ].A.A. van Doom, Het miskende pluralisme, in: J. Sperna Weiland en
].H.P. Paelinck (red.), Etnische minderheden (Meppel/Amsterdam 1985), p. 67-

96 .
4. H. Vermeulen, Etnische groepen en hun grenzen (Weesp 1984). E. Roossens,
Micronationalisme, een anthropologie van het etnisch reveil (Leuven 1986). H.G.
Dors, Cultureel pluralisme, multiculturaliteit en etniciteit, in: Musschenga &
Tennekes (red.), Emancipatie en identiteit (Amsterdam 1986), p. 21-32.
5. Van Doom, o.c. p. 87.

6. Vergelijk de interpretatie van wetenschapstradities in: W.L. Wardekker,
Wetenschapstradities en ondenuijsvernieuwing (Amsterdam 1986) ..
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Hoofdstuk

2

Universalisme en relativisme

De ideeënstelsels die ten grondslag liggen aan de interpretaties van
culturele en etnische diversiteit zijn meer dan filosofisch speelgoed.
Ze vertonen sterke emotionele, morele en appellerende trekken.
Waarom dood je mij? - Wel, woon je dan niet aan de overkant van
het water? Vriend, als je aan deze kant woonde zou ik een moordenaar
rijn en was het onrecht je te doden, maar nuje aan de overkant woont
ben ik een dapper man en is het recht.

Met bijtend cynisme constateert Pascal relativisme:
Drie graden dichter bij de pool en heel de rechtsspraak lig: omver, een
breedtegraad beslist over de waarheid, een paar jaar doet de grondwet
veranderen. Een aangename gerechtigheid die door een rivier wordt
begrensd. Waarheid aan deze zijde van de Pyreneeën, dwaling aan de
andere.'

Waarheid, recht en moraal lijken een kwestie van aardrijkskunde.
Voor de ene groep gelden volstrekt andere criteria dan voor de andere.
De universalist wil daar niet aan. De Ghanees Ayittey verzet zich
daarom tegen de apartheid, maar niet alleen daartegen:
Een heftige veroordeling van de apartheid zonder gelijktijdige kritiek
op de tirannie in zwart Afrika helpt alleen maar de mythe van de minderwaardigheid van het zwarte ras in stand houden. Wie minder strenge ethische normen hanteert voor zwart Afrika legt een voor zwarten
beledigende dubbele moraal aan de dag. Z

Gelijke monniken, gelijke kappen is de stelregel van de universalist.
Akkoord, aldus de relativist, maar dan alleen per kloosterorde. Het
getuigt van superioriteitsdenken en machtsuitoefening wanneer de
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ene groep zou bepalen welke kappen de andere zouden moeten
dragen. Het zogenaamde universalisme is een particularistisch produkt. Het miskent de eigenheid van andere culturen en het heeft
geleid tot economisch en cultureel imperialisme.
De morele vonken vliegen er in het debat tussen universalisten en
relativisten af. Alleen al om deze reden is het zinvol beide
ideeënstelsels nauwkeurig na te gaan. Maar ook vanwege inhoudelijke en zakelijke redenen. In dit hoofdstuk worden eerst de algemene kenmerken van de beide ideeënstelsels besproken. Vervolgens wordt beschreven hoe ze in de culturele antropologie hun rol
speelden en spelen.

Twee ideeënstelsels
Universalisme is het ideeënstelsel van de eenheid. Er bestaan verschillende varianten van universalisme. Wat deze verbindt is de opvatting dat er onder of achter alle waarneembare verscheidenheid een
eenheid te vinden moet zijn. Een van de sterkste varianten is het
monisme, in meest uitgewerkte vorm bij Plato te vinden. Ter illustratie wordt deze variant voor vijf filosofische domeinen ingevuld.
Het morele monisme stelt dat er algemeen geldende criteria voor
goed en kwaad zijn; dat er bij morele conflicten altijd een oplossing
te vinden is door terug te gaan naar een fundamentele waarde (het
'goede'), die overal en gelijkelijk van toepassing is.
Het wijsgerig-antropologische monisme poneert wezenskenmerken, waardoor mensen ondanks alle uitwendige en psychische verschillen onder één noemer worden gebracht. Bij Aristoteles is dat
het begrip 'homo rationalis' , het vermogen rationeel te handelen (al
vielen vrouwen en slaven bij hem niet onder dit begrip). Bij Marx
is het typisch menselijke gelegen in de arbeid - de 'homo faber'.
Het monisme met betrekking tot de werkelijkheid is het meest
extreem te vinden bij Parmenides. De werkelijkheid is EEN, vast en
uniform. De empirie laat slechts oppervlakteverschijnselen daarvan
zien. Dit ontologische monisme erkent slechts het bestaan van één
echte werkelijkheid; van mensen wordt verwacht dat ze de wisselvalligheden van hun empirische situatie overstijgen om daar terecht
te komen.
Het methodologische monisme gaat niet over de werkelijkheid,
maar over de methode om daar ware uitspraken over te doen. Met
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betrekking tot concepten, waarnemingen, argumentaties en waarheidstheorie~n zoekt het vaste, algemeen geldende, grond onder de
voeten. Het (logisch-)positivisme is hiervan een vrij recent voorbeeld.
Het monisme treedt ook op in het sociaal-politieke domein. De
samenleving wordt dan geplaatst onder de paraplu van één verbindend idee, die alle burgers samensmeedt en die hun individuele belangen verre te boven gaat.
Voor de ontwikkeling van de criteria in de verschillende domeinen
is uiteraard de individuele 'homo rationalis' nodig. Zodra hij zijn
idee~n heeft geuit, is zijn rol ook uitgespeeld. De hoofdrol is weggelegd voor onpersoonlijke maatstaven met behulp waarvan geoordeeld kan worden in dimensies als waar/onwaar, goed/slecht,juist!
onjuist. Op grond van zulke algemeen geldende maatstaven kan
eensgezindheid, zelfS tussen mensen uit verschillende culturen, gegarandeerd worden. Zij zijn het dan in principe met elkaar eens,
zelfS over wat in individuele en sociale situaties veranderd en verbeterd zou moeten worden. Dit, omdat ze op gemeenschappelijke
criteria kunnen terugvallen. Universalisten, al dan niet van het monistische slag, hechten groot belang aan zulke garanties voor het oplossen van conflicten en opinieverschillen.
Deze garanties hebben evenwel hun prijs. Ze kunnen beperkingen met zich meebrengen die intellectueel, moreel en gevoelsmatig
moeilijk te verteren zijn. In de naam van God, de Rede, de Waarheid en het Staatsbelang zijn vele individuen en groepen, die zich
niet aan de betreffende criteria konden of wilden houden, fysiek en
psychisch onderdrukt. Bestrijders van monismen zijn veelal niet bereid deze prijs te betalen. Een luidruchtig hedendaags voorbeeld
vormt Paul Feyerabend.l Ten fàveure van het concrete individu
gaat hij verschillende absolutismen, met name de dominant geworden wetenschappelijke rede, te lijf. 'Zou het niet zo kunnen zijn',
vraagt hij zich met Kierkegaard af, 'dat de energie die ik besteed aan
het objectieve waarnemen der natuur afbreuk doet aan mijn kracht
als menselijk wezen? Wetenschappen moeten anarchistischer, subjectiever en menselijker worden.'
Het specifieke van een individu, van een groep, van een traditie,
staat in de kritiek van het relativisme op het universalisme centraal.
In inhoudelijke termen gezegd: Relativisme is het ideeënstelsel van
de verscheiden/leid.
24

Universalisme en relativisme

Er bestaan verschillende relativistische varianten. Wat deze verbindt is de overtuiging dat de werkelijkheid vol zit met unieke fenomenen, die op zich waardevol zijn en die niet zonder meer tot
een gemeenschappelijk substraat kunnen worden herleid. Achter de
empirische verscheidenheid zijn geen absolute maatstaven, maar alleen lokaal geldende aan te treffen. Relativistische voorbeelden van
de vijf domeinen leveren dan ook het tegendeel op van de monistische overtuigingen.
Het morele relativisme stelt dat er vele waardensystemen bestaan,
die soms met elkaar overeenstemmen, dan weer elkaar uitsluiten. In
het laatste geval is er geen enkele garantie dat ze met elkaar verzoend kunnen worden.
Het wijsgerig-antropologische uitgangspunt van het relativisme
is de 'homo enculturatus': ieder mens is een plastisch wezen; leeren socialisatieprocessen bepalen diens waarden, opvattingen, gevoelens en gedragingen. Wanneer de leerprocessen verschillend
zijn, zijn de daardoor ontwikkelde subjecten dat ook. Het leidt op
het culturele vlak tot het vocabulaire van identiteit en bewustzijn
(zoals: 'vrouwelijke identiteit', 'zwart bewustzijn').
Het methodologische relativisme is sinds Kuhn een hot issue. Er
is niet een vaste methode om de waarheid te achterhalen, er zijn er
vele. De aard, inhoud en geldigheid van kennis is afhankelijk van
het paradigma, de groep of de denkstijl.
Waar het methodologisch relativisme de kennis van de werkelijkheid opschort gaat het ontologische relativisme nog een stap verder. We kunnen geen definitieve kennis van een definitieve werkelijkheid hebben. Protagoras drukte het als volgt uit: 'De mens is de
maat van alle dingen, van de zijnden dat ze zijn, van de niet-zijnden
dat ze niet zijn'.
Het sociaal-politieke relativisme bestrijdt het één God, één taal,
één koning, één natie. Wat het positiefvoorstaat is een veelheid van
naast elkaar levende groepen, die ten aanzien van elkaar de nodige
tolerantie opbrengen.
Tegen het monisme wordt ingebracht dat het de werkelijkheid
door een beslagen bril waarneemt. De (empirische) verschillen tussen groepen mensen op onder andere cognitief en moreel terrein
worden onvoldoende gehonoreerd. Daarnaast wordt het verweten
dat zijn zogenaamde universele maatstaven het produkt zijn van een
specifieke cultuur, zodat de vooronderstelde eenheid niets anders is
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dan een vonn van cultuurimperialisme, een ideologisch vernis voor
etnocentrisme. Monistische denkers gaan voorbij aan de waarden,
opvattingen en gevoelens van mensen die niet aan hun criteria voldoen. Het relativisme vertrekt daarentegen vanuit een diversiteit
van maatstaven: iedere groep, iedere cultuur heeft haar eigen maatstaven in dimensies als waar/onwaar en goed/slecht. Ten aanzien
daarvan past een houding van tolerantie.
Daarvoor moet volgens de universalisten wel een prijs betaald
worden: het verlies van communicatiemogelijkheden, het ontbreken van een opstap tot ideologiekritiek, het verdwijnen van een
gemeenschappelijke werkelijkheid.
Deze schets van de twee ideeënstelsels moet uiteraard nog gepreciseerd worden. Er is gesproken van varianten. Universalisme behelst
niet alleen monisme. Relativisme verwijst niet alleen naar verscheidenheid, maar ook naar afhankelijkheid.
In dit onderzoek wordt zowel bij universalisme als bij relativisme
onderscheid gemaakt tussen twee varianten. De varianten van het
universalisme zijn:
- monisme, c.q. absolutisme. Het kenmerk hiervan is dat er algemeen geldende criteria worden geponeerd, zonder dat processen
van besluitvorming een rol spelen. Deze dogmatische variant kan
men ook universalisme 'vooraf noemen.
- communicatiif universalisme. Hiervan is het kenmerk dat alleen
die maatstaven als universele criteria kunnen dienen, die ontwikkeld zijn in een feitelijk of virtueel overleg van in principe alle betrokkenen. Dit type universalisme kan zich in tegenstelling tot de
eerste variant tooien met de tenn universalisme 'achteraf.
Interessant is dat er, althans in de westerse filosofie, een historische ontwikkeling valt te traceren, waarbij de nadruk steeds meer
van I naar 2 verlegd wordt. Is Plato de kampioen van het monisme/
absolutisme, momenteel staat de tweede, communicatieve, variant
sterk in de belangstelling, onder andere door het werk van Habermas.
Het relativisme kent vele vonnen en vertakkingen. In algemene
tennen houdt het in dat de manier waarop de werkelijkheid in elkaar zit (ontologie), de manier waarop de werkelijkheid gekend
wordt (perceptueel en conceptueel), de manier waarop over de
werkelijkheid uitspraken worden gedaan (waarheid/onwaarheid),
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de manier waarop over aspecten van de werkelijkheid geoordeeld
wordt (normen, rationaliteit) samenhangt met de specifieke uitrustingvan de betreffende persoon (protagoras), groep (Mead), cultuur
(Herskovits), taal (Wittgenstein, Winch), paradigma (Kuhn). 4
Wanneer we het relativisme toespitsen op cultuur, zijn er twee
varianten te onderscheiden, afgeleid met behulp van de termen 'afhankelijkheid' en 'verscheidenheid'.s In het eerste geval wordt op
empirisch niveau de diversiteit geaccepteerd, maar op verklarend
niveau weggemasseerd. Met Ladd kan men deze variant 'afhankelijkheidsrelativisme' noemen. De specifieke omstandigheden van
groepen mensen fungeren hier als verklaringsgrond voor hun bijzondere levensvormen en hun eigenzinnige criteria. In culturele
versies worden opvattingen, morele regels en handelingen in een
samenleving verklaard met behulp van andere facetten van een cultuur. Niet-culturele versies laten de ideeën en de maatschappelijke
organisatie afhangen van voorwaarden als biologische erfenis, ecologische situatie en economische omstandigheden. Dit type relativisme veronderstelt een onafhankelijke waarnemer. Het voorspelt
dat bij een gelijke situatie dezelfde cultuur zal resulteren. Daarmee
heeft het duidelijk universalistische ondertonen. Deze variant kan
dan ook het beste omschreven worden als:
- gereduceerd relativisme.
In het tweede geval krijgt de verscheidenheid het volle pond.
Hier kan men dan ook spreken van:
- (echt' relativisme. Deze variant ontkent het bestaan van de onafhankelijke waarnemer, evenals de voorspelling dat gelijke omstandigheden dezelfde cultuur zullen opleveren. De verschillen tussen
levensvormen krijgen hier een veel zwaarder accent dan in de vorige variant. Het is onmogelijk een onpartijdige positie in te nemen.
Er bestaan slechts uiteenlopende 'ways oflife', waarbinnen mensen
opererèn. Verscheidenheid, diversiteit, vormt het principiële uitgangspunt.
Ook hier heeft zich een ontwikkeling voorgedaan. Het relativisme is begonnen in z'n gereduceerde variant en steeds verder opgeschoven in de richting van het 'echte' relativisme. Dit op grond van
het toenemende inzicht dat wetenschappelijke kennis, evenals moraal, omgangsvormen en techniek, historisch gesitueerde produkten
zijn, die niet op universele geldigheid aanspraak kunnen maken.
Het blijkt dat relativisme en universalisme beide een breed spectrum bestrijken, waarbij overlap zelfS niet uitgesloten is. Beide
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ideeënstelsels lijden aan lastige problemen. Om daar uit te komen is
een derde ideeënstelsel nodig. Voor we daar terecht komen wordt
eerst nagegaan hoe universalisme en relativisme in de culturele antropologie voorkomen (volgende paragraaf) en welke problemen
beide ideeënstelsels genereren (hoofdstukken 3 en 4).

Universalisme en relativisme iu de culturele antropologie
Gewoonlijk laat men de culturele antropologie bij Tylor beginnen.
Hij wordt beschouwd als de eerste die wetenschappelijk onderzoek
naar vreemde culturen heeft verricht. Zijn wetenschappelijke intenties zijn goed herkenbaar in de definitie die hij van cultuur gegeven heeft:
Culture or Civilisation (...) that complex whole which includes
knowledge, belief, art, morals,law, customs, and any other capabilities
and habits acquired by man as a member ofsociety.6

Deze ruim een eeuw oude definitie voorzag in de behoefte aan
beoordelingsvrijc beschrijving; hiennee viel empirisch onderzoek
te doen. De wetenschappelijke buit kon bitmengehaald worden.
Cultureel antropologen uit de school van Tylor bestudeerden
'primitieve' culturen, ze beschreven die, maar gaven ook kwaliteitsoordelen. De produkten van de westerse cultuur waren in hun ogen
superieur. Ze zagen 'primitievc' culturen als maaksels van onontwikkelde mensen. Hun cvolutionismc werd geïnspireerd door uiteenlopende figuren als Comte, Hegel, Marx en Darwin. 7 Comte
legde de grondslag voor het positivisme. Daarin wordt de ontwikkeling van de wereld gezien als een proces van toenemende wetenschappelijke en technologische kennis. Hij onderscheidde drie stadia in de wereldgeschiedenis - een primitieve fase waarin religieuze
interpretaties van de werkelijkheid doorslaggevend zijn; een metafysische fase waarin de rol van de religie is overgenomen door het
denken, de Rede; en het positieve stadium waarin wetenschap en
techniek in functionele zin de dienst uitmaken. Zonder dat alle positivisten (inclusief kritisch rationalisten als Popper) dit fasenmodel
hebben overgenomen, waren ze eensgezind in hun opvatting dat
zogenaamde 'primitieve' of 'traditionele' culturen gezien moeten
worden als een voorfase van een wetenschappelijk georiënteerde
wereldgemeenschap. Dialectische filosofen, van wie Hegel de be-
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langrijkste is, gingen eveneens uit van een proces van vooruitgang
in de wereldgeschiedenis, door conflicten en negaties heen. Hegel
traceerde een drietal fasen: de eerste in Klein-Azië, de tweede in de
Griekse en Romeinse wereld en een derde culminerend in de Europese cultuur. Manc, die zoals bekend in vele opzichten anders
dacht dan Hegel, was van eenzelfde soort ontwikkeling overtuigd.
Aziatische, antieke, feodale en kapitalistische produktiewijzen
waren elkaar opgevolgd en zouden via de socialistische in de communistische maatschappij uitmonden. De evolutietheorie van Darwin werd door Spencer vertaald van het biologische naar het culturele en sociale domein. Vanuit deze denktradities is de idee van unilineaire vooruitgang, waarbij de moderne westerse wetenschappelijke cultuur het (voorlopige) hoogtepunt vormt, een vanzelfSprekendheid. Andere culturen zijn in deze visie 'onderontwikkeld',
'traditioneel' en 'primitief'. Zij staan laag op de evolutionaire ladder. Studie ernaar is vooral interessant om de eigen voorgeschiedenis te leren kennen.
Toenemend veldonderzoek in de eerste helft van deze eeuw laat
een aantal barsten in dit beeld zien. Vreemde culturen blijken helemaal niet zo simpel in elkaar te zitten als verondersteld werd. Bovendien komt een ander type verklaring naar voren, eveneens ontleend aan Darwin. Hierin staat niet de 'survival ofthe fittest' model,
niet de historische ontwikkeling in de richting van meer en beter,
maar de functionele aangepastheid aan een ecologische nis. Het
functionalisme 8 van onder anderen Malinowski beschouwt culturen als door omstandigheden ontstane antwoorden op biologische
en menselijke behoeften. Structureel-functionalisten als RadcliffeBrown vatten gewoonten en instituties in een cultuur op als een
bijdrage aan de cohesie en stabiliteit van sociale groepen. Iedere
cultuur is in een dergelijke aanpak een geslaagde reactie op de natuurlijke, materiële, sociale en emotionele eisen die een specifieke
context stelt. Met dit nieuwe verklaringsprincipe worden culturen
niet meer verticaal geordend, maar naast elkaar, wordt van een
diachronisch verklaringsmodel overgegaan naar een synchronisch.
De door de theoretische aanpak al gestimuleerde gegeven verandering in de richting van cultuurrelativisme werd nog versterkt
door een culturele identiteitscrisis in het Westen. In het begin van
deze eeuw is het intellectuele klimaat in spraakmakende kringen
pessimistisch. De 'Untergang des Abendlandes' van Spengler maakt
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furore. De cultuurcritici Marx (hier in een andere rol), Nietzsche en
Freud zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan. De Eerste Wereldoorlog heeft talrijke wonden geslagen. Dit klimaat leidde tot een opwaardering van de romantiek, een dubbelzinnige houding ten opzichte van het positivisme en tot het afwijzen van het evolutionisme. 9
De romantiek was en is een reactie op het objectiverende, het
nivellerende en het verschralende van de eigen cultuur. Nadruk op
het unieke, het expressieve, het esthetische kenmerkt deze stroming. Zij projecteert de gebreken van de eigen cultuur - hardheid
in de omgang, gebrek aan zingeving, seksuele onderdrukking - op
andere culturen, waar het heel anders en veel beter zou toegaan. De
beschrijvingen van Margaret Mead van de 'vrije seksualiteit' op
Samoa vonnen hiervan een voorbeeld. 10
Het positivisme, in zijn inductivistische variant, is in deze periode en ook lang daarna de gangbare kennis- en wetenschapsopvatting. Kortweg komt deze neer op het volgende. Wetenschap begint
met waarnemingen, die gekleurd zijn door de belangen van mensen, door hun vooroordelen, door hun opleiding, enzovoort. Door
zorgvuldig al deze kleuringen ('idolen') weg te werken, krijgt men
echte, 'naakte' waarnemingen, die voor iedereen geldig zijn. Vervolgcns kan men deze waarnemingen in het gelid zetten (generalisercn, logisch verbinden) en dan heeft men een wetenschappelijke
theorie. Een dergelijke kennis- en wetenschapsopvatting, die algemeen gedeeld werd, leverde wel een probleem op. Hoe moet je
mensen in andere culturen, die tweelingen vogels noemen, die in
een door geesten beheerste wereld leven, die menen dat brood door
enkele rituele spreuken in een lichaam verandert, nu beschouwen?
Dom, inferieur? Ook hier lag een oplossing voor de hand: deze
mensen denken heel anders. Niet wetenschappelijk, niet logisch,
maar gevoelsmatig, prélogisch (Lévy-Bruhl).11 Het niet willen
meten met een maatstaf waaraan mensen in een andere cultuur niet
kunnen voldoen vormde de achtergrond van deze oplossing. Tegelijk werd voor de eigen culturele en wetenschappelijke situatie wel
aan de positivistische standaard vastgehouden.
Het unilineaire evolutionisme past in een vooruitgangsideologie,
waarin iedere cultuur (samenleving) als geheel ingeschaald wordt in
een algemene ontwikkelingslijn. De 'primitieve' samenlevingen
staan uiterst laag op deze ladder, de Westeuropese cultuur bovenaan
(Hegel, Comte). Cultuurrelativisten hebben daar moeite mee. Zij
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bestrijden de idee dat de ene cultuur, in het bijzonder de westerse,
uitnemender zou zijn dan alle andere. Immers, net zoals de westerse
cultuur een aanpassing is aan haar 'ecologische nis', geldt dat ook
voor andere culturen. Daarom willen en kunnen zij geen evaluatieve uitspraken doen over de waarde van culturen, behalve dan dat zij
gelijkwaardig zijn.
Vele intellectuelen aan het begin van deze eeuw werden steeds
negatiever over hun eigen westerse cultuur en steeds positiever over
andere culturen. In dit klimaat heeft het cultuurrelativisme een
goede voedingsbodem gevonden.
De vader van het cultuurrelativisme is Franz Boas, de moeder Ruth
Benedict en de ideoloog Melville Herskovits. J2
In zijn boek over de geschiedenis van het (moreel) cultuurrelativisme noemt Hatch I] drie belangrijke aspecten die de relativisten
aan Boas hebben ontleend:
- het diffusionisme. Culturen hebben zich niet autonoom ontwikkeld; in tegendeel, vrijwel alle culturele vernieuwingen komen
elders vandaan. Hiermee is een argument tegen het etnocentrisme
verkregen. De huidige westerse cultuur is het produkt van vele invloeden, zoals Mesopotanische en Arabische.
- de selectiviteit van culturen. Uit het rijke externe aanbod van
culturele vernieuwingen kiest en vervormt een cultuur elementen
zodat ze het beste bij de eigen situatie en waarden passen. Deze
notie is een argument ten faveure van het specifieke karakter van
afzonderlijke culturen.
- een nieuw cultuurbegrip. Bij antropologen vóór Boas werd
cultuur in sterke mat.e intellectualistisch opgevat: als min of meer
bewuste creaties van rationele wezens die reageren op uitdagingen
die de omgeving aan hen stelt. Het impliciete model hier is de techniek. Op grond daarvan is een metalen mes een vooruitgang vergeleken met een stuk vuursteen. Bij Boas en de zijnen kreeg cultuur
een minder intellectualistische inhoud - een cultuur beïnvloedt
denkprocessen niet alleen rationeel, maar ook emotioneel en onbewust. Het model dat hiervoor staat is de etiquette. Eenjasje waarvan
de kwaliteit uitstekend is, maar waarvan de revers iets te breed zijn
trekken we niet aan. In Oosteuropese landen zoenen mannen elkaar
ter begroeting, in Frankrijk schudt men handen. Rationeel gezien
zou men zich hiervan gemakkelijk los moeten kunnen maken, in de
praktijk blijken zulke regels stevig verankerd te zijn. Zo'n bredere
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omschrijving van cultuur levert een argument tegen een op techniek en wetenschap alleen berustende beoordelingsmaatstaf. Ze
draagt ook bij aan een antenne voor het emotionele element van
cultuur.
Benedict en Herskovits gingen nog een stap verder dan Boas. Zij
gaven de volgende argumentatie ter ondersteuning van het cultuurrelativisme: omdat mensen in hun specifieke cultuur, die van plaats
tot plaats verschilt, beoordelingsprincipes leren, kunnen er geen absolute nonnen bestaan. Achter hun argumentatie liggen twee motieven - het ene van romantische, het andere van morele aard. Het
romantische motief is al genoemd. Het morele motief is tolerantie,
gebaseerd op waarden als vrijheid en terughoudendheid bij oordelen. Om dit motief intellectueel te vertalen is de belangrijkste methode de legitimatie voor de eigen superioriteit, het etnocentrisme,
weg te nemen. Deze methode verloopt in drie stappen. Eerst wordt
duidelijk gemaakt dat maatstaven per cultuur verschillen. Vervolgens dat er geen absolute maatstaven bestaan. En ten slotte dat niemand het recht heeft zijn maatstaven aan andere culturen op te leggen. Een dergelijke methode is echter negatief. Ze maakt niet duidelijk waarom het een goede zaak zou zijn tolerant te zijn. Vandaar
dat vaak een positiever verhaal wordt toegevoegd: culturen zijn
wonderen van schoonheid en ecologische aangepastheid en dat
maakt een ander alleen maar kapot door te interveniëren.
Dit is in een notedop de geschiedenis van het universalisme en relativisme in de culturele antropologie. Op dit moment worden beide
extreme posities nauwelijks nog ingenomen. Een bundel met artikelen 14 van verschillende cultureel antropologen is daarvoor illustratief. Het belang van communicatie over culturele grenzen heen
wordt daarin nadrukkelijk tot uitdrukking gebracht. Om dat te verantwoorden worden universalia aangenomen, niet in de zin van
westerse rationaliteitspostulaten, maar in die van algemeen menselijke problemen, strijdigheden en paradoxen. Niettemin blijft ook
deze bundel zwalken tussen de ideeënstelsels van universalisme en
relativisme. Er wordt daarin geen ideeënstelsel uitgewerkt dat conceptueel recht doet aan de zelf bepleite, meer genuanceerde benadering.
Waarom dit onbevredigend is laten de volgende hoofdstukken
zien. Daarin wordt eerst het cultuurrelativisme geanalyseerd, met al
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zijn paradoxale kanten; vervolgens het cultuuruniversalisme en de
problemen waarmee dat worstelt.
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Hoofdstuk 3
Het cultuurrelativisme en zijn paradoxen

Als de ideoloog van het cultuurrelativisme is Herskovits genoemd.

Hij heeft verschillende losse noties samengeknoopt en het meest invloedrijke relativistische verhaal verteld. I In de discussies rond het
cultuurrelativisme is hij dan ook de centrale figuur. Vandaar dat hij
in dit hoofdstuk aan het woord komt, gevolgd door de bezwaren
tegen zijn visie. Na een verscherpte herformulering van het cultuurrelativisme kan de balans worden opgemaakt. Deze bevat naast
een aantal positieve punten een viertal paradoxen.

Het relativisme van MelvilleJ. Herskovits
Herskovits is te classificeren als een 'gematigd' relativist. Dit, omdat
hij bereid is gewicht te hechten aan de idee van een onder alle verscheidenheid liggende 'psychische en biologische eenheid van de
mensheid'. Een van de vroegste postulaten van de antropologie, zo
schrijft hij met instenuning, is dat de doeleinden die door alle menselijke culturen nagestreefd worden fundamenteel gelijk zijn. Dit
postulaat is een gevolg van de theorie van de 'psychic unity of mankind'. Op grond daarvan moeten de overeenkomsten tussen de instituties van verschillende culturen verklaard worden uit de gelijksoortige capaciteiten van alle mensen (1948: 233), alsook uit hun
gelijksoortige behoeften, zowel psychisch als biologisch. Cultuur
vormt de brug tussen de bio-psychische uitrusting van mensen en
de noodzaak te voldoen aan de eisen van hun natuurlijke omgeving
(1948: 237). Bepaalde culturele uniformiteiten zijn het gevolg van
overeenkomstige situaties die alle mensen het hoofd moeten bieden. Zo komen overal verwantschapssystemen voor om zorg te dragen voor kinderen en werkelijkheidsinterpretaties om een gevoel
van veiligheid te verkrijgen in een anders overweldigend universum. Zulke uniformiteiten zijn formeel van aard: ze komen in elke
cultuur voor. De inhoud ervan variëert evenwel enorm, vanwege
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het feit dat cultuur meer bronnen heeft dan alleen biologische en
psychische:
Culture derives from the biological, environmental, psychological and
historical components ofhuman existence. (1948: 628)

Het is een gegeven, aldus Herskovits, dat de mens tot een bepaalde
biologische soort, de homo sapiens, behoort. Eten, drinken, beschutting en seks horen tot zijn eerste levensbehoeften. Door zijn
fysieke constitutie is hij tevens tot cultuur voorbestemd. Zijn fysiologische en anatomische uitrusting maakt het gebruik van taal en
het werken met gereedschappen mogelijk. Ook opereert de mens
in een omgeving die niet alleen gekenmerkt wordt door de natuurlijke elementen (habitat), maar ook door de produkten van eigen
hand (cultuur). Veel sterker nog dan de natuurlijke omgeving heeft
cultuur een historisch karakter. Herskovits is zeer onder de indruk
geraakt van de verschillende culturele patronen die in de loop van
de geschiedenis zijn ontwikkeld. Zijn relativisme en zijn pleidooi
voor tolerantie vinden daarin hun voedingsbodem.
Hij maakt onderscheid tussen drie typen van cultuurrelativisme:
een methodologisch, een filosofisch en een praktisch relativisme.
Tussen deze drie bestaat volgens hem een logisch verband. In schema:
methodologisch relativisme

(gereduceerd relativisme)

filosofisch+relativisme

('echt' relativisme)

•

(universele tolerantie)

praktisch relativisme

Het methodologische relativisme drukt uit dat de onderzoeker bij de
analyse van vreemde culturen zo objectief en waardevrij mogelijk te
werk moet gaan. Vermeden moeten worden het toepassen van het
eigen culturele referentiekader op andere culturen en tevens het
uitspreken van waardeoordelen. Op deze wijze worden volgens
hem twee doelstellingen tegelijk bereikt. In de eerste plaats het bedrijven van culturele antropologie als objectieve wetenschap. In de
tweede plaats de distantie van het etnocentrisme, dat wil zeggen het
afStand nemen van de idee dat de eigen culturele, cognitieve en evaluatieve waarden de juiste zouden zijn. Herskovits is op dit niveau
een 'gereduceerd relativist'.
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Het filosojisdle relativisme is volgens Herskovits de logische consequentie van het methodologische relativisme. Cultureel-antropologisch onderzoek laat een gemeenschappelijk, psychologisch, mechanisme zien, dat verantwoordelijk is voor de culturele diversiteit.
Het hart daarvan omschrijft hij als volgt:
All humanjudgments are based on experience and experience is interpreted by every individual in terms ofhis own enculturation. (1948:
63)

Zowel cognitieve oordelen over de natuurlijke werkelijkheid (zoals
percepties van ruimte, tijd, gewicht, grootte) als waardeoordelen
(met betrekking tot juist/onjuist, normaal/abnormaal, mooi/lelijk)
kunnen niet ontsnappen aan de 'force of enculturative experience'
(1958: 27). Onduidelijk is Herskovits over de duur van het enculturatieproces. Worden de belangrijkste invloeden in de vroege kindertijd uitgeoefend, ofis er sprake van een 'éducation permanente'?
Door zijn bemoeienis met vooral geïsoleerde, homogene culturele
gemeenschappen kon hij zich onthouden van een positiebepaling in
deze tegenstelling. Het zal duidelijk zijn dat voor niet-homogene,
pluriforme samenlevingen het antwoord op de vraag naar de duur
van enorme betekenis is. De ontwikkelingspsychologie van zijn
dagen zat in sterke mate in het spoor van de vroege kindertijd; de
enculturatie tot de leeftijd van eenjaar ofzes, zeven wordt bepalend
geacht voor de vorming van de basispersoonlijkheid.
Filosofisch relativisme is van toepassing op het totale domein van
menselijk denken en doen. Alle menselijke oordelen zijn bepaald
door de cultuur waarin het subject opgroeit; tussen de diverse culturen zijn de verschillen zo groot, dat men niet kan spreken van crossculturele overeenkomsten en normen. Slechts op één plaats maakt
Herskovits een aarzelende uitzondering op deze regel:
With the possible exception oftechnological aspects oflife, the proposition that one way of thought or action is better than another is exceedingly difficult to establish on the grounds of any universally acceptible criteria. (1948: 70)

Het ontbreken van universeel aanvaardbare criteria sluit volgens
Herskovits niet uit dat in alle culturen dezelfde functies vervuld
worden. Iedere cultuur kent instituties en criteria voor waarheid,
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juistheid en succes; echter, deze krijgen inhoud afhankelijk van de
specifieke historische ontwikkeling van de betreffende cultuur.
Hier levert Herskovits een verdediging van het 'echte' relativisme.
Het praktische relativisme vloeit volgens Herskovits logisch voort
uit het voorafgaande. Daar er geen absolute standaarden en criteria
zijn, en dus ook geen garanties voor het eigen culturele gelijk, is de
implicatie universele tolerantie en respect voor de (waarden van)
andere culturen. Op dit punt betrekt hij een morele stellingname.
Zijn normatieve standpunt heeft politieke consequenties. Deze
laatste heeft hij uiteengezet in een advies aan de Commissie voor de
Mensenrechten van de Verenigde Naties. Enkele citaten daaruit:
... 1. The individual realizes hls personality through hls culture, hence
respect for individual differences entails respect for cultural differences.
2. Respect for difference between cultures is validated by the scientific
fact that no technique of qualitatively evaluating cultures has been discovered. 3. Standards and values are relative to the culture from whlch
they derive so that any attempt to formulate postulates that grow out
of the belief or moral codes of one culture must to that extent detract
from the applicability of any Declaration of Human Rights to mankind as a whoie. The rights of Man in the 20th century cannot be
circumscribed by the standards of any single culture, or be dictated by
the aspirations of any single people ...
World-wide standards offreedom andjustice, based on the principle that man is free only when he lives as hls society defines freedom,
that his rights are those he recognizes as a member ofhis society, must
be basic. 2

De drie punten spreken gezien het voorafgaande voor zich. De
conclusie aan het einde is tamelijk ingewikkeld. Wereldwijde standaarden van vrijheid en rechtvaardigheid. Hoe kan een relativist
kiezen voor een universele moraal? Dat doet hij dan ook niet. In
dezelfde zin worden vrijheid en rechtvaardigheid overgelaten aan
de toevallige samenleving waartoe iemand behoort. Dit is een
merkwaardige combinatie. Een jood in nazi-Duitsland, een dissident in China, een verstoten vrouw in Marokko, ze zullen er mogelijk hun bedenkingen bij hebben. Moet iedere regering, hoe autoritair en inhumaan ook, worden getoleerd? Over die vraag is Herskovits expliciet: neen. Echter, hij voegt er wel een conditie aan toe:
het verzet tegen zo'n regering moet uit de eigen cultuur voortkomen; het zou niet juist zijn als anderen zich daarmee zouden be37

Over de grenzen van culturen

moeien. De vraag blijft evenwel hoe universele tolerantie te verenigen is met het volgende vrijheidsbegrip:
There is, indeed, some reason to feel that the concept of freedom
should be realistically redefined as the right to be exploited in terms of
pattems ofone own's culture. (1973 : 9)

Het antwoord op deze vraag bleek te moeilijk voor de vergadering
van de Verenigde Naties. Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen. Het advies
van Herskovits werd daarbij vrijwel volledig genegeerd. Een kwestie van wijsheid of van kortzichtigheid?

Kritiek op Herskovits
Herskovits bleef niet onweersproken. De kritiek die op hem en op
het cultuurrelativisme is gekomen komt op de volgende punten
neer. Uitgebreide cOlrunentaren zijn te ..inden in onder andere het
werk van Rudolph, Tennekes, Lemaire enJarvie.l

Het cultuI/r- en enculturatiebegrip is te stringent - Herskovits omschrijft
cultuur als 'the man-made part of the environment'; 'the learned
portion ofhuman behavior'; 'the way oflife ofa people'. Samenvattend zegt hij:
A culture is essentia.lly a construct that describes the tota! body ofbelief, behavior, knowiedge, sanction values and goals that mark the way
oflife of any people. That is, though a culture may be treated by the
student as capable of objective description, in the final analysis it com. prises the things that people have, thc things they do, and what they
think. (1948: 645)

Diverse elementen in deze omschrijving spreken voor zichzelf. Het
onderscheid tussen het buitenperspectiefvan de onderzoeker en het
binnenperspectiefvan een deelnemer aan een cultuur, waarbij deze
twee niet samenvallen; de koppeling van cultuur aan zaken die 'geleerd' en 'sociaal doorgegeven' worden; de relatie tussen cultuur en
'groep'. Opvallend is de royale invulling die Herskovits aan cultuur
geeft. Het totale menselijke bestaan is erin opgenomen - de dingen
die mensen hebben, de dingen die mensen doen en wat ze denken.
Kritiek op zijn totaliserende cultuuropvatting betreft de extreme
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homogeniteit van culturen en de unifonniteit van enculturatieprocessen. Herskovits heeft te weinig oog voor spanningen in één cultureel systeem, voor het bestaan van verschillende subculturen binnen één groep. In tegenstelling tot wat hij suggereert worden binnen één groep individuen op verschillende wijze geëncultureerd.
Bovendien lijkt hij aan te nemen dat wie eenmaal op een bepaalde
wijze is opgevoed daardoor altijd gedetennineerd is. Tegen dit laatste pleit zijn eigen werk: door nieuwe inzichten te bieden wil hij
het door enculturatie ontstane etnocentrisme bestrijden.

De relatie tussen de drie relativismen is niet logisch van aard - Methodologisch relativisme is een voorwaarde voor wetenschappelijk onderzoek. Het houdt in dat de onderzoeker de eigen waarden en normen ten tijde van het onderzoek tussen haakjes zet. Hij hoeft deze
evenwel niet op te geven. Het is daarom onduidelijk waarom een
'objectieve' wetenschappelijke benadering tot tolerantie zou leiden.
Een methodologische imperatiefis verre van een morele imperatief.
Tussen het filosofische en het praktische relativisme gaapt ook
een logische afgrond. Uit het feit dat specifieke waarden aangeleerd
zijn in bepaalde culturen, is men niet verplicht af te leiden dat alle
waardensystemen evenveel respect verdienen. Herskovits houdt,
aldus deze kritiek, geen rekening met het fundamentele onderscheid tussen 'is' en 'ought'.
Filosofisch relativisme maakt antropologisch onderzoek onmogelijk - Enerzijds kiest Herskovits voor een methodologisch uitgangspunt waarbij antropologie als een objectieve, waardevrije wetenschap wordt
opgevat. Anderzijds beweert hij in zijn filosofische relativisme dat
het onmogelijk is een niet-cultureel bepaald, waardevrij standpunt
in te nemen. Wanneer de geldigheid van oordelen gebonden is aan
hun genese in een bepaalde cultuur zit hier een onoplosbare tegenspraak. Het beschrijven, vergelijken en evalueren van culturen berust dan niet op stevige methodologische pijlers, maar op etnocentrisch drijfzand.
Praktisch relativisme is in tegenspraak met zichzelf-De door Herskovits
zo aangeprezen tolerantie is een produkt dat het in (vrijwel) alle
culturen moet afleggen tegen etnocentrisme. In strijd met zijn eigen
uitgangspunt legt hij dit op aan iedere willekeurige groep: interculturele tolerantie zou universeel geldig moeten zijn. Quod non.
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Deze logische kritiek wordt meestal meteen gevolgd door een
inhoudelijk bezwaar tegen zijn tolerantieconcept. Als alle levenswijzen gelijkwaardig zijn, heeft de relativist niets in handen in situaties waar intolerantie de boventoon voert. In dit verband wordt
vaak op het nationaal-socialisme gewezen, waartegen een ongekwalificeerde relativistische opstelling geen verweer kon bieden.
Hoewel deze kritiek systematisch te verantwoorden is, doet ze onrecht aan de intenties van Herskovits. Hij ontwikkelde zijn ideeën
juist als tegengif voor het nationaal-socialisme. Immers, deze ideologie was allesbehalve relativistisch. Een flinke dosis tolerantie zou
de uitwassen ervan voorkomen kunnen hebben.

Praktisch relativisme is conservatief - Het lijkt er sterk op, aldus vele
kritische geluiden, dat er bij Herskovits sprake is van een romantisch vooroordeel tegen verandering. Culturen hebben wel een geschiedenis, maar geen toekomst. Ontwikkeling en ontwikkelingshulp, waarbij interferenties tussen verschillende culturen optreden,
worden door het relativisme van de broodnodige analyses verstoken. Cultureel relativisme heeft een conserverend karakter. Hoe liberaal en tolerant de antropoloog ook is als het gaat over de verhouding tussen culturen onderling en hoe kritisch hij ook probeert te
zijn met betrekking tot zijn eigen westerse cultuur, des te conservatiever lijkt hij te worden wanneer hij zich richt op inheemse culturen. Het in zo'n cultuur heersende waardensysteem is kennelijk
aangepast en functioneel voor de groep en daarom 'goed' of 'terecht' - het is vanzelfSprekend dat het individu zich daaraan onderwerpt.
In het verlengde van dit conservatisme wordt het cultuurrelativisme verweten dat het stuivertje aan het wisselen is. Het vervangt
racisme door 'culturisme' (een term van Lemaire). In de strijd tegen
biologismen als aangeboren en gefixeerde eigenschappen is het cultuurrelativisme zozeer de invloed van cultuur als dominerende factor gaan zien, dat bepaalde kenmerken van het racisme op de loer
liggen: fixering van feitelijke verschillen tussen culturen, afkeer van
'besmetting' met vreemde elementen, versterking van isolement,
rechtvaardiging van de status quo.
Cultuurrelativisme is politiek naïef-Als laatste kritiekpunt valt te vermelden dat het relativisme zich vooral beweegt op het terrein van
de ideologische bovenbouw, de waarden. Daardoor heeft het on-
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voldoende oog voor materiële zaken als produktie en reproduktie
en voor de daaraan gekoppelde machtsverhoudingen en conflicten.
In tegenstelling tot de oorspronkelijke bedoeling kan het cultuurrelativisme zelfS als ideologie voor post-koloniale uitbuiting gaan fungeren. De mensen 'daar' zijn zo anders dan 'hier', dat men zich niets
van elkaar kan, laat staan hoeft aan te trekken. 4
De hier weergegeven kritiek is niet mis. Het cultuurrelativisme
heeft zowel in argumentatief opzicht als in de praktische consequenties zwakke kanten. Dat neemt niet weg dat er ook een aantal
sterke punten te vermelden zijn. Om de sterke en de zwakke punten te vinden zal eerst de omweg worden genomen van een precisering van het cultuurrelativisme.

Een heiformulering van het cultuu"elativisme
Van het cultuurrelativisme zijn verschillende omschrijvingen in
omloop. De meest invloedrijke is die van Herskovits. Sindsdien is
er een ware stortvloed aan literatuur bijgekomen. Uit de meer recente omschrijvingen volgen er nu drie. De eerste om te waarschuwen tegen een veel voorkomend misverstand, de andere omdat zij
de kern van het cultuurrelativisme weergeven.
Relativisme is de opvatting dat iedere mening over een bepaald onderwerp of misschien over ieder onderwerp even goed is als elke andere. Niemand aanvaardt deze opvatting. (R. Rorty)S
Het centrale idee van het relativisme is dat wat waar is voor de ene
stam, maatschappelijke groep of tijdperk niet waar hoeft te zijn voor
een andere stam, maatschappelijke groep of tijdperk. (W. NewtonSmith)6

Om deze interpretatie inhoudelijk te beargumenteren wordt gebruik gemaakt van het concept 'frame-work'.
Relativisme impliceert het bestaan van een bepaald soort 'framework'
- hetzij sociaal, epistemologisch oflinguïstisch - waarbinnen activiteiten of entiteiten kunnen worden beoordeeld als rationeel, moreel of
esthetisch. (F. Weinert)7

De kern van het cultuurrelativisme zit in de koppeling van 'frameworks' aan groepen. 8 Ze is gebaseerd op de volgende drie stellingen.
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Stelling

I:

Stelling 2:
Stelling 3:

Er zijn sociaal gedeelde en geleerde kaders van kennen, oordelen, voelen en handelen, waarbinnen mensen goed en kwaad aangeven, situaties definiëren, de
werkelijkheid interpreteren, onderlinge verhoudingen bepalen, activiteiten ten uitvoer brengen.
Er bestaat een grote diversiteit aan dergelijke kaders.
Overeenstemming kan slechts bereikt worden door
gebruik te maken van een gemeenschappelijk kader.

De eerste stelling bevat een manier van kijken naar cultuur die om
diverse redenen vruchtbaar is. De tweede stelling behelst een empirische constatering. De laatste stelling kan op niet minder dan drie
manieren geïnterpreteerd worden.
Op korte formule gebracht is een kader een verzameling van (dik\vijls niet eÀl'liciete) methoden en regels voor denken, voelen en
handelen die bepalen wat voor de aanhangers ervan als waar, juist,
normaal, vanzelfSprekend, behoorlijk, aangenaam enzovoort geldt.
Het kaderbegrip toegepast op cultuur levert een iets andere omschrijving op dan de eerder vermelde van Tylor. Tylor gaat in zijn
definitie uit van de oppervlakteverschijnselen die een antropoloog
aantreft. Een 'kader-definitie' graaft dieper: het zoekt achter de oppervlakteverschijnselen het culturele instrumentarium dat deze genereert. De definitie van cultuur wordt nu, evenals bij Herskovits
vanuit het buitenstaandersperspectief van de onderzoeker, als
volgt9:
Cultuur is een geheel van symbolische, interpretatieve en theoretische
instrumenten dat mensen voorziet van een cognitieve en evaluatieve
oriëntatie op de werkelijkheid (d.w.z. op de natuurlijke omgeving, op
de relaties met de medemensen en op zichzelf).

Wat houden de verschillende stellingen in? Stelling I gaat over kaders. Deze hebben een aantal kenmerken gemeen lO :
- ze genereren opvattingen, oordelen, waarderingen en houdingen;
- ze geven richting en sam~nhang aan het gedrag en de relaties
van mensen en aan hun interpretaties hiervan;
- ze zijn dikwijls stilzwijgend en impliciet ('tacit knowiedge');

42

Het cultuurrelativisme en zijn paradoxen

- ze worden sociaal gedeeld; ze zijn gerelateerd aan groepen
waar ze aan nieuwe leden onderwezen worden en waar ze
door positieve en negatieve sancties in stand worden gehouden.
Kaders hebben volgens het laatste kenmerk een sociale dimensie.
Dit betekent in de eerste plaats dat de aan kaders ondeende standaarden zodanig zijn dat er geen sprake is van individueel subjectivisme of solipsisme ('wat ik vind is juist'), en ook niet van collectief
subjectivisme ('opinie'); zodra een groep bepaalde standaarden
heeft aanvaard wordt de mening en de opstelling zowel van de
groep als van een individu erbinnen aan de geaccepteerde standaarden gemeten. In de tweede plaats zijn kaders in voortdurende verandering. Wat men aantreft is de neerslag van het werk van vele
generaties; tegelijk kunnen begaafde individuen nieuwe kaders bedenken en anderen een nieuwe oriëntatie op de werkelijkheid bijbrengen. In de derde plaats maakt men zich in een leerproces kaders, en in principe ook vreemde, eigen.
Het 'kader-concept' is een vruchtbare invalshoek om naar culturen te kijken. Daarvoor zijn verschillende redenen aan te voeren.
- Op grond van dit concept is empirisch onderzoek te doen. Het
geeft de cultureel antropoloog een model in handen waarmee deze
zijn veldwerk kan systematiseren.
.
- Op voorhand wordt er niet van uitgegaan dat er een 'absoluut'
kader zou zijn waartoe alle andere herleid of hervormd zouden
moeten worden.
- Er wordt geen keuze geimpliceerd voor een meer 'intellectualistische' (Tylor) of een meer 'emotionele, onbewuste' (Boas) benadering van cultuur. Beide benaderingen zijn naast en door elkaar
mogelijk.
- De sociale dimensie van kaders legt het grote belang van enculturatie bloot. Niet in de zin dat Gonge) mensen causaal gevormd
worden door hun cultuur. Wel in de zin dat een cultuur mensen
voorziet van regelsystemen om in de werkelijkheid te opereren.
Het verschil tussen deze twee is groot. Causale processen hebben
een onontkoombaar effect, van regels kan men afwijken. Mensen
worden dus niet als produkten van hun cultuur opgevat, maar als
min of meer competente actoren die min of meer adequaat gebruik
maken van het instrumentarium dat hun cultuur hun biedt. I I
- Uit het voorgaande volgt dat er op twee niveaus beoordelingsmogelijkheden aanwezig zijn. Op het niveau van individuen is de
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vraag hoe bekwaam een persoon is in het hanteren van de bestaande
culturele instrumenten. Op het niveau van culturen (en instituties)
kunnen vragen gesteld worden over de materiële, sociaalhygiënische, esthetische, intellectuele en morele kwaliteiten van het
instrumentarium. 12
- Het blijkt mogelijk te zijn andere culturen dan de eigen te leren
kennen en binnen die cultuur te communiceren en het spel mee te
spelen. Immers, het is een eigenschap van kaders dat ze geleerd
kunnen worden.
Stelling 2 - er is een grote diversiteit van kaders - behelst een empirische constatering. Vele onderzoeksresultaten leggen hiervan getuigenis af. Eén clausule moet echter wel vermeld worden. Binnen
één samenleving, die als cultureel homogeen wordt beschouwd, is
het heel goed mogelijk dat er meer, onderling zelfS tegenstrijdige
kaders voorkomen. Dit is zelfS mogelijk binnen één persoon; de
verschillende rollen die deze geacht wordt te vervullen kunnen leiden tot het hanteren van strijdige kaders. Deze clausule waarschuwt
ervoor sociale gemeenschappen te overhaast als cultureel eenduidig
op te vatten. Kaders zijn bovendien geen scherp begrensde en
nauwkeurig te identificeren entiteiten. Op deze punten wijkt het
'kaderconcept' af van de opvattingen van tal van cultuurrelativisten.
Stelling 3 - om overeenstemming te bereiken is een gemeenschappelijk kader nodig - kan op drie manieren gelezen worden. De eerste twee zijn relativistisch, de laatste niet. De drie mogelijkheden
hangen samen met de wijze waarop de overgang van het ene naar
het andere kader wordt gezien.
Stelling 3A:

Stelling 3B:
Stelling 3e:

Ten gevolge van de geslotenheid van kaders is overeenstemming tussen aanhangers van verschillende
kaders onmogelijk.
Overeenstemming is slechts mogelijk binnen het
kader van één van de partijen.
Overeenstemming is bereikbaar binnen een nieuw
kader dat door de afzonderlijke partijen gemeenschappelijk ontwikkeld wordt.

Bij de eerste substelling wordt het verschil tussen kaders zodanig
opgevat, dat een aanhanger van het ene kader een aanhanger van
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een ander orunogelijk kan begrijpen en met hem of haar kan communiceren. Dit is de meest vergaande en ook de meest problematische van de drie. Als deze correct is vervallen de andere substellingen.
Bij de tweede substelling wordt beweerd dat aanhangers van uiteenlopende kaders niet de mogelijkheid hebben het op basis van
argumentatie en redenering met elkaar eens te worden. Overeenstemming is slechts mogelijk binnen het kader van één van de partijen. Deze stelling is gebaseerd op de overweging dat het in principe mogelijk is het kader van de ander te leren kennen en daarin te
opereren, maar tevens dat in het laatste geval het eigen kader verlaten wordt. Terechtgekomen in het denk- en handelingskader van
de ander kan men gezamenlijk redeneren en argumenteren, kritiek
uitoefenen en conclusies trekken. In het geval dat beiden zich binnen hun oorspronkelijke kaders bewegen is dit orunogelijk.
De derde sub stelling gaat nog een stap verder. Deze drukt uit dat
aanhangers van verschillende kaders gezamenlijk tot nieuwe kunnen komen.
Er zijn nu drie posities mogelijk ten aanzien van de verhouding tussen uiteenlopende kaders:
I. de 'extreem' relativistische positie;
2 . de 'gematigd' relativistische positie;
3. de 'pluralistische' positie.
Het extreme relativisme drukt uit dat het orunogelijk is met mensen
die vanuit een ander denk- en handelingskader opereren te communiceren. Volgens deze opvatting zijn mensen uit verschillende
culturen vreemden voor elkaar en zullen dat ook blijven. Een dergelijke positie is door het vele voortreffelijke onderzoekswerk van
cultureel antropologen, zelfs uit de relativistische school, weerlegd.
Zij hebben met mensen gecommuniceerd, zij hebben achterhaald
en beschreven vanuit welke kaders die mensen handelden en redeneerden. Deze vorm van relativisme is dan ook af te wijzen. Van
een moeilijkheid - hoe kunnen mensen uit verschillende culturen
elkaar begrijpen en met elkaar communiceren - is een orunogelijkheid gemaakt. De vraag hoe die moeilijkheid te overwinnen is blijft
natuurlijk staan.
Het gematigd relativisme komt nauw overeen met de ideeë!n van
Herskovits, waarbij het kaderconcept een verfijning van diens cultuuropvatting levert. Er bestaat een duidelijke verwantschap met
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zijn filosofische relativisme; met name met betrekking tot het belang van enculturatieprocessen en het groepsgebonden karakter van
cultuur. Zijn derde trap van relativisme, het praktische relativisme
(universele tolerantie), volgt overigens net zo min uit de hier gegeven herformulering als uit de premissen van Herskovits zelf.
De hier als 'pluralistisch' aangeduide positie is geënt op de gedachte dat kaders doorbroken kunnen worden en dat er in interactie
nieuwe gemeenschappelijke kaders kunnen ontstaan. De 'vertaalcompetentie' (het zich kunnen verplaatsen in de kaders van de
ander) en de veranderbaarheid van kaders krijgen hier meer nadruk
dan bij de gematigde vorm van het relativisme. De vraag is nu of, en
zo ja hoe, deze mogelijkheid werkelijkheid kan worden en waarvan
dat afhankelijk is. Filosofisch en maatschappelijk is dat een belangrijk thema. In latere hoofdstukken wordt er dan ook op ingegaan.
Op dit moment wordt volstaan met de opmerking dat maatschappelijke en culturele factoren ongetwijfeld een rol zullen spelen. Het
ligt voor de hand dat in een 'ontplooüngscultuur' de 'vertaalcompetentie' sterk aangemoedigd wordt, terwijl dat in een cultuur met
een rigide rolverdeling (bij voorbeeld het kastesysteem) nauwelijks
het geval is.

Balans
Het opmaken van een balans van het cultuurrelativisme is nu mogelijk. Het kader-instrumentarium is een sterk punt, evenals de notie
van enculturatie. Het relativisme plaatst dwingende vraagtekens bij
absolutismen, in de zin van tijd- en historieloze criteria. En tevens
bij hun functie: veelal onder het mom van iets universeels dienen zij
een particulier belang. Het roept ook een aantal paradoxen op,
voortkomend uit de innerlijke strijdigheid van de relativistische argumenten. Voor vier domeinen wordt dat nu aangegeven.
I. De kennisparadox. Enerzijds erkennen relativisten geen cultuurvrije oordelen, anderzijds gaan zij wel uit van waardevrije, niet
cultureel geïmpregneerde wetenschapsbeoefening. Door middel
van dit laatste heeft men het eerste ontdekt. De paradox is dan dat
het middel, wetenschap, ook een cultuur- en groepsgebonden karakter moet hebben, zodat zowel de gedane ontdekking als ook het
wetenschappelijk instrumentarium beide problematisch zijn.
2. De wijsgerig-antropologisc1le paradox. De enculturatiemogelijkheden van de mens lijken onbeperkt. De mens is buitengewoon
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plastisch en vormbaar; hij kan ingeleid worden in iedere willekeurige cultuur, ... als hij maar jong genoeg is. De mogelijkheden zijn
daarentegen zeer beperkt als de eerste enculturatiefase voorbij is,
wanneer de 'basispersoonlijkheid' gevormd is. Dan lijkt het of er
geen uitweg meer uit het cultuurdetenninisme bestaat. De paradox
is nu dat de laatste bewering gedaan wordt door mensen die om
onderzoek te kunnen doen op rijpere leeftijd dienen te encultureren in een vreemde groep en die bovendien dit werk verrichten om
het cultuurdetenninisme te doorbreken.
3. De morele paradox. Volgens de relativistische opvatting zijn er
morele instituties die universeel voorkomen, zij het dat de inhoud
per groep en per periode varieert. Met andere woorden, morele
normen zijn slechts lokaal geldig. Anderzijds beogen de relativisten
een universele, zo niet absolutistische norm: tolerantie. Wanneer
deze nonn als een 'universal' gezien wordt die per groep een verschillende betekenis kan krijgen levert ze niets op. Indien ze algemeen geldig wordt verklaard dan is ze in strijd met de eigen uitgangspunten.
4. De sodaal-politieke paradox. De intentie van het cultuurrelativisme, zeker bij Herskovits, is te komen tot een wereldwijde harmonische samenleving. Het middel daartoe houdt het ontbreken van interdependenties tussen groepen in. Hoe dan nog van een samenleving gesproken kan worden is een niet te beantwoorden vraag.
Deze paradox is zeer klemmend omdat empirisch gezien er sprake
is van talloze afhankelijkheden in allerlei maten en vormen.
Het relativisme moet vanwege zijn zwakke elementen afgewezen
worden. Niettemin bestaat er een lichtpunt. Er wordt wel eens gezegd: paradoxen wijzen de weg. Het bovenstaande viertal levert de
inspiratie en het basismateriaal om naar alternatieven te zoeken. De
sterke punten van het relativisme maken echter een vanzelfSprekend
gelijk van het voor de hand liggende alternatief, universalisme, onmogelijk. Ook dat is behept met problemen. Deze komen in het
volgende hoofdstuk ter sprake.

Noten
1. MJ. Herskovits, Man and his works (New York (I948) I964). Idem, Cultural anthropology (New York I958). Idem, Cultural relativism (red. F. Herskovits,
New York I973).
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2. Statements on Human Rights (American Anthropologist, 49, 1947, p. 539543).
3. W. Rudolph, Der kuiturelIe Relativismrn (Berlijn 1968). J. Tennekes, Antl!ropology, relativism and metl!od (Assen 1971). T. Lemaire, Over de waarde van culturen (Baarn 1976), deel 11. I.C. Jarvie, Ratiollality and relativism (Londen 1984).
4. Geheel tegen de bedoelingen van Herskovits in is de apartheidspolitiek in
Zuid-Mrika een door relativistische inzichten gelegitimeerde ideologie.
5. R. Rorty, Pragmatism, relativism and irrationalism (proceedings and Addresses ofthe American Philosophical Association, vol. 53, no. 6, 1980, p. 727).
6. W. Newton-Smith, Relativism and the possibility ofinterpretation, in: M.
Hollis en S. Lukes (red.), Rationality and relativism (Oxford 1982), p. 107.
7. F. Weinert, Contra res sempemitas (The Monist, 67, nr.3, 1984, p. 377).
8. Zie ook Ph. E. Devine, Relativism (The Monist, 67, nr.3, 1984, p. 4054 18).
9. Deze definitie komt overeen met die van]. Tennekes in hoofdstuk III van
zijn boek Allthropology, relativism and method, met name p. 61, en met die in zijn
boek Symbolen en hlm boodschap (Assen 1982).
10. Het hier gehanteerde begrip kader' is nauw verwant aan het begrip 'taalspel' bij Wittgenstein. L. Wittgcnstein, Pllilosopllische Ulltersl/chulIgell (Frankfurt
am Main 1967).
I I. C.F. van Parreren, Bedoeld en bepaald, een handelingstheoretische visie
op de psychologie, (Algemeen Nederlands Tijdscllrift voor Wysbegeerle, 74, 1982, p.
247-259). S.E. Toulmin, Reasons and causcs, in: R. Borger en F. Cioffi (red.),
Explanatiotl in the behavioral sacllces (Cambridge 1970). S.E. Toulmin, Concepts
and the explanation of human behavior, in: T. Mischel (red.), Hl/mali action,
conceptual anJ empirical issues (New York 1969).
12. Zie hiervoor T. Lemaire, Over de waarde van CII/tllre/l (Baarn 1976), deel
lIl.

Hoofdstuk 4
De grenzen van het universalisme

Een intellectueel bevredigender positie dan het universalisme is
nauwelijks denkbaar. Het bestaan van algemeen geldende criteria
om de werkelijkheid te kennen en te evalueren is een groot goed.
Niet alleen omdat dan mensen met een verschillende culturele achtergrond met elkaar kunnen communiceren, het met elkaar eens
kunnen worden en de schouders onder gemeenschappelijke projecten kunnen zetten. Maar ook omdat dergelijke criteria niet hoeven
te lijden aan contradicties en inconsistenties. Filosofen, met Plato
voorop, hebben niet zonder reden het als hun levenstaak gezien
universeel geldende maatstaven te ontwikkelen.
Het relativisme heeft op empirische en normatieve (dat wil zeggen met het oog op de handelingsgevolgen) gronden kritiek geuit
op dit streven. Empirisch blijkt dat mensen in verschillende culturele en intellectuele tradities er verschillende maatstaven op na houden. Op zich hoeft een dergelijke constatering geen argument te
zijn om universele criteria te diskwalificeren. In tegendeel zelfS, ze
kan ertoe oproepen met des te meer ijver en kracht leerprocessen
ter hand te nemen om mensen, of althans hun ideeën, op het 'juiste'
spoor te zetten.
Tegen deze gedachtengang en vooral tegen dit soort praktijken is
het relativisme in het geweer gekomen. Immers, in naam van de
Waarheid, de Rede, is onderdrukking van andere denkwijzen, verminking van de dragers ervan, gelegitimeerd. En dat kan volgens de
relativisten moreel niet verantwoord zijn. Hun kritiek heeft merkwaardig genoeg universalistische wortels. Zij hangt samen met de
idee van de gelijkwaardigheid van mensen en culturen. De vreemde
situatie doet zich dus voor dat het universalisme het universalisme
zelf bestrijdt. Dit is intellectueel een onbevredigende toestand. Is
het mogelijk daar uit te komen?
De manoeuvre die voor de hand ligt is gebruik. te maken van het
in hoofdstuk 2 aangegeven onderscheid tussen twee typen universalisme:
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het universalisme 'vooraf - monisme, absolutisme;
het universalisme 'achteraf - in termen van Habermas 'communicatieve rationaliteit'.
De normatieve bezwaren zijn met name gericht tegen de diverse
varianten van het eerste type, tegen absolutistische en monistische
beoordelingsstelsels. Het kenmerkende daarvan is dat inhoudelijke
maatstaven, door één individu of groep ontwikkeld, zonder enige
last of ruggespraak van toepassing verklaard worden op alles en iedereen. De opvattinc;en die anderen hebben, hun geloof, hun traditie, hun cultuur, moeten ze dan maar vergeten en op de schroothoop van vooroordelen gooien. Een tweede bezwaar is het ontbreken van een historisch perspectiefbij de criteria van dit type universalisten. Toch gaat het velen te ver om het universalistische kind
met het monistische badwater weg te gooien. Hun probleem is of
er een beschaafde vorm van universalisme mogelijk is. Niet één
waarin het absolutistisch stikken of slikken is. Wel één waarin inhoudelijke criteria door individuen en groepen uit uiteenlopende
tradities gezamenlijk gefonnuleerd worden - het communicatieve
un.iversalisme. Waarom deze vorm van universalisme de moeite
waard lijkt en waarom ze ook niet zonder problemen is - daarover
gaat dit hoofdstuk.
1.

2.

U"iversalisme

Ct,

CIIlturele antropologie

Een fraaie opstap tot dit thema levert Leibniz met wat hij in 1697
schreef over het verschil tussen China en West-Europa.
Zoals het Chinese rijk alleen al wat betreft bebouwd oppervlak met
Europa kan concurreren en in bevolkingsçijkdo," Europa zelfS overtreft, zo heeft het nog veel andere zaken waarin het zich met ons kan
meten (...) In de voor het leven noodzakelijke vaardigheden en in de
kennis van de natuur zijn we, globaal genomen, ongeveer gelijk: beiden hebben iets waarmee ze de ander tot nut zouden kunnen zijn.
Maar in de diepte van denken en in de theoretische wetenschappen
overtreffen wij hen (...) In de praktische filosofie daarentegen zijn wij
zeker de minderen. Dit geldt in het bijzonder voor de normen in de
ethiek en politiek. I

Deze cultureel-antropoloog avant la lettre maakt in dit citaat duidelijk wat de pointe van cultureel antropologisch onderzoek is. Wil
het iets te betekenen hebben dan moet het kennis opleveren waar50
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mee de eigen cultuur beter begrepen wordt, alternatieven voor vanzelfSprekendheden worden gegenereerd, een zeker respect voor andere levenswijzen wordt aangebracht. Het aangrijpingspunt voor
een dergelijke pointe is bijna drie eeuwen later door de Franse cultureel-antropoloog en filosoofLévi-Strauss verwoord:
Geen samenleving is volmaakt (...) Men ontdekt dat geen enkele samenleving door en door goed is, maar evenmin absoluut slecht; alle
bieden hun leden bepaalde voordelen en in elk vindt men een zeker
residu aan onrechtvaardigheid. 1

Op grond van zo'n gedachte is het mogelijk van andere culturen te
leren. Op grond van een dergelijke opvatting blijkt ook de eenzijdigheid van westerse antropologen die de neiging hebben uiterst
kritisch te zijn over hun eigen cultuur, maar volstrekt onkritisch
over vreemde.
Musschenga voegt aan het citaat van Lévi-Strauss nog iets toe:
De stelling dat culturen gelijkwaardig zijn is evenzeer onhoudbaar als
de stelling dat de ene cultuur beter is dan de andere. Over de waarde
van culturen in hun totaliteit valt niets zinnigs te zeggen. Ik geloof dat
iedere cultuur zwakke en sterke punten heeft. Om dat te kunnen vaststellen zijn transculturele criteria nodig. Dergelijke criteria zijn niet
voorgegeven. Het formuleren van criteria waarover men het eens kan
worden is een doelstelling van een dialoog tussen mensen uit verschillende culturen.l

Hij opteert voor inhoudelijke criteria om culturen te beoordelen, te
verkrijgen in een transculturele dialoog. Daarmee neemt hij de universalistische positie 'achteraf' in". Lernaire, die een lange zoektocht
door allerlei culturen heeft ondernomen, komt met een aantal van
die criteria. Deze zijn in belangrijke mate door het werk van Rousseau beïnvloed. Hij spreekt van een ideale cultuur als een kritische
maatstaf voor de beoordeling van de waarde van culturen.
Een model van een dergelijke ideale kultuur zou (...) een kultuur
moeten zijn waarin de produktie gematigd zou zijn door een blijvend
ekologisch evenwicht; waarin deze zou zijn geregeld in een arbeidsverdeling die noch de integratie van de diverse levenssferen, noch de
veelzijdige ontplooiing van het individu geweld aandoet, zodat een
werkelijke gemeenschap van solidaire individuen mogelijk is; waarin
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de 'natuur van de mens' geen geweld zou worden aangedaan, dat
schadelijk is voor het geluk van de mensen en de vreedzaamheid van
hun samenleven, en waarin tenslotte deze hele konstellatie zou worden gereflekteerd in een bewustzijnsvorm, rationaliteit, kortom 'filosofie', die haar kan verantwoorden door haar tot bewustzijn te brengen. 4

Over de inhoud van dit citaat valt veel te zeggen. Dat zal niet gebeuren, omdat hier de structuur van de redenering centraal staat.
Lemaire kiest voor bepaalde maatstaven om culturen te beoordelen.
Hoewel geen enkele bestaande cultuur eraan voldoet, zouden ze
wel in het ene of andere domein in die richting getransfomieerd
moeten worden. Musschenga daarentegen kiest in zijn citaat voor
maatstaven die het resultaat zijn van een dialoog tussen verschillende culturen. Dit verschil geeft aanleiding tot een aantal kwesties. In
de eerste plaats is de vraag wanneer er sprake is van transculturele
criteria. Moet de vaststelling ervan steeds naar de toekomst verschoven worden, omdat nog niet iedereen met iedereen heeft gesproken? Lemaire lijkt van mening dat er eens een punt gezet moet worden, om dan aan het werk te kunnen gaan. In de tweede plaats is de
vraag hoe transculturele criteria ontwikkeld kunnen worden. Rollen die automatisch voort uit de dialoog ofis het nodig een reflexief
stapje (bij Lemaire ondeend aan Rousseau) opzij te doen? Een
derde kwestie is deze: het communicatieve universalisme is niet iets
vanzelfSprekends, het behelst een normatieve stellingname. Musschenga aanvaardt impliciet een procedureel getinte maatstaf: een
cultuur moet hoger gewaardeerd worden, naarmate meer mensen,
ook van buiten die culturele gemeenschap, in de dialoog betrokken
worden. Hiermee sluit hij nauw aan bij de maatstaven die de antropoloog Ginsberg heeft ontwikkeld om culturen te waarderen. Volgens Ginsberg zijn de meeste maatstaven binnen een cultuur afhankelijk van de sociale en economische situatie en het niveau van de
daar aanwezige kennis. Op die punten is een relativistische interpretatie op zijn plaats. Evenwel op één punt is een universalistische
maatstaf mogelijk en gewenst: de omvang van de groep aan wie het
mens-zijn wordt toegekend. Wordt het domein beperkt tot de
vrije, mannelijke, Griekse burgers, zoals bij Aristoteles, of uitgebreid tot de hele mensheid, zoals bij Cicero, dan maakt dat nogal
wat uit. Dan is er sprake van een kwalitatieve sprong in de richting
van
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moral universalism and especially the ideas of equality and the intrinsic
values ofthe individual as such. s

In al deze gevallen wordt er door hetzij Lemaire, Musschenga of
Ginsberg een oordeel uitgesproken. De ene cultuur zal (in bepaalde
aspecten of in haar geheel) daarbij hoger scoren dan de andere. Dit
leidt tot een venijnig probleem: als universalisme - zelfS in beschaafde vorm - superieur is aan etnocentrisme, dan legitimeert dit een
afwijzing van culturen die niet aan deze hoge maatstaf voldoen, dan
legitimeert dit het eigen etnocentrisme. Dit probleem wordt in een
latere paragraaf besproken. Daaraan voorafgaand ligt er nog een
ander vraagstuk: hoe is de dialoog tussen mensen uit verschillende
culturen überhaupt mogelijk?

Problemen rond de dialoog
Bij de transculturele dialoog moet op z'n minst gecommuniceerd
worden. Hoe kunnen mensen uit verschillende culturen elkaar verstaan? Hoe kunnen zij het over allerlei kwesties eens worden?
Dit probleem kan op twee manieren benaderd worden:
- door ervan uit te gaan dat mensen, wanneer ze elkaars taal
enigszins geleerd hebben, met dezelfde woorden hetzelfde bedoelen;
- door ervan uit te gaan dat dezelfde woorden door een andere
culturele achtergrond veelal een verschillende betekenis voor
de diverse gesprekspartners hebben.
In het zogenaamde rationaliteit-relativisme-debat gaat de discussie
over deze twee uitgangspunten, maar ze speelt ook tussen meer
kwantitatief en meer kwalitatief georiënteerde onderzoekers.
Een echte relativist, een aanhanger van de tweede benadering, is
Scholte. 6 In een kritische bespreking van dat debat dicht hij mensen
die gebruik maken van de eerste aanpak epistemocide toe. Het subject, de gesprekspartner uit de andere cultuur, wordt door hun
vooronderstelling niet meer gehoord, maar uitsluitend een vooraf
naar eigen culturele snit gemodelleerde stroman.
De aanhangers van de eerste benadering, de zogenaamde rationalisten, zien nauwelijks andere mogelijkheden. Een cultureel-antropoloog die een vreemde cultuur wil leren kennen zal een brug
moeten slaan tussen zijn eigen cultuur en de onbekende cultuur. Hij
doet dat door uit te gaan van (a priori) gemeenschappelijke elemen53
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ten en overeenkomsten. Zolang hij die vreemde cultuur niet kent
is zijn keuze gebaseerd op de cultuur van herkomst. Maar daardoor
wordt, aldus Scholte, de 'vreemdheid' van de andere cultuur niet
gerespecteerd, maar in het gareel van de concepten van de antropoloog geplaatst. Het object van onderzoek wordt conceptueel vernietigd. Hij pleit daarom voor een universalisme achteraf. Wanneer
mensen uit verschillende culturen na discussie over uiteenlopende
zaken een gemeenschappelijk standpunt hebben kunnen innemen,
is er pas sprake van universalisme. Voor deze opvatting pleit ook
Van Peursen.7 De vraag blijft evenwel waarop in dit laatste geval de
mogelijkheid van communicatie berust. Het universalisme roept
hier een dubbel probleem op. In het geval van vooronderstelde
overeenkomsten gebruikt de onderzoeker, c.q. de buitenstaander,
zijn eigen begripsinstrumentarium om uitingen van de ander te interpreteren, maar is communicatie in feite uitgesloten. In het geval
er geen a priori vooronderstellingen aangenomen worden blijft het
onduidelijk wat men hoort, het ontbreekt dan aan een interpretatiekader voor niet-bekende uitingen. Met andere woorden: pleegt
men in het ene geval epistemocide, in het andere geval is men doof
en blind.
In een recent artikel, zij het voor een ander doel geschreven, malyseert Koenis dit epistemologische probleem. 8 Hij maakt daarin onderscheid tussen rationeel reconstrueren en relativeren. Het reconstrueren (de eerder als eerste genoemde aanpak) berust op drie
vooronderstellingen, waarvan hier twee van belang zijn. De ene
houdt in dat de problemen en vragen waarmee iemand uit een bepaalde cultuur geconfronteerd wordt grosso modo dezelfde zijn als
die waannee anderen (in het verleden of in een andere cultuur)
worstelen. De andere gaat ervan uit dat het vocabulaire met behulp
waarvan de wereld in kaart wordt gebracht en met behulp waarvan
getracht wordt problemen op te lossen los staat van de werkelijkheid zelf.
De tweede vooronderstelling, waarin taal en werkelijkheid strikt
gescheiden worden, heeft veel aan plausibiliteit ingeboet. In en met
behulp van de taal creëren mensen tot op zekere hoogte ook hun
wereld. De wereld verandert wanneer de tennen waarin ze beschreven wordt veranderen, al wil dat niet zeggen dat de wereld uitsluitend het produkt van taal is. Betekent deze ontdekking dat alleen het
relativisme nog uitkomst kan bieden? Koenis denkt van niet.
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We moeten (...) laveren tussen de Scylla van een extreem reconstructivisme en de Charybdis van een even extreem relativisme. In het eerste geval wordt het perspectief van de buitenstaander verabsoluteerd
en hebben we geen enkele boodschap aan de betrokken(e) (...) In het
tweede geval wordt daarentegen juist dat binnenperspectiefheilig verklaard en blijkt zijn vocabulair voor ons in zijn geheel ontoegankelijk
met als gevolg dat we het ook niet kritisch tegen het licht kunnen
houden.
Wat betekent dit voor het begrijpen van een auteur uit het verleden, voor een persoon uit een andere cultuur? In de eerste plaats het
verdacht zijn op vertaalproblemen, die altijd een element van reconstructie met zich meebrengen; immers het ene vocabulaire moet
in het andere overgezet worden. In de tweede plaats een onderzoek
naar de pointe van de argumenten van de ander. Wat wil deze bereiken, tegen wie zet deze zich af, wat is diens probleemsituatie?
Koenis is van mening dat de tegenstelling tussen extreem reconstructivisme en extreem relativisme niet vruchtbaar is, omdat bij
voorbaat niet bekend is in welke mate de probleemsituatie van de
ander verschilt van de onze. Wanneer men in dezelfde probleemsituatie verkeert is reconstrueren de aangewezen weg, wanneer de
probleemsituatie verschilt moet men meer de nadruk leggen op relativeren, en dat betekent rekenschap geven van de specifieke culturele context en de regels daarbinnen. De conclusie van Koenis:
om in concrete gevallen de balansen van continuteit en discontinuIteit
(in probleemsituaties) op te kunnen maken moeten we niet bij voorbaat de positie van 'de buitenstaander' of die van 'de actor' verabsoluteren. Doen we het eerste dan gedragen we ons (...) als iemand die als
kind van zijn tijd beheerst wordt door de vooroordelen van zijn tijd
(...) Ook de tegenovergestelde houding brengt ons niet veel verder.
Mgezien nog van het feit dat we onze eigen vooronderstellingen niet
zomaar als een kleed kunnen afleggen valt niet goed in te zien waarom
we de veronderstellingen en vooroordelen (van een ander) bij voorbaat serieuzer zouden nemen dan de onze. Het begrijpen van een auteur uit het verleden (en van iemand uit een vreemde cultuur) betekent dus dat we'steeds weer de juiste mengverhouding tussen enerzijds
reconstrueren en IUlderzijds relativeren moeten vinden.
De analyse van Koenis laat niet alleen het epistemologische probleem van het 'beschaafde' universalisme duidelijk zien. Als universalisme de vorm. aanneemt van een absolutisme vèSoraf, worden de
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uitingen van anderen zo geprefonneerd dat hun stem niet meer gehoord wordt. Als het universalisme de vonn aanneemt van een achteraf produkt van de communicatie tussen unieke expressiewijzen,
blijft het duister hoe communicatie zelfS maar mogelijk was. Hij is
ook een stap verder, door te pleiten voor een juiste mengverhouding tussen reconstrueren en relativeren. Uiteraard blijft het in specifieke situaties steeds lastig te laveren tussen de eigen werkelijkheidsinterpretaties en die van anderen.

Universalisme

ell

etnocentrisme

Zijn culturen gelijkwaardig? Ja, zegt de relativist die op universele
tolerantie uit is. Nee, beweert de universalist die aan dezelfde tolerantie hecht. Tot deze laatste categorie behoort Musschenga:
Ik zou willen beweren dat culturen, waarbinnen mensen afStand kunnen nemen van normen, waarden, opvattingen en gebruiken van de
eigen cultuur en waarbinnen een houding van tolerantie tegenover
andere culturen wordt voorgeschreven, daarmee hun superioriteit tegenover andere culturen bewijzen. 9

Met deze uitspraak schaart hij zich aan de zijde van Kolakowski. In,
een opstel met de titel: 'Op zoek naar de barbaar. De illusies van een
cultureel universalisme' \0 verdedigt deze een beperkt universalisme.
Universele tolerantie roept een lastige kwestie op. Kolakowski
fonnuleert deze zo:
Binnen welke grenzen is respect voor andere culturen uiteindelijk
aanbevolen en op welk moment verandert de lovenswaardige wens
om geen barbaar te zijn in onverschilligheid of zelfi goedkeuring van
barbarij? (p. 11)

De barbaar is de etnocentrist, de racist, de fanaticus die alleen het
eigen culturele gelijk voor ogen heeft, die mensen anders dan zichzelf het mens-zijn ontzegt. Kritiek daarop moet bij voortduring
plaatsvinden. Maar ook deze kritiek heeft culturele wortels. Volgens Kolakowski zijn die met name in Europa te vinden. Dat komt
door een specifieke karaktertrek:
namelijk haar vermogen zichzelf ter discussie te stellen, haar eigen exclusiviteit te verlaten, haar wil naar zichzelf te kijken door de ogen van
anderen. (p. Il)
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In dit opzicht zijn vooral relativistisch ingestelde cultureel antropologen lichtende voorbeelden voor hem. Dit vennogen ligt, zo vervolgt hij, aan de wortel van Europa als geestelijke kracht; daaruit is
de inspanning geboren om de eigen 'etnocentrische' geslotenheid te
doorbreken. Men kan zelfS zeggen
dat de Europese culturele identiteit zich bevestigt in de afwijzing van
enigerlei afgeronde identificatie, in onzekerheid en onrust derhalve.
(p. 13)

De Europese cultuur kan daarom als superieur opgevat worden,
maar niet ondubbelzinnig. Kolakowski heeft ook oog voor het ~m
kruid van andere eurocentrismen, maar weigert dit p1an~e daannee
weg te snijden. Immers, er zijn voldoende te bestrijden opvattingen
in en over Europa. Een kort lijs~e: de bewering dat Europeanen
geen enkele reden hebben om zich voor de rest van de wereld k:
interesseren; de gedachte dat de Europese cultuur niets van andere
heeft geleerd; de idee dat haar successen zijn voortgevloeid uit de
raszuiverheid van haar bewoners; de mening dat eeuwige heerschappij over de wereld haar voorbestemming is; haar zelfbeeld
waarin haar geschiedenis niets anders is dan de groei van verstand en
deugd. Ook heeft Europa steeds sterk totalitaire neigingen vertoond: theocratische tendenties, socialistische utopieën, nationalistische ideologieën. Het kolonialisme is eveneens een typerend produkt van dit werelddeel.
Juist om het kritische fennent niet uit handen te geven moet de
universalist, aldus Kolakowski, consequent zijn. Hij spreekt zichzelf
tegen wanneer hij zelf niet wil toegeven aan de verlokkingen van
barbarij, exclusiviteit, etnocentrisme en fanatisme, maar anderen
wel het recht geeft om barbaar te zijn. Kolakowski wenst zo'n tegenspraak te vermijden door het universalisme halt te laten houden
bij de grenzen waar het verschil met barbarij vervaagd is. Tegelijk
spreekt hij daardoor een oordeel uit over de superioriteit van de
Europese cultuur, en wel waar deze de onzekerheid en de zelfkritiek ten aanzien van haar eigen nonnen heeft weten aan te kweken
en te bewaren. Deze Europese traditie is het volgens hem waard
universeel te worden. Dat betekent
echter geenszins de verkondiging van bet ideaal van een gestandaardiseerde wereld die overal dezelfde smaken kent, dezelfde geloven (of
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liever gezegd geen enkel), dezelfde levensstijl ofzelfS dezelfde taal. Het
gaat integendeel om een selectieve besmetting (...) om het voeden van
de waarden waar ik de nadruk op heb gelegd en die de bron zijn geweest van alle grootheden van Europa. (p. 19)

Dat is uiteraard gemakkelijker gezegd dan gedaan. Culturele invloeden werken volgens regels van selectie die vrijwel niet beheerst
kunnen worden. Op dezelfde bladzijde schrijft hij:
Het eerste dat de rest van de wereld van de Europese cultuur verwacht
zijn militaire technieken; het laatste: burgervrijheden, democratische
instellingen, intellectuele standaarden.

Maar ook de Europese cultuur verwacht van zichzelf niet anders.
Hoeveel verborgen weerstand, ongeloof en onbegrip is een Nederlandse hoogleraar niet tegengekomen toen hij van zijn plannen vertelde een filosofisch instituut aan een universiteit in Afrika op te
richten. I I
Kolakowski beweert vier zaken in samenhang die onderscheiden
moeten worden. In de eerste plaats dat het 'beschaafde' universalisme hoger gewaardeerd moet worden dan het etnocentrisme. In de
tweede plaats dat dit universalisme het wezenskenmerk van de Europese cultuur uitmaakt. In de derde plaats dat dit kenmerk bij cultureel antropologen in bewonderswaardige mate voorkomt. In de
laatste plaats dat de relativistische interpretatie die zij eraan geven
ermee in strijd is.
Het eerste punt is plausibel. Een cultuur, waarin bij voorbeeld
slavernij is afgeschaft, erkent van meer mensen het mens-zijn dan
waar dat niet het geval is.
Het tweede punt is al minder aannemelijk. Het is niet zonder
reden dat Musschenga in zijn citaat de neutrale term 'culturen' gebruikt en niet de term 'Europese cultuur'. Hoezo is dit het wezenskenmerk van Europa? Waarom zijn de andere kenmerken, die Kolakowski bestrijdt, dat niet? De vraag is of culturen wel door een
wezenskenmerk gekarakteriseerd kunnen worden. Het ligt veeleer
voor de hand vele facetten te onderscheiden die met elkaar een
beeld geven van een cultuur. Interessant is wel dat Kolakowski dit
wezenskenmerk niet boven de aarde laat zweven. Hij wil het een
plaats geven, het verankeren in de sociale werkelijkheid. Het niet
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alleen als een wereldloze nonnatieve maatstaf aanleggen, maar het
empirisch kunnen aantreffen. In dat geval dient zich een handiger
categorisering aan. Die van drie concentrische cirkels: 'egocentrisme', 'etnocentrisme' en 'antropocentrisme' . In de eerste cirkel is het
eigen, individuele gelijk doorslaggevend, in de tweede cirkel dat
van de groep of de cultuur waarvan iemand deel uitmaakt, in de
derde is de hele mensheid in geding. Deze categorisering is ontleend aan Kohlberg. 12 Deze bepleit evenzo de nonnatieve superioriteit van de derde cirkel, maar weet dat bovendien te koppelen aan
empirisch onderzoek. Daarbij hoeft de Europese cultuur niet bij
voorbaat de eerste plaats in te nemen. Uit het onderzoek van Kohlberg blijkt dat binnen de grotere Europese culturele gemeenschap
cirkel drie aanmerkelijk minder voorkomt dan de andere twee. Wat
Kolakowski aan de Europese cultuur toeschrijft kan hooguit binnen
een aantal groepen in die cultuur worden aangetroffen.
Het derde punt is om gelijksoortige redenen problematisch. Het
loflied dat Kolakowski op cultureel-antropologen zingt is eenzijdig.
Zij doen professioneel onderzoek naar andere culturen. Hun streven is vooral gelegen in het behalen van resultaten voor het thuisfront. Daardoor zit hun subcultuur, evenals de Europese cultuur,
vol met dubbelzinnigheden en ambivalenties.
Wat het laatste punt betreft, zijn verzet tegen het cultuurrelativisme en de nonnatieve pretenties daarvan, daarin stemt hij overeen
met de kritiek die in het vorige hoofdstuk is gegeven.
Kolakowski meent dat er gegronde redenen zijn aan te voeren om
het vermogen tot zelfkritiek van een cultuur te beschermen en te
voeden. Universalisme verlamt zichzelf wanneer .
het zich niet juist in deze zin als een universeel progranuna beschouwt, dat wil zeggen geschilct om universeel te maken. (p. I9)

Dat laatste kan niet door gebruik te maken van ovennacht. Hier is
sprake van een heel apart exportprodukt. Vele elementen van bij
voorbeeld de westerse beschaving zijn op te leggen, victoriaanse
kleding, het christelijk geloof in plaats van de eigen religie, de kapitalistische produktiewijze, westerse produkten. Echter, één element
nauwelijks, en dat is waar het volgens Kolakowski om gaat: kritische en onafhankelijke reflectie op de eigen situatie, respect voor
zichzelf en anderen. Wat geëxporteerd zou moeten worden is geen
S9
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inhoud, maar een programma dat nooit af is en altijd kwetsbaar.
Universalisme en etnocentrisme zitten elkaar op een vreemde manier
in de weg. Als de universalist het etnocentrisme in eigen en andermans culturen het volle pond wil geven, verloochent hij zijn eigen
universalisme. Wil hij niettemin zijn universele waarden exporteren,
dan is hij verplicht het etnocentrisme aan banden te leggen.

Universele tolerantie
Het relativisme kan tolerantie niet legitimeren, zo is in het vorige
hoofdstuk gebleken. Kan het universalisme dat wel? De laatste paragraaf doet al de nodige problemen bij het beantwoorden van deze
vraag vermoeden.
Om met de status van universele tolerantie te beginnen, deze
idee bevindt zich niet op het niveau van een empirische constatering. Uiteraard komt er tolerantie voor in verschillende culturen.
Zo werden de Joden in het islamitische Marokko met aanmerkelijk
meer tolerantie bejegend dan in het christelijke Europa. Niettemin
is etnocentrisme regel en universele tolerantie uitzondering. Zij bevindt zich ook niet op het niveau van een verklarende theorie, waar
Herskovits ze blijkbaar wilde plaatsen. Een verklaring van overeenkomsten en verschillen kan aanmoedigen tot tolerantie, kan ertoe
bijdragen dat mensen inzien dat ze 'in de grond' gelijk zijn, maar
kan evenzeer het etnocentrisme versterken en de verschillen sterker
profileren. Dit laatste blijkt bij voorbeeld een resultaat te zijn van
informatieve televisieprogramma's over etnische minderheden.
Universele tolerantie heeft, zie Kolakowski, de status van een
programma. Zij heeft een normatief karakter; ze bevindt zich in het
domein van het 'ought', niet in dat van het 'is'. Ze beweegt zich op
het scherp van de snede; bedreigd door feit~lijke ontwikkelingen,
voortdurend kwetsbaar ten gevolge van superioriteitsgevoelens en
fanatisme (ook van de universalisten zelf).
Ook al is de status nu afgebakend, de vraag naar de morele legitimering blijft nog staan. Waarom zou men universeel tolerant moeten zijn? Niet alleen de legitimering is een probleem, ook de omvang van het toepassingsdomein. Moet de etnocentrist, de racist,
getolereerd worden? Hoe tolerant kan de universalist zijn zonder
zijn grenzen te overschrijden? Moet intolerantie met intolerantie
bestreden worden?
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Gesteld al dat deze vragen bevredigend beantwoord zouden zijn,
dat op wereldwijde schaal de houding van tolerantie ingenomen
zou worden, dan nog blijft er een spanningsverhouding tussen universalisme en culturele eigenheid bestaan. 13 Hoe kunnen afzonderlijke culturen hun bestaanswijze blijven praktizeren, als de leden,
door universalistisch nadenken erover, niet meer zeker zijn van de
juistheid ervan? Is etnocentrisme niet de prijs die betaald moet worden voor culturele diversiteit? Zal zelfS als de dialoog tussen culturen op voet van gelijkheid wordt gevoerd de 'barbaar' niet steeds op
de achtergrond meedoen?
Deze vragen rond universele tolerantie zijn voldoende indringend om er later nog een hoofdstuk aan te besteden.

Balans
Van het universalisme zijn twee varianten onderscheiden: het monisme en het 'communicatieve' universalisme. Het monisme heeft
als schaduwzijde het repressieve karakter van de als algemeen geldig
geponeerde criteria. De andere variant, die eveneens overtuigd is
van het belang van gemeenschappelijke criteria, probeert dit bezwaar te ondervangen. Dit door een proces voor te stellen waarin
ieder feitelijk of virtueel bijdraagt aan het ontstaan van transculturele criteria.
Voor een dergelijk voorstel pleiten sociale argumenten (toenemende interdependenties op economisch, politiek en technologisch
terrein), culturele argumenten (het beter leren kennen van de eigen .
culturele achtergrond, het vergroten van het culturele 'kapitaal') en
morele argumenten (het is verkieslijker op vreedzame wijze tot
overeenstemming te komen dan door geweld).
Toch kleeft ook aan zo'n aanpak een aantal problemen. Het is
niet duidelijk hoe en op grond waarvan communicatie tussen (mensen uit) verschillende culturen plaats kan vinden. Ook blijft het in
het ongewisse hoe de afStemming van verschillende criteria op elkaar plaats moet hebben. Onder welke condities kan zoiets? Wat
vergt dat van menselijke individuen, culturele instrumentaria en
maatschappelijke instituties?
Naast de problemen van het 'hoe' roept het cultuuruniversalisme
ook problemen van het 'wat' op. Het is er zo van overtuigd dat
culturen en tradities hun stem moeten laten horen, dat het zich
voornamelijk richt op het ontwikkelen van procedurele normen;
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het aangeven van regels wie waar iets te zeggen heeft. Juist deze
fonnele opstelling, waarbij de inhoud van wat ter tafel komt buiten
beschouwing blijft, leidt tot moeilijkheden. Consequent universalisme loopt zichzelf voor de voeten. Het twijfelt tussen de keuze dat
iedere cultuur evenveel stem zou moeten hebben en de keuze dat
zijn eigen maatstaf universeel geldig zou moeten zijn. In dit laatste
geval impliceert zijn eigen criterium een oordeel over de kwaliteit
van van culturele tradities. Te weten, de mate waarin ze open staan
voor anderen en andersdenkenden. Met dit criterium worden culturen waarin een ieder tot. de publieke discussie toegelaten wordt
moreel hoger aangeslagen dan culturen waarin dat niet het geval is.
Het dilemma van het cultuuruniversalisme is nu of het al dan niet
inbreuk mag plegen op tradities die niet aan zijn hoge maatstaf voldoen.
In het verlengde van deze kwestie kunnen er vraagtekens bij de
rol van tolerantie gezet worden. Hoe universeel kan en r.1oet tolerantie zijn? Het universalistische dilemma hier lijkt op het vorige.
Als tolerantie tot universeel beginsel wordt uitgeroepen, is dat het
einde van het communicatieve project; iedere cultuur blijft dan
binnen haar eigen grenzen. Als tolerantie niet universeel wordt toegepast, betekent dat een ingrijpen in (delen van) culturele tradities,
die daannee in hun eigenheid worden aangetast.
Het is opmerkelijk dat het 'communicatieve' universalisme verwantschap vertoont met het cultuurrelativisme. Het kan dan ook
gezien worden als een nevenprodukt, als een gevolg van de beschavende werking van het relativisme. De uitwerking die het eraan
geeft leidt niet tot de vier daar vennelde paradoxen. Dat is winst.
Niettemin lijdt het wel aan lastige problem~n, waarvan de belangrijkste zijn de onduidelijkheid over de eigen grenzen (een grenzenloos universalisme staat zichzelf in de weg) en het ontbreken van
(sociale) mechanismen om tot universalistische criteria te komen.
Het relativisme gaat gebukt onder paradoxen, het monisme heeft
een repressief karakter en het 'communicatieve' universalisme loopt
op tegen zijn eigen beschaafdheid. Hoe komen we verder?
In de volgende hoofdstukken wordt een alternatief ideenstelsel
gepresenteerd - het pluralisme. Het bestaat uit een eigenzinnige
"mix' van relativisme en universalisme, want van beide ideeenstelsels valt ook veel op te steken.
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Hoofdstuk 5
Het pluralisme als ideeënstelsel

Het pluralisme kent geen Plato en evenmin een Herskovits. Als
ideeënstelsel is het door filosofen aanmerkelijk minder krachtig ontwikkeld, dan het universalisme en het relativisme. Wel heeft een
aantal filosofen in pluralistische richting gewerkt. Op hun geleide
wordt een poging ondernomen het derde ideeënstelsel te formuleren.
De term 'pluralisme' is oud en tegelijk jong. Bij de presocratici had
ze een metafysische lading: de wereld is uiteindelijk niet te herleiden tot één substantie, maar tot vele. Ze is ook jong, omdat tot de
achttiende eeuw het begrip in de filosofie nauwelijks een rol van
betekenis speelde. In 1720 herintroduceert de Duitse filosoofWolff
deze term, en wel als scheldwoord. Hij verwijt zijn tegenstanders
daarmee gebrek aan conceptuele helderheid en logische precisie.
Zeventig jaar later neemt Kant de term over en dan voor het eerst
in positieve zin. Het begrip raakt enigzins ingeburgerd in de filosofie aan het einde van de vorige eeuw, met name in de context van
het Amerikaanse pragmatisme. I
Het pluralisme is zo laat op het bord van filosofen terecht gekomen, omdat het een reactie is op zowel universalisme als relativisme. De taakopvatting van de meeste filosofen bestond in het genereren van algemeen geldende criteria voor waarheid en juistheid,
door alle verscheidenheid heen. Het filosofische bedrijf heeft een
lange universalistische traditie. In de negentiende en twintigste
eeuw bleek het relativisme een serieuze aanval op dit 'project' te
vormen: 'verscheidenheid' werd als veel fundamenteler gezien dan
'eenheid'. In zo'n situatie werd de uitdaging 'eenheid' en 'verscheidenheid' op een nieuwe wijze aan elkaar te relateren.
Hoe deze uitdaging is opgepakt wordt in chronologische volgorde getoond aan de hand van vier 'pluralistische' denkers. De enigen,
voor zover de naspeuringen reikten, die in de geschiedenis van de
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filosofie een positieve lading aan dit begrip hebben gegeven. Kant
aan het eind van de achttiende eeuw,]ames een eeuw later, Laski in
het begin van deze eeuwen de meest recente, Perelman. Voor Kant
is de optiek van het pluralisme die van het wereldburgerschap; hoe
kosmopoliet te zijn in een wereld waarin zoveel verschillende opvattingen en gedragsvormen voorkomen. ]ames besteedt vooral
aandacht aan de relatie tussen kennis en werkelijkheid. Als een
rechtstreekse theoretische afSpiegeling van de realiteit niet mogelijk
blijkt, wat is dan de aard en status van kennis? Laski kijkt vooral naar
het domein van de politiek. Welk alternatief is er voor een monistische staatsconceptie? Perelman bestrijkt het breedste terrein. Hij bespreekt zowel het sociologische, het politieke als het filosofische
pluralisme. Zijn filosofische pluralisme is gebaseerd op de gedachtengang dat met betrekking tot zaken als waarheid en juistheid geen
definitieve zekerheden zijn te bereiken. Daaruit leidt hij een aantal
consequenties en procedures af.
Dit hoofdstuk begint met een bespreking van de vier filosofen.
Daarna volgen een karakteristiek van het pluralisme als
ideeënstelsel, een vergelijking met het sociaal-wetenschappelijke
pluralisme en een aantal onderzoeksvragen.

Het kosmopolitische pluralisme van Kant
De aanvankelijke betekenis van pluralisme is negatief. Kant maakt
er een erenaam van. Voor hem is pluralisme het tegendeel van
egoïsme. Tegenwoordig zou men zeggen egocentrisme, mogelijk
zelfS etnocentrisme. Pluralisme betekent bij hem wereldburgerschap, kosmopolitisme, de denkwijze
sich nicht als die ganze Welt in seinem Selbst befassend, sondem als
einen blossen Weltbürger zu betrachten und zu verhalten. ~

Kant heeft pluralisme gedefinieerd als het rekening houden met de
opvattingen en belevingswerelden van anderen als je tot een oordeel wilt komen. Wat heeft hij hierbij voor ogen gehad? Het zonet
gegeven citaat stamt uit de Anthropologie. In paragraaf 2 van dit boek
behandelt Kant het ego(centr)isme. Dit kan drie soorten aanmatiging bevatten. In zijn eigen termen: die van het verstand, die van de
smaak en die van de moraal. Het kan logisch, esthetisch of moreel
zijn.
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De logische egoïst houdt het voor onnodig zijn kennis aan het
verstand van anderen te toetsen. Toch is een dergelijke toetssteen,
zelfS in het geval van de zuivere wiskunde, noodzakelijk. Kant bepleit dan ook de 'Freiheit der Feder', minstens voor de wetenschappelijke gemeenschap.
De esthetische egoïst heeft genoeg aan zijn eigen smaak. Het
oordeel van anderen daarover laat hem koud. Het gevolg is dan wel
dat hij zich berooft van de mogelijkheid zijn smaak verder te ontwikkelen.
.
De morele egoïst betrekt al zijn oordelen over goed en kwaad op
zijn eigen welbevinden. Daar ieder mens in dezen verschillende
ideeën heeft kan het egoïsme geen toetssteen opleveren voor een
gemeenschappelijke moraal.
Tegenover het egoïsme brengt Kant niet het altruïsme - het wegcijferen van het 'geliefde zelf - in het geding, maar het pluralisme. Dat
wil zeggen de wijze van denken waarbij men zich niet als eenling,
ook niet als groepslid, maar als wereldburger beschouwt en gedraagt.
Het moreel en logisch pluralisme hebben bij Kant een intersubjectiefkarakter. Hij veronderstelt dat alle mensen in principe in staat
zijn de (kantiaanse) regels voor het morele en cognitieve oordelen'
te beheersen. Op grond daarvan kunnen ze, hoe verschillend ze
verder ook zijn, als gelijken van elkaar functioneren en elkaar corrigeren.
Het moreel pluralisme behelst daartoe een cultuuroverstijgende
maatstaf die kan dienen bij het beoordelen van eigen en andermans
morele opvattingen. In een later hoofdstuk van dit boek komt het
uitgebreid aan de orde. Kants algemene principe is nauw verbonden
met de ideeën van menselijke autonomie en vrijheid. Het vertoont
verwantschap met de normatieve inzet van het 'communicatieve'
universalisme.
Het logisch pluralisme houdt in dat we zelfS bij (universeel gedachte) regels voor wetenschappelijke en alledaagse kennis ernaast
kunnen zitten. Om daar achter te komen is correctie door anderen
nodig.
Voluit pluralist is Kant in het esthetische domein. Dat heeft niet
zozeer een intersubjectief, als wel een 'interpersoonlijk', zo men
wil, een 'intercultureel' karakter. Hoezeer pluralisme en esthetica
voor Kant bij elkaar horen valt in het volgende citaat te lezen:
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Wenn also das Geschmacksurteil nicht filr egoistisch, sondem seiner innem Natur nach, d.i. urn sein selbst ... willen, notwendig als pluralistisch
geIten muss .. .l1

In zijn esthetica biedt Kant een theorie van de smaak, waarin niet
het kunstwerk op zich, maar de perceptie ervan centraal staat. Wat
gebeurt er met de aandachtige beschouwers van een schilderij, een
dans, een landschap? Hoe praten zij er met elkaar over? Wat veronderstelt dat met betrekking tot de communicatie tussen mensen?
Wat met betrekking tot hun gevoelens? Is smaak te leren, te ontwikkelen, te beoordelen? Dit soort vragen stelt Kant. Meer technisch geformuleerd: hoe kan een individu oordelen over vraagstukken die niet zuiver objectief en ook niet zuiver subjectief zijn? Anders gezegd: kan iemand iets beoordelen zonder te refereren aan een
algemeen aanvaarde norm of een universele regel; kan vervolgens
dat oordeel enige geldigheid bezitten voor anderen dan het oordelende subject? Volgens Kant kunnen beide vragen positief beantwoord worden. 4
Wanneer men zegt 'dit is prachtig', 'dat is lelijk', hoeft daar geen
uitgewerkte definitie van en een nauwkeurig criterium voor schoonheid aan ten grondslag te liggen. Bij een esthetisch oordeel referereert
men niet aan een objectief criterium, maar aan zichzelf en aan de
eigen gevoelens ('dit bevalt me', 'dat bevalt me niet'). Schoonheid
is bovendien belangeloos. Wanneer ik iets mooi vind, neem ik afstand van mijn directe wensen, neigingen en belangen. Als dat het
geval is, moet dat ook voor anderen opgaan. Zonder het menselijk
perspectiefuit het oog te verliezen wordt het subjectieve eigenbelang
overstegen. Daardoor is het mogelijk naar hetzelfde te kijken vanuit
het perspectief van anderen ('erweiterte Denkungsart'). ZelfS voor
een tegenstander van geweld kan, aldus een voorbeeld van Kant, een
oorlog mooi zijn door de daar getoonde heldenmoed, door de gebruikte intelligente wapensystemen; ook al zal deze er nooit morele
goedkeuring aan hechten. Er kan over smaak getwist worden. Niet
op grond van logica of exact begripsmatig redeneren. Wel door te
proberen de instemming van anderen te winnen, door hen aan te
moedigen dezelfde stappen te doen, het 'object' vanuit verschillende
perspectieven te zien. Op zo'n wijze komt er geen eind aan het
argumenteren. Smaak en esthetisch oordeel veronderstellen niet alleen een pluraliteit van mensen en perspectieven, ze leiden ook tot
discussies en versterken daardoor de pluraliteit.
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Kant noemt daarom de geldigheid van het esthetische oordeel
'subjectief-algemeen', een tussenvorm tussen objectief en subjectief. Het oordeel is subjectief ('ik vind dit mooi'), maar ook algemeen ('anderen moeten het ook mooi vinden').s
Schoonheid is belangeloos en belangrijk. Deze combinatie wordt
door Kant terminologisch gesmeed tot het 'belangeloze belang'.
Het esthetische oordeel wordt mogelijk door te abstraheren van de
eigen directe belangen, door belangeloosheid. Tegelijk blijkt
schoonheid van belang te zijn voor de samenleving. Is dat niet in
strijd met elkaar? Nee, zegt Kant. Wat hij hier bedoeld heeft Vollrath fraai verwoord: wil een samenleving niet uiteenvallen in
egoïstische monaden, wil ze niet onder de knoet komen van een
overweldigend ideologisch belang, dan is de cohesie gediend met
het delen van iets dat belangeloos bevalt. Het subjectief-algemene
belang is de interesse in het 'Inter-esse', in datgene wat tussen mensen staat, in de wereld in al zijn rijke verscheidenheid, in de dialoog
daarover. In die wereld kunnen mensen zich thuisvoelen:
Die schöllen Dinge zeigen uns, dass der Mensch in die Welt passe. 6

Kant als pluralist opvoeren zal mogelijk verbazing wekken. Hij staat
te boek als universalist. Als iemand die algemeen geldende criteria
voor waarheid en juistheid heeft ontwikkeld. Waar belangen in het
geding zijn, hetgeen het geval is op deze terreinen, verzet hij zich
tegen relativistische particularismen. Slechts algemeen aanvaardbare
wetten en regels kunnen daar de toets van zijn kritieken doorstaan.
Pas in het domein van de smaak, waar belangeloosheid voorkomt,
laat hij alle ruimte voor verscheidenheid en voor intermenselijke
interacties.
Bij Kant komen anders gezegd verschillende vormen van pluralisme voor. Bij kennis en moraal staan de (universalistische) regels
van het spel centraal en is pluralisme de noodzaak elkaar op grond
van die regels te stimuleren en te corrigeren. Bij smaak zijn de regels
veel diffuser; hier staan de interacties tussen diverse actoren en diverse werkelijkheidspcrspectieven in het middelpunt. De vraag is
hoe deze vormen van pluralisme zich tot elkaar verhouden. Sterker
nog, of het heterogene interactieperspectief ook voor moraal en
kennis kan opgaan.
Op het punt van de kennis heeft de pragmatist WilliamJames de
handschoen opgenomen. Waar bij Kant op dit terrein sprake is van
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een pluralisme waarin de regels domineren, krijgen bij hem de interacties alle nadruk.

Het ontologische pluralisme van James
De Amerikaanse filosoof James heeft het ontologische pluralisme
geijkt. 7 Voor hem is het centrale filosofische thema 'deze wereld'.
Niet de wereld zoals die in zichzelf achter alle verschijnselen zou
kunnen zijn. Daar valt niets over te zeggen. Welde wereld zoals
mensen die al handelend ervaren. De wereld die zij bewerken en
die op hen inwerkt. Deze wereld - 'the universe' - verandert, is niet
statisch. Bovendien bevat ze een element van toeval; het proces van
verandering is open naar het nieuwe ('novelty'), impliceert risico en
maakt het onmogelijk om met absolute zekerheid tot algemene
waarheden te komen.
Hier stelt James zich nadrukkelijk anti-monistisch op. Hij verzet
zich tegen het statische karakter ervan. Als de wereld niet op monistische wijze als een eenheid te karakteriseren is, is ze dan een veelheid? Deze vraag acht hij 'the central of all philosophical problems'.
Zijn antwoord is dat vanuit sommige gezichtspunten de wereld één
is en vanuit andere niet. Eén door onze manier om er over te spreken als totaliteit. Eén door de continuïteit van ruimte en tijd, in
zoverre we ons kunnen verplaatsen van het hier naar het daar en van
het toen naar het nu. Eén door de lijnen van beïnvloeding en causaliteit die we ondergaan. De wereld is één voor zover wij verbanden
en verbindingen ervaren. De wereld is véél voor zover we die verbanden niet ervaren.
It is neither a universe pure and simpie, nor a multiverse pure and
simpie.
The world is One just so far as its parts hang together by any definite
connexion. It is Many just so far as any definite connexion fails to
obtain. And finally it is growing more and more unified by those systems of connexion at least which human energy keeps framing as time
goes on. 8

Hij verzet zich tegen alle formules die de werkelijkheid afSluiten.
De wereld is een 'world in the making'. Dat komt doordat mensen
zowel in hun cognitieve als in hun actieve leven creatief zijn. Door
hun theorieën en door hun ingrijpen verandert de werkelijkheid.
De werkelijkheid is 'shot through with novelty'. Tegelijk moet dat
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gezichtspunt niet overdreven worden: cour experience meanwhile
is all shot through with regularities' . Willekeur is daardoor niet een
zinvolle strategie. De werkelijkheid is met andere woorden voor
James geen entiteit waaraan mensen zich moeten onderwerpen of
conformeren, ook geen willekeurige constructie van mensen, maar
een proces van interactie tussen mensen en hun omgeving.
Vanuit dit interactieperspectiefheeft 'ervaring' bij James een andere betekenis dan bij vele Europese filosofen. Bij de laatsten bestaat
ervaring uit zintuiglijke gegevens, afdrukken van een onafhankelijke buitenwereld op het waarnemende apparaat. Bij James is 'experience' altijd rijker dan de directe waarnemingen, zij bevat ook de
verbindingen tussen de waarnemingen. Hij verzet zich zowel tegen
de atomistische kennis opvatting van de empiristen als tegen de eenheidsvisie van de idealisten. Tegen de eersten brengt hij in dat er
verbanden tussen de waarnemingen bestaan, tegen de laatsten dat
zulke verbanden geen absoluut karakter hebben.
Voor James heeft het geen zin te praten over een wereld die voor
ofbuiten de menselijke ervaring bestaat. Het is alleen de 'experience' die telt. Op het verwijt dat hij daardoor de sluizen openzet voor
subjectivisme, antwoordtJames dat zijn waarheidstheorie wel degelijk rekening houdt met de relatie tussen menselijke ideeën en de
realiteit zelf. Om werkzaam te zijn moeten ideeën consistent zijn
met andere ideeën en bovendien als hypothesen in de praktijk getoetst worden. Dat neemt tegelijk niet weg dat de werkelijkheid
onafgesloten is. Bepaalde voorspellingen over de toekomst, gebaseerd op wetenschappelijke kennis, kunnen nog altijd gefalsifieerd
worden door wat er werkelijk gebeurt, mede door het ingrijpen van
mensen.
In het ontologische pluralisme vanJames is 'waarheid' niet zozeer
een ontdekking van wat al bestaat, maar meer een uitvinding die
zijn bruikbaarheid nog moet bewijzen. Met uitvindingen heeft
'waarheid' een conventioneel karakter gemeen; er bestaan vele manieren om rekenschap af te leggen van de 'werkelijkheid'.
N either the whole of truth nor the whole of good is revealed to any
single observer, although each observer gains a partial superiority of
insight from the peculiar position in which he stands. Even prisons and
sick-rooms have their special revelations. It is enough to ask of each of
us that he should be faithful to his own opportunities and make the
most of bis own blessings, without presuming to regulate the rest of
the vast field. 9
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Met uitvindingen hebben hypothesen en voorspellingen ook gemeen dat ze niet willekeurig zijn, omdat ze op de een of andere
manier rekening moeten houden met de 'hardheid', de 'weerbarstigheid' van de realiteit.
Het ontologische pluralisme van James gaat uit van de dynamische
relatie tussen mensen en hun omgeving. Hij gaat niet zozeer uit van
mensen die oordelen, zoals bij Kant, maar van mensen die handelen. In dat handelen bewerkstelligen ze een interactie tussen zichzelf
en de hen omringende werkelijkheid. 'Waarheid' is nu niet een afspiegeling van een op zichzelf staande werkelijkheid, ook niet het
produkt van universele regels, maar het criterium voor succesvol
opereren in specifieke omgevingen. Dit dynamische en interactieve
proces is verbonden met een principiële beperktheid van in- en
overzicht. Op deze wijze bestrijdt James het ontologische en methodologische monisme. Zijn oplossing roept twee vragen op. Ten
eerste: bestrijdt hij hiermee ook het relativisme? Ten tweede: welke
maatschappelijke consequenties zijn aan dit perspectief verbonden,
wat betekent zo'n interactieperspectiefvoor de verhouding tussen
mensen onderling? Met betrekking tot de eerste vraag is James het
ten dele met het relativisme eens. Lokale criteria voor 'werkelijkheid' en 'waarheid' zijn afhankelijk van de betreffende groep, maar
- en daarin wijkt hij af van het relativisme - niet alleen van de
groep. Ook de (natuurlijke) omgeving spreekt haar woord mee in
dit interactieproces. Op de tweede vraag is vooral zijn leerling Laski
ingegaan.

Het politieke pluralisme van Laski
Laski maakt ten behoeve van zijn politieke opvattingen gebruik van
één klein zinnetje uitJámes' 'A pluralistic Universe':
me pluralist world is more like a federal republic man like an empire
or kingdom. IO

Hij richt zijn pijlen op de monistische politieke conceptie, op de
opvatting waarin de staat als monolytisch en absoluut wordt gezien.
Hegel en Rousseau moeten het vooral ontgelden. Hij ondeent zijn
motivering aan wat hij tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft gezien.
Mensen doodden elkaar bij miljoenen tegelijk om geen andere
reden dan de verheerlijking van de staat. Zonder het mystieke mo-
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nisme van de absolute soevereiniteit zou dat niet gebeurd zijn. De
staat moet daarom zo gekortwiekt worden dat ze niet meer het doel
is, maar het middel om menselijke noden te bevredigen. Een monistische staat wil Laski niet. Het relativistische alternatief, een samenleving waarin allerlei groepen onverschillig naast elkaar leven
of in competitie met elkaar verkeren, trekt hem ook niet aan. Hij
zoekt een nieuwe staatsconceptie. Zijn credo voor de pluralistische
staat luidt als volgt:
Wcshall make the basis of our State consent to disagreement. Therein
shall we ensure its deepest harmony. 11

Voor deze merkwaardig klinkende opvatting, eenheid door onenigheid, heeft Laski een aantal argumenten. Functionele: strijdende belangen van verschillende individuen en groepen kunnen ertoe
bijdragen dat de burgerrechten versterkt worden; bovendien kunnen ze ertoe leiden dat de staat ten behoeve van menselijke behoeften gaat opereren en niet zozeer ten behoeve van zichzelf. Nonnatieve: individualiteit en pluriformiteit zijn hoger te waarderen dan
collectivisme.
In het 'original pluralism' van Laski, zoals McLennan het
noemt1.Z, komen twee elementen bijeen: het verwerpen van de
idealistische, monistische theorie van de staat en het evenzeer verwerpen van het extreem liberale atomistische individualisme.
In politicologische en sociologische kringen is het 'original pluralism' opgevolgd door het 'conventional pluralism'. Een theorie met
aanmerkelijk minder moreel enthousiasme. Pluralisme krijgt de rol
toebedeeld van een concept om de sociale en politieke werkelijkheid te analyseren op basis van de interacties tussen diverse etnische
groepen en/of'pressure-groups'.'3 Voor de staat is daarbij een rol
weggelegd als het politieke mechanisme om een evenwicht tussen
allerlei maatschappelijke groepen te realiseren.
Recentelijk wordt vanuit het 'critical pluralism' weer teruggegrepen op het élan van Laski. Maar wel met andere vragen. De beperkt
opererende nachtwaker is inmiddels veranderd in een stevig ingrijpende verzorger. Hoe kan een dergelijke staat, die ook nog bestaat
uit allerlei belangengroeperingen, legitiem functioneren? Hoe kan
vonn worden gegeven aan de belangen en behoeften van de burgers?
Aan welke materiële en ideologische voorwaarden voor het participeren van de mensen moet worden voldaan? McLennan daarover:
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Pluralistic theory bas always had two faces, one of which looked somewhat cynically towards the reality of elite rule in formally democratic nations. The other face was tumed optimistically to the future in
the hope that imperfect democracy could be steadily enhanced. ' 4

Laski verlegt het zwaartepunt van de staatsraison naar het individu.
De staat is bij hem de voorwaarde voor de mogelijkheid dat individuen met elkaar interageren. Hoe zien die interacties eruit? Welke
voorwaarden zijn verder nodig? Op deze punten gaat vanuit de retorische traditie de Belgische filosoofPerelman in.

Het retorische pluralisme van Perelman
Chaïm Perelman is een hedendaags filosoof die het pluralisme omhelst. Hij doet dat in een artikeliS met de titel: 'De filosofie van het
pluralisme en de nieuwe retorica'. Daarin verzet hij zich zowel
tegen monisme als tegen relativisme. Hij is geïnspireerd door het
onderscheid dat Aristoteles maakte tussen logica (de leer van de zekere oordelen), dialectica (de leer van de uiterst plausibele oordelen) en retorica (de leër van het overtuigen in kwesties die noch
zeker, noch uiterst plausibel zijn). De retorica is volgens Perelman
het door filosofen meest miskende deel van het werk van Aristoteles, maar inhoudelijk en maatschappelijk gezien het meest belangrijke. Centraal in zijn argumentatie staat de kritiek op de idee ofhet
ideaal van een volmaakte orde, of dit nu de politiek, de wetenschap
of de cultuur betreft. Zijn pluralistische alternatief bouwt hij in drie
stappen op. Het artikel begint met een socialisatiemechanisme, vervolgt met enkele maatschappelijke voorwaarden en mondt uit in
een inhoudelijke karakterisering van het pluralisme. Perelman zelf
spreekt achtereenvolgens van sociologisch pluralisme, politiek pluralisme en filosofisch pluralisme.
Het sociologische pluralisme is bij Perelman het gevolg van het feit
dat individuen deel uitmaken van uiteenlopende groepen, die soms
samenwerken en soms elkaar tegenstreven. Een kind groeit op in
een bepaalde omgeving. Hoe meer de samenleving, waarvan het
deel uitmaakt, homogeen is en geïsoleerd van externe invloeden,
des te meer zal er sprake zijn van conformisme en traditionalisme.
Wanneer de samenleving gediversifieerd is, bestaat uit verschillende
groepen met uiteenlopende codes, dan zal het kind vermoedelijk in
verschillende patronen tegelijk gesocialiseerd worden. Dat heeft als
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gevolg dat er een gerede kans bestaat dat het geconfronteerd wordt
met tegenstrijdige regels. In zo'n situatie kan het zich conformeren
aan de regels van één van de groepen. Het kan ook een standpunt
ten opzichte van de conflicterende regels gaan innemen. In dit laatste geval moet het oordelen vanuit een positie waarbij afStand genomen wordt van de conventies van de betrokken groepen. Op een
dergelijke wijze komen groepsoverstijgende, universalistische idealen en inzichten tot ontwikkeling, verkrijgt het individu, dat zich
niet langer volledig identificeert met een groep, een zekere eigen
consistentie. Het woordje 'kan' is eerder nadrukkelijk opgevoerd.
Het socialisatiemechanisme garandeert namelijk niet zo'n pluralistische uitkomst; het is ook mogelijk dat individuen zich aansluiten bij
de regels, codes en sociale warmte van één groep.
Het politieke pluralisme hangt samen met de regulering van conflicten. Het maatschappelijke leven bestaat niet alleen uit samenwerking, maar ook uit conflicten tussen individuen en groepen. Om
daar de scherpe kanten afte halen is aan de staat het geweldsmonopolie toegekend. In de pluralistische conceptie van Perelman kan de
staat de rol van ordebewaarder en scheidsrechter tussen individuen
en groepen alleen vervullen door zich niet te identificeren met één
van de groepen. De pluralistische staat is, in tegenstelling tot de feodale en de totalitaire, gebaseerd op respect voor individuen en voor
de vele groepen, die dan weer samenwerken, dan weer elkaar bestrijden. Perelman geeft toe dat binnen een dergelijke conceptie de uitoefening van rechten en vrijheden spanningen kan oproepen. Niettemin is de functie van de staat niet het onderdrukken van de vrijheden, maar het matigen van de gevaarlijkste excessen. Het pluralisme
verwerpt alle aspiraties in de richting van een volmaakte (absolutistische) orde. Integendeel, het erkent het bestaan van conflicterende
waarden en groepen. Vandaar de noodzaak om via een permanente
dialoog te komen tot redelijke compromissen. Pluralisme en (klassiek) liberalisme liggen bij Perelman in elkaars verlengde.
Het filosofische pluralisme maakt volgens Perelman van vage noties
een erezaak. Het wantrouwt preciese, meetbare regels, waruleer die
tot gevolg hebben dat het ene tot het andere gereduceerd wordt,
wanneer heterogeniteit in homogeniteit zou moeten opgaan. Respect voor verscheidenheid betekent iets anders dan het reduceren
van verschillen. Vanaf deze bewering komt de retoricus in Perelman echt op gang. Wanneer in een bepaalde probleemsituatie geredeneerd wordt zijn de argumenten voor en tegen meestal niet defi-
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nitief, maar meer of minder streng, meer of minder relevant, meer
of minder overtuigend. Monistisch georienteerde filosofen hebben
altijd geprobeerd de pluraliteit van uiteenlopende opvattingen te
herleiden tot één unieke waarheid. Om daar te komen hebben zij
zich beroepen op een eeuwige en onveranderlijke Rede, een garantie voor waarheid en rechtvaardigheid. Hun utopie deelt Perelman
niet. Maar dat levert wel een probleem op: moet de filosofie van het
pluralisme afScheid nemen van de ideeën van waarheid en rede?
Nee, luidt zijn reactie, zulke ideeën moeten niet verdwijnen; ze
moeten alleen de hun toekomende plaats innemen. Waarheid mag
alleen dienst doen als criterium waar het gaat om opinies die empirisch getoetst kunnen worden. Wat niet kan is kwestieuze, nietverifieerbare, ideologieën in de naam van de waarheid aan mensen
opleggen. Wat betreft de idee van de rede, het pluralisme beschouwt zoiets niet als een eeuwig en onveranderlijk vermogen, lo~
van andere menselijke vermogens en hun historische situatie. Het
ziet in een degelijk idee een ideaal van universaliteit. Het appèl op
de rede is op te vatten als een oproep tot overeenstemming tussen
in principe alle mensen. En daarmee altijd onderworpen aan de
toets van de dialoog.
Het monistisch rationalisme dat zich baseert op zelf-evidente feiten en maatstaven - Perelman denkt hier met name aan Descartes heeft het in zekere zin gemakkelijk. Het kan de instemming van de
ene persoon daarmee zonder verder overleg uitbreiden tot alle andere personen. Het pluralisme maakt het zich moeilijker. Een debat
voldoet (bijna) nooit aan zo'n dwingend karakter.
Instead of aspiring to impose an etemal truth, the pluralist philosopher
has lesser pretentions; he is satisfied with presenting a view of the
world which seems reasonable to him and as such like1y to win the
agreement ofthe universa! audience. This is only an imperfect endeavour although it is capable ofbeing improved up on through dialogue
and debate. (o.c. p. 71)

Het openhouden van de mogelijkheid van zo'n dialoog bevordert
een samenlevingsconceptie waarin een ieder kan participeren.
Daarmee vormt het filosofische pluralisme een steun~e in de rug
van degenen die zich inzetten voor de mensenrechten.
Het pluralisme van Perelman is op (minstens) één punt uiterst
streng. Het kent aan geen enkele persoon of groep het privilege toe
om te mogen bepalen wat het uiteindelijke criterium voor geldigheid en juistheid is.
75

Over de grenzen van culturen
Philosophical pluralism demands a search for moderate, and thus wel1balanced, solutions to all conflicts, which it considers nevertheless as
unavoidable and recurring. Under the sign of reasonableness, pluralism does not claim to provide tbe perfect, unique and final solution,
but simply human solutions - acceptable but capable ofbeing changed
and improved - to the ever-recurring problems created by the coexistence of men and groups, who prefer a fair compromise to the coercion imposed in the name of a unique value, irrespective ofhow important or even pre-eminent that value may beo (o.c. p. 71)

Voor het pluralisme van Perelman zijn twee termen kenmerkend:
dialoog en dynamiek. Zijn basispremisse is dat vohnaaktheid niet bij
het menselijke bestaan hoort. De (sociale) werkelijkheid is mensenwerk. Voortdurend in verandering. Definitieve conclusies zijn
daarom niet mogelijk. Mensen hebben elkaar nodig voor het debat
daarover - het retorische debat dat alleen tot voorlopige uitkomsten
kan leiden, tot 'human solutions' , tot compromissen. Het concept
van gesloten kaders (relativisme) slaat evenals dat van absolute waarheden (monisme) de plank mis.

Kenmerken en vomlen van het pluralisme
Kant noemt zich pluralist omdat hij wereldburger wil zijn. Zijn
vraag is hoe je te midden van allerlei uiteenlopende opvattingen en
visies gedegen kunt oordelen. Voor de kennis en de moraal levert
dat universalistische procedures op. op grond waarvan individuen
de mogelijkheid hebben elkaar te verstaan en met elkaar te leven.
Zijn pluralisme wordt echt kleurrijk als het om de beleving en
beoordeling van schoonheid gaat. Dan is het nodig als unieke, gesitueerde, personen met elkaar te communiceren, vanuit elkaars gezichtspunt iets te bekijken. Daardoor winnen zowel de samenleving
als de wereld aan rijkdom. James beschouwt zichzelf als pluralist.
omdat hij kennis niet ziet als een afSpiegeling van de werkelijkheid,
ook niet als het produkt van universele regels, maar als het gevolg
van interacties tussen mensen en hun natuurlijke en sociale omgeving. Laski tekent voor het pluralisme, omdat hij de staat de absolute macht ontneemt en deze slechts wil laten functioneren als voorwaarde voor het interacteren van (groepen) individuen, wier belangen verschillen. Perehnan ten slotte wendt zich tot het pluralisme,
omdat hij de overtuiging heeft dat conclusies nooit definitief kunnen zijn. Het menselijk bestaan wordt bij hem gekenmerkt door

Het pluralisme als ideeënstelsel

'onvolmaaktheid'. Daarom zijn er interacties nodig, oplossingen op
menselijke schaal, compromissen. Zijn procedure is het debat. Om
daaraan deel te nemen zijn politieke vrijheidsrechten nodig.
Uiteraard zijn bij al deze opvattingen de nodige vragen te stellen.
Bij Kant of het centrale kenmerk van zijn mensvisie - oordelen niet al te zeer beperkingen oplegt aan de veelheid van menselijke
interacties. Tevens of zijn twee 'universalistische' domeinen wel
overeind kunnen blijven. James heeft het domein van de kennis in
pluralistische richting omgevonnd. Is dat ook mogelijk voor het
domein van de moraal? Bij James is weer een andere vraag te stellen:
biedt het interactieve handelen met de natuurlijke en sociale omgeving wel voldoende ruimte voor het communicatieve en niet alleen
het strategische interacteren van mensen? Bij Laski blijft onduidelijk
wat er buiten het politieke domein aan pluralisme nog nodig is. Bij
Perelman, die het meest omvattende betoog houdt, zijn verschillende kwesties aan de orde. Komt het sociologische pluralisme wel zoveel voor als hij suggereert? Wordt de persoonlijke consistentie of
identiteit zonder meer bereikt door afStand te nemen van conventionele kaders? Zijn daarvoor niet aanvullende (cognitieve, psychologische, sociale) condities nodig? Is het politieke pluralisme alleen
mogelijk als de staat partijloos zweeft boven alle maatschappelijke
groepen? Zijn binnen zijn (nonnatieve) pluralisme niet interessantere politieke ideeën te genereren dan de liberale, nachtwakerachtige staat? En vooral: wordt de wereld niet ingeperkt tot één grote
discussiebijeenkomst?

De hier verzamelde filosofen vonnen, ondanks de verschillen en
ondanks de vragen die zij oproepen, een goede springplank naar het
verdere onderzoek van pluralisme. Pluralisme betekent voor hen de
combinatie van twee elementen - 'interactie' en 'verscheidenheid'.
Op bepaalde punten sluiten ze daardoor aan bij het universalisme en
het relativisme, op andere punten wijken ze ervan af. Grosso modo
delen ze de volgende vijf pluralistische kenmerken.
I. Ze verzetten zich tegen het monisme, tegen het absolutisme.
Naar hun opvatting is de werkelijkheid onafgesloten; zijn alle werkelijkheidsinterpretaties principieel beperkt, slechts partieel rationeel; is het onmogelijk te komen tot honder~ procent definitieve
conclusies.
2. Ze verzetten zich tegen het 'extreme' relativisme. Ze ~jn het
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oneens met de idee van de geslotenheid van afzonderlijke culturen;
met de idee dat interacties tussen mensen uit verschillende achtergronden onmogelijk zouden zijn. Ze achten deze interacties nodig
en mogelijk.
3. Ze wijken van zowel monisme als relativisme af, door niet de
cultuur, c.q. de criteria (hetzij in absolutistische termen, hetzij in
lokale) centraal te stellen, maar de menselijke persoon die in een
veelheid van verbanden opereert.
4. Zij delen met het (afhankelijkheids)relativisme het uitgangspunt dat mensen historisch gesitueerde en gesocialiseerde wezens
zijn, met alle gevolgen vandien voor hun 'kijk' op de werkelijkheid.
S. Met het (communicatieve) universalisme hebben ze gemeen
dat ze het streven naar interactie van belang achten om te komen tot
een overstijging van bestaande 'kaders'. Uit de interacties moet iets
'beters' voortkomen - zowel 'ruimere', 'adequatere' interpretatieschema's als een uitbreiding van het domein van de betrokken deelnemers.
Het is nu mogelijk een karakteristiek van het derde ideei:!nstelsel te
geven. Zoals het universalisme is gekarakteriseerd als het
ideeënstelsel van de 'eenheid' en het relativisme als dat van de 'verscheidenheid', zo is het pluralisme het ideeënstelsel van dé interactieve
versclleidelll1eid. 16
Afhankelijk van de aard van de verscheidenheid kan het pluralisme
verschillende vormen aannemen. Analytisch zijn drie verschillende
situaties te onderscheiden: verscheidenheid van actoren gekoppeld
aan een gemeenschappelijk regelsysteem; verscheidenheid van actoren gecombineerd met uiteenlopende regelsystemen; verscheidenheid van actoren zonder dat er een scherp te articuleren regelsysteem aan te wijzen is. Dit levert drie vormen van pluralisme op:
intersubjectief pluralisme,
interparadigmatisch pluralisme,
3. interpersoonlijk pluralisme.
I.

2.

De eerste vorm is de meest homogene. Personen zijn hier deelnemer aan een 'spel' (subject); ze worden gedefinieerd door het betreffende regelsysteem. Binnen die definitie kunnen ze elkaar, als ze
zich niet aat; de regels van het betreffende spel houden, wederzijds
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corrigeren. Een voorbeeld vormt het verkeer. Bij verkeersdeelnemers maakt het niet uit ofzij in het groen ofrood gekleed zijn, zich
voortbewegen op een rode of een groene fiets. Hier telt alleen dat
zij zich aan het rood en groen van de stoplichten houden. Een
ander, meer politiek, voorbeeld vormt het socialistische pluralisme
van Gorbatsjov. 17 Hij bepleit binnen het kader van de leidinggevende rol van de arbeiderspartij ruimte voor verschillende, elkaar
aanvullende en corrigerende, opvattingen. In het 'intersubjectieve'
pluralisme mag iedereen meepraten, maar wel onder het regime van
de betreffende regels. Hier is sprake van een gematigde vorm van
pluralisme: interactieve homogeniteit.
Bij de andere vormen van pluralisme krijgt de verscheidenheid
meer nadruk. Deze kan twee gezichten vertonen: interacties tussen
uiteenlopende 'kaders' en interacties tussen 'unieke personen'.
In het interparadigmatische pluralisme staan niet zozeer de interacties tussen individuen centraal, als wel die tussen culturele systemen, institutionele regels, kaders. De interactieve heterogeniteit
kan hier leiden tot onbegrip, tot de dominantie van een van de kaders, culturen, instituties, maar ook - en daar lijken de pluralistische
filosofen op uit te zijn - tot omvattender nieuwe kaders. Een voorbeeld van het laatste vormt de moderne natuurwetenschap die in de
zeventiende eeuw is ontstaan uit het samengaan van twee kaders
van twee naast elkaar levende sociale groeperingen, die van de
theoretici en die van de ambachtslieden. ls
Voor de laatste, interpersoonlijke, vorm staat het 'diskussionsfreudige' esthetische pluralisme van Kant model. Dialoog wordt
daarin met hoofdletters gespeld. Unieke individuen communiceren
met elkaar, ergeren zich aan elkaar, proberen elkaar hun gezichtspunten duidelijk te maken. Hier is sprake van interacties tussen heterogene 'verhalen' op basis van de inspanning elkaar te begrijpen. 19
Bij universalisme en relativisme zijn twee varianten onderscheiden;
bij pluralisme drie vormen. De varianten kunnen onafhankelijk van
elkaar gezien worden; de vormen niet. Het pluralisme beweegt zich
door de drie vormen heen en weer. De eerste vorm, intersubjectief
pluralisme, levert de startpositie van het pluralisme. Het is vanzelfsprekend dat mensen oordelen en handelen vanuit de kaders waarin
zij gesocialiseerd zijn, zich conformeren aan de regels die zij geleerd
hebben. In tegenstelling tot het relativisme, dat hierin blijft steken,
ziet het twee mogelijkheden om deze situatie te doorbreken. De
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ene in de richting van individuen die zonder op voorhand duidelijke regels interacties met elkaar aangaan, waaruit nieuwe gezichtspunten en mogelijkheden naar voren komen. De andere in de richting van de interacties tussen kaders, waaruit nieuwe systemen van
regels kunnen voortkomen. Wanneer zulke processen zich stabiliseren zijn nieuwe vormen van 'interactieve homogeniteit' ontstaan,
van nieuwe gemeenschappelijke regels waarop men zich beroepen
kan. Dergelijke regels kunnen op dezelfde wijze daarna weer doorbroken worden. Heterogene interacties dragen bij aan een proces
zonder einde, waarvan de uitkomst moeilijk valt te voorspellen. Het
is om die reden dat er bij de besproken pluralistische denkers, met
name bij Kant en Perelman, een sterke nadruk ligt op procedures en
niet zozeer op inhouden.

Het filosofische en het sociaal-wetenschappelijke pluralisme
De vier opgevoerde filosofen zijn in sterke mate gericht op het individu en minder op groepen en instituties. Dit in tegenstelling tot het
sociologische en politicologische begrip van pluralisme dat de interacties tussen groepen centraal stelt. Bovendien ontbreekt bij de
meeste sociaal-wetenschappelijke onderzoekerslO het nonnatieve
elan dat de vier filosofen kenmerkt. Hoe zijn deze verschillen te
verklaren?
Het contrapunt van het filosofische pluralisme is het menselijke individu. Vanuit zijn specifieke gesitueerdheid gaat het interacties aan
met zijn sociale en natuurlijke omgeving. De keuze voor het individualistische gezichtspunt heeft te maken met het verankeringspunt
voor pluralisme. Wil heterogene interactie mogelijk zijn dan moet
dat door me~sen gebeuren. Door alleen groepen als actor te definiëren verdwijnt per definitie de mogelijkheid pluralistische interacties binnen groepen in beschouwing te nemen. Niettemin zijn
individuen een produkt van hun geschiedenis en hun sociale context. Hun feitelijke mogelijkheden tot het aangaan van interacties
zijn daardoor mede gevormd. Onderzoek naar sociale, historische
en culturele factoren - het domein van de sociale wetenschappen is daarom van groot belang voor het ontdekken van belemmeringen
en kansen voor de interactieve competentie.
Een tweede verschilpunt betreft het nonnatieve f.lan. Het filosofische pluralisme legt zich niet bij de feiten neer; het is een streven
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naar heterogene interactie, waaruit iets 'beters' dient voort te
komen. Bij het sociaal-wetenschappelijk pluralisme is een dergelijke normatieve lading soms aanwezig, maar meestal afwezig. In het
verlengde van Laski zijn de hoopvolle studies te vinden. Deze hebben veelal betrekking op de relaties tussen verschillende etnische
groepen in een min of meer democratische samenleving. Een voorbeeld vormt het werk van Kallen over het culturele pluralisme in de
Verenigde Staten..11 Daaruit spreekt een buitengewoon opgewekte
en harmoniserende toon. De vele culturele stemmen in de Verenigde Staten dragen volgens Kallen bij aan een prachtig klinkende
symfonie. Afwezig is de positieve toon in de meeste andere pluralismestudies. Een voorbeeld vormt het werk van Furnivall over gekoloniseerde maatschappijen ..11. Pluralisme duidt daar op het gevecht
om de macht tussen verschillende groepen, een gevecht dat winnaars en verliezers kent. Dit type pluralisme heeft niet zozeer een
normatieve toon, als wel een analyserende. En die is vrij somber,
vaak. zelfS conservatief gekleurd. Het positieve van het streven naar
heterogene interacties wordt tussen haakjes gezet; op voorhand
wordt niet aangenomen dat er uit de interacties iets beters voortkomt.
Het verschil tussen het filosofische en het sociaal-wetenschappelijke pluralisme is groot. Idealistische luchtfietserij versus afStandelijke en illusieloze analyse. Of toch niet?
Voor de beantwoording van deze vraag is het nuttig terug te grijpen op het in hoofdstuk I geïntroduceerde drieluik. In dit model
worden drie domeinen onderscheiden: de empirie, de theorie en
het ideeënstelsel. Het ideeënstelsel bevat de (veelal impliciete)
vooronderstellingen voor theoretisch en empirisch onderzoek. Filosofisch pluralisme bevindt zich op dit terrein; sociaal-wetenschappelijk pluralisme op dat van de theorievorming en het empirische
onderzoek. Zij bestrijken dus elk een verschillend terrein, al hebben
ze wel met elkaar te maken.
Het filosofische pluralisme expliciteert de basis van een fundamentele manier van denken over de werkelijkheid, die richting
geeft aan de formulering van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksvragen. Om enkele voorbeelden te noemen: Wat zijn de factoren in interacties, waardoor die niet leiden tot positieve, zoals
door de diverse deelnemers ervaren, ontwikkelingen? Welke geluiden van welke groepen komen in een bepaald interactieproces niet
boven tafel? Heterogene interactie levert het centrale gezichtspunt,
81

Over de grenzen van cultllren

de 'normaaltoestand' , om de werkelijkheid te interpreteren; afwijkingen daarvan dienen beschreven en verklaard te worden. Omgekeerd behoedt het sociaal-wetenschappelijke onderzoek filosofen
ervoor hun ideeënstelsel gelijk te stellen aan de werkelijkheid.
Een filosofisch ideeënstelsel heeft niet alleen een interpreterende
functie, maar impliceert ook bepaalde handelingsaanwijzingen.
Deze tweede functie vervult het door kwaliteitscriteria te ontwikkelen. Zowel op het niveau van het 'proces' als op dat van het 'produkt': wat is de kwaliteit van de interacties; wat is de kwaliteit van
de uitkomsten?
Criteria om de kwaliteit van uitkomsten te meten zijn binnen het
pluralistische ideeënstelsel niet zonder meer voorradig. Er ·bestaat
geen absolute maatstaf waaraan ze gemeten kunnen worden. Elk
resultaat van interacties tussen 'partiële rationaliteiten' levert weer
nieuwe 'partiële rationaliteiten' en geen laatste waarheid. In algemene termen is over de kwaliteit van het 'produkt' niet zoveel te
zeggen; dat betekent niet dat er geen uitspraken zijn te doen, wel
dat die afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden. Ten aanzien van de kwaliteit van het 'proces' lijkt de pluralist meer houvast
te hebben. Dit door na te gaan wat de voorwaarden zijn voor het
realiseren van heterogene interacties. Op filosofisch niveau betekent dit een analyse van de mens (hoe is het mogelijk dat mensen
zich in een ander kunnen verplaatsen, hoe kunnen ze de eigen socialisatiegrenzen overschrijden), van de morele en sociale voorwaarden (hoe is een 'transculturele' ethiek mogelijk) en van de cognitieve instrumentaria (hoe kunnen mensen kennis nemen van het
cultureel vreemde) .
Onderzoeksvragen

Pluralisme is het ideeënstelsel van de interactieve verscheidenheid,
met het menselijke individu als zwaartepunt. Dat is de fonnele karakteristiek die dit hoofdstuk heeft opgeleverd. Om het verder te
expliciteren moeten drie soorten van problemen onderzocht worden.
I. Wijsgerig-antropologisch - Hoe moet 'de mens' gekarakteriseerd worden en hoe is hij tot heterogene interacties in staat? Dat
zijn hier de centrale vragen - lastige vragen. Immers, met de verschillende culturen loopt de betekenis van 'individu' of 'persoon'
sterk uiteen. De monistische reactie op dit probleem, het poneren
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. van een wezensdefinitie van de mens, is niet aanvaardbaar. Niet alleen is zo'n definitie slechts een van de vele mogelijke, ook doet
zoiets onrecht aan alle andere zelfinterpretaties. Ook de relativistische opvatting dat mensvisies per cultuur gedetermineerd zijn is niet
overtuigend. Dat zou betekenen dat er niet meer over 'de mens'
gesproken kan worden. Welke weg staat in dit krachtenveld nog
open? In het verlengde van de vorige vraag ligt die naar de aard en
de mogelijkheid van 'heterogene interactie'. Wat zijn de voorwaarden voor het zich in anderen kunnen verplaatsen, voor het zich los
kunnen maken van bestaande regels en kaders? Hoofdstuk 6 is aan
dit probleemcomplex gewijd.
2. Ethisch-sociaal - Interacties vinden plaats tussen mensen die
verschillende waarden en normen aanhangen, verschillende belangen hebben en verschillende machtsposities innemen. Hoe moeten
dergelijke verschillen verdisconteerd worden bij een filosofische
analyse van het interactieproces? Welke normatieve visie op de verhouding tussen mensen is nodig? De opvattingen van universalisten
en relativisten zijn eerder al beschreven en bekritiseerd. Een aanpak
die in dit verband wel zinvol lijkt is die van Kant. Zijn morele visie
is in procedurele, universalistische termen geformuleerd. Is ze
noodzakelijk en voldoende voor het formuleren van een intermenselijke en transculturele ethiek? Deze vragen worden in hoofdstuk
7 behandeld. In het verlengde van de ethische analyse is hoofdstuk
8 gericht op de aard en de reikwijdte van tolerantie, volgens relativisten de hoogste interculturele norm.
3. Kennistheoretisch - Interacties vinden plaats tussen mensen
die cognitief verschillend zijn gesocialiseerd en daardoor leven in
uiteenlopend geïnterpreteerde werkelijkheden. Hoe is in een dergelijke situatie communicatie en wederzijds begrip mogelijk?
Welke visie op kennisverwerving van mensen is nodig ten behoeve
van de dialoog en het kennisnemen van het andere en het vreemde?
Als alle werkelijkheidsinterpretaties 'partieel rationeel' zijn - er
wordt immers niet vanuit gegaan dat er een alomvattend kader is hoe zijn er dan criteria te formuleren voor de kwaliteit van kennissystemen? Deze kennistheoretische vragen worden in hoofdstuk 9
onderzocht.
Als na dit alles het pluralisme meer gezicht heeft gekregen is het
mogelijk de vruchtbaarheid van dit ideeënstelsel te onderzoeken.
Niet alleen vanwege intern-filosofische redenen, maar ook met be-
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trekking tot het interpreteren van culturele diversiteit. Kan het de
(publieke) discussies daarover een stap verder brengen? In de beide
slothoofdstukken wordt daartoe het filosofische pluralisme toegespitst op de Nederlandse plurale samenleving.
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Hoofdstuk '6
Pluralisme en de mens

Het hart van het pluralisme wordt gevormd door interacties, die
zich afSpelen tussen mensen met uiteenlopende socialisaties, opvattingen en belangen. Over wat voor wezen hebben we het als we
spreken over de mens als drager van interactieve verscheidenheid?
Dit vraagstuk bestaat uit drie delen. Ten eerste of het, gegeven de
overweldigende diversiteit van mensen, mogelijk is een wijsgerigantropologische karakterisering van de mens te geven die geldt voor
alle tijden en culturen. Ten tweede welke de voorwaarden zijn voor
de mogelijkheid van inter- en intramenselijke interacties. Ten
derde wat de gevolgen zijn van dergelijke interacties voor de menselijke 'identiteit'. Deze thema's zijn niet onafhankelijk van elkaar te
beantwoorden. Aan de hand van Plessner worden ze samenhangend
besproken.
.

Wat is de mens?
Op de vraag naar de mens zijn vele antwoorden mogelijk. Mensvisies veranderen in de loop van de geschiedenis, van cultuur tot cultuur verschillen ze. Empirisch onderzoek laat er vele bewijzen van
zien.' Op welke wijze is nu te achterhalen wat het gemeenschappelijk menselijke is van Jood en Griek, Bororo en Maori, man en
vrouw, blank en zwart? Geprobeerd kan worden, eveneens met behulp van empirisch onderzoek, de grootste gemene deler in alle verscheidenheid van menselijk voorkomen en mensbeeld te achterhalen. Echter:
Wenn es heisst, dass zu allen Zeiten und in allen Kulturen der Mensch
im Grond derselbe ist, von denselben Leidenschaften getrieben, so sprechen die Tatsachen doch eine andere Sprache. Er hat sich durchaus nicht
immer und überall in dernselben Sinne verstanden, sein Leben nach
immer wieder anderen Idealen und Vorstellungen von sich selbst und
van der Welt einzurichten versucht. 1 (Motive VIII I2S)
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Empirisch onderzoek levert aanmerkelijk meer argumenten voor
verscheidenheid dan voor overeenkomsten.
Een andere aanpak is die van de monistische wezensdefinitie.
Deze is niet zozeer nietszeggend als wel te veel zeggend. Dezelfde
criticus weer, en nu met dodelijke ironie:
Der Dichter ist der wahre Mensch, das Griechentum ist das wahre
Menschentum, Christus allein ist wahrhaft Mensch gewesen, Philosophie ist eigentliches Menschsein. (Macht V 154)

Wezensdefinities zijn veelal zo nonnatief dat ze het menszijn ontzeggen aan de meeste mensen. Een derde mogelijkheid is op een
hoog theoretisch abstractieniveau een min of meer 'neutraal' centraal kenmerk van de mens te nemen. Bij Kant is dat het oordelend
vennogen, bij James het handelen, bij Perelman het discussiëren.
Het probleem van deze benaderingen is volgens onze criticus dat
elk tot een definitorische versmalling van het mens-zijn leidt.
De hier opgevoerde criticus heet Hclmuth Plessner (1893-1986).
Hij is één van de grondleggers van de moderne wijsgerige antropologie en blijkens deze werkzaamheden iemand die het aangedurfd
heeft algemene opvattingen over het wezen van de mens te verdedigen. Hij aanvaardt de kritiek van het relativisme op het monisme
en evolutionisme. Tegelijk verwerpt hij het relativisme. Zo'n combinatie maakt hem tot een interessante bron voor het vragencomplex van dit hoofdstuk. Om die reden worden zijn filosofische methode en de inhoud van zijn mensopvatting besproken.3
De methode van Plessner
Plessner was zowel bioloog als filosoof. Kenmerkend voor zijn
werkwijze is dat hij filosofie steeds beoefend heeft in nauw contact
met vakwetenschappen, zoals biologie en sociologie. Hij is sterk
beïnvloed door de historicus-filosoofDilthey. Via deze kwam hij in
aanraking met het probleem van het relativisme. Wanneer er in de
geschiedenis zo veel verschillende beelden van de mens zijn, zo
vroeg Dilthey zich af, is er dan nog iets dat mensen van alle tijden
en plaatsen gemeen hebben? Plessner probeerde op deze vraag een
antwoord te vinden. Hoe is eenheid aan verscheidenheid te relateren?
Mensen hebben een cultureel en historischjasje aan van verschillen86
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de snit. Zonder zo'n jasje zijn ze niet naakt, maar bestaan ze niet
eens. Over de 'verscheidenheid' is Plessner volstrekt duidelijk - die
is er en daar is geen ontkomen aan. De vraag wordt nu of, waar en
hoe de 'eenheid' te vinden is. Empirische generalisaties leveren als
je alle verschillen in het oog houdt alleen maar magere resultaten
op. Apriorische wezensdefinities stoppen mensen in (universalistische) keurslijven, die veelal van een cultureel vooroordeel getuigen.
De combinatie van empirisch onderzoek en structuuranalyse, waarbij de een de ander in evenwicht en onder controle houdt, levert
volgens Plessner de enige, moeizame weg op.
Hier besteht nicht der Zwang zu einer konkreten Angabe des Wesens,
sondern nur der Zwang das eigentlich Menschliche mit einer Struktur
zu decken, die fonnal und dynamisch genug sein muss, urn die in der
ganzen Breite ethnologischer und historischer Erfahrung ausgelegte
Mannigfaltigkeit als mög1iche Modi des Faktisch-werdens dieser
Struktur sichtbar zu machen. (Macht V ISS)

Om uitspraken over de mens te kunnen doen is het nodig te weten
wat op biologisch, sociologisch, psychologisch en cultureel-antropologisch gebied ontdekt is. Een filosofie van de mens dient zulke
wetenschappelijke inzichten te verdisconteren, deze zich reflexief
ten nutte te maken. Hoe meer kennis van zaken, des te adequater
een wijsgerige antropologie kan zijn. Hoe meer inzicht echter, hoe
meer ook de diversiteit aan het licht komt. Op welke manier is dan
de 'eenheid' te achterhalen? Dit kan niet langs de weg van een generalisatie of een wezensdefinitie. De enig overblijvende aanpak is
te onderzoeken welke de mogelijkheidsvoorwaarden zijn voor alle
aangetroffen verscheidenheid. Op welke wijze spoort Plessner die
voorwaarden op?
Es gehört nicht viel Philosophie wu, um zu begreifen, dass die Erfahrung der Vielfalt und des Wandels der Menschen und ihrer Schicksale
nur vor dem einfachen und bleibenden Hintergrund der menschlichen Gattung zustande kommt, weil Variabilität Konstanz in sich
schliesst.

Om diversiteit te kunnen ervaren is een constante achtergrond
nodig waartegen deze zich aftekent. Wat valt er over die achtergrond te zeggen?
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Die menschliche Gattung als der beharrliche, aber unsichtbare Akteur,
der in Wahrheit unausgesetzt auf der Bühne bleibt, erscheint seibst
nicht, es sei denn in ihren Verkörperungen. Diese wiederurn kann die
Gattung nicht wie Masken von sich abtun, als ginge es bei der Geschichte nur urn ein Rollenspiel (...) An geschichtlich bereits fixierten
Ausiegungen der rnenschlichen Natur wird die folgende Betrachtung
daher nicht anknüpfen dürfen. Sie rnuss sich urn das Vor-Menschliche
bernühen, 'Vor' freilich nicht irn zeitlichen, sondem im fundamentierenden Sinn verstanden. (Conditio VIII 140)
Plessners redenering in dit citaat loopt als volgt. Onder alle historische en culturele verscheidenheid is een basale eenheid aan te treffen. Een dergelijke 'eenheid' duidt hij aan met de term 'menselijke
natuur' of 'menselijke soort'. Daarmee bedoelt hij niet de empirisch
aangetroffen veelvormige vruchten, maar de nog te onderzoeken
wortels. De 'menselijke natuur' verschijnt niet anders dan in haar
'belichamingen'. Ze is, met andere woorden, het 'blijvende' fundament van alle culturele en historische variaties. Als funderende
voorwaarde ligt ze niet in het Jenseits' ofhet 'Abseits', niet boven
of buiten de verschijnselen; ze is de 'onzichtbare acteur die in werkelijkheid onophoudelijk op het toneel blijft' . Blijvende voorwaarde en veranderlijke verschijning, eenheid en verscheidenheid,
komen tegelijk voor. Essentieel in de gedachtengang van Plessner is
dat de menselijke natuur als zodanig blijft bestaan, ook al pakt deze
op eindeloos verschillende manieren uit. Zijn progranuna is dan
ook het ontrafelen van die 'menselijke natuur'.
Dit is de rode draad in het denken van Plessner. In dit hoofdstuk
pakken we die op. Eerst door een vergelijking te maken met de
opvattingen van Kant. Dan door specifiek in te gaan op de wijsgerige ant!'opologie van Plessner. Ten slotte door ze zowel in psychologische als sociologische richting uit te werken.
Het onderzoek dat Plessner doet naar de 'menselijke natuur' vertoont methodisch verwantschap met dat van Kant. Niettemin is hij
het oneens met de inhoudelijke opvattingen van Kant. Om zijn positie helderder te laten uitkomen is het zinvol te laten zien wat de
overeenkomsten en verschillen tussen hen beiden zijn.î De methode die Kant introduceerde om 'Einheit in der Vielfalt unserer
Erfàhrung' te scheppen heeft dezelfde structuur als die van Plessner.
Mensen doen op cognitief, moreel en esthetisch terrein allerlei uitspraken, uiterst verschillende. De vraag die Kant zich stelde luidde:
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hoe is, bij alle verscheidenheid van oordelen, eenheid te vinden die
al deze variaties mogelijk maakt? Daartoe ging hij niet empirisch te
werk, omdat de inhoud van het menselijk denken afhankelijk is van
de specifieke omstandigheden. Hij ging op zoek naar de 'blijvende'
achtergrond die onafhankelijk van de omstandigheden functioneert. Deze vond hij in de vorm van het oordeel. Deze is constant én
in elk feitelijk oordeel aanwezig. Een voorbeeld vormt de keten van
oorzaak en gevolg. Dat is niet iets dat in de natuur wordt aangetroffen, maar in het kenvermogen van de mens. Met behulp van een
dergelijke redeneervorm ordent de mens de werkelijkheid. In verschillende situaties worden daarmee inhoudelijk uiteenlopende verbanden gelegd, terwijl de vorm ('als dit... dan dat') gelijk blijft.
Met deze gedachtengang bewerkstelligde Kant een 'copernicaanse revolutie' in de kentheorie. Kennis van de werkelijkheid is
niet een afSpiegeling van de werkelijkheid zoals die 'in zichzelf is,
maar gemodelleerd 'naar de wijze waarop het menselijk kenvermogen is gestructureerd.
Evenals Plessner filosofeerde hij in samenhang met de wetenschappen van zijn tijd. Hij verbond zijn analyses met het 'beste' wat
die te bieden hadden. De resultaten van zijn onderzoek moesten
daarmee corresponderen. Op wetenschappelijk terrein was dat de
logica van Aristoteles, de meetkunde van Euclides en de natuurkunde van Newton. Rationeel begrijpelijke kennis werd daardoor
ingeperkt tot de logica, wiskunde en natuurkunde van zijn dagen.
Achterafbekeken zitten er verschillende beperkingen aan de vermeende algemeengeldigheid van Kants denkexercitie. Niet alleen
op het terrein van de kennis, waar andere theorieën dan die van
Newton, Euclides en Aristoteles inmiddels gemeengoed zijn geworden. Ook op het niveau van zijn mensvisie. Als gevolg van zijn
concentratie op het menselijk oordeelsvermogen als ,centr~ onderzoeksthema moest Kant zowel de 'werkelijkheid an sich', als ook
het 'kennend subject' uit de menselijke ervaring schrappen. De
werkelijkheid zoals die in zichzelf is is volgens Kant niet kenbaar,
omdat alle menselijke kennis gefilterd wordt door zijn kenapparaat.
Bovendien heeft het kensubject ledematen noch gevoelens. Niet de
mens als een lichamelijk bestaand wezen is volgens Kant de oorsprong van zijn oordelen, maar een zelf niet meer kenbaar, 'noumenaal' , subject. De ultieme voorwaarde om over wat dan ook te oordelen kan immers zelf niet meer onder dat oordeel vallen.
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Plessner maakt gebruik van dezelfde aanpak als Kant in de Kritik der
reinen Vernunft - alle kennis en ervaring reflexief gebruiken om bij
de mogelijkheidsvoorwaarden ervan te komen. Kennis en ervaring
zijn na Kant toegenomen. De natuurwetenschap, de wiskunde, de
logica zijn verder gegaan en subtieler geworden. De moderne biologie is pas na Kant opgebloeid. Waar Newton voor Kant de belangrijkste inspirator was, werd Darwin dat voor Plessner. Door de
evolutietheorie heeft de biologie aan een historisch perspectief bijgedragen, ,heeft ze de biologische elementen van de menselijke
'rede' zichtbaar gemaakt. De recente ontwikkeling van de sociale
wetenschappen laat meer nog dan ten tijde van Kant het verschil in
culturele en psychische patronen zien. Plessner heeft het kostenplaatje van de analyses van Kant gezien en weigert dat te honoreren.
Het verdwijnen van het 'menselijke subject' uit de werkelijkheid en
het verdwijnen van de werkelijkheid 'an sich' vormt een te hoge
prijs voor een wijsgerige antropologie. Ook stoort hij zich. aan het
ontbreken van de lichamelijkheid van de mens, het opvoeren van
de ratio als enige bron om eenheid in verscheidenheid te constitueren, het zich conformeren aan de natuurwetenschappelijke inzichten van diens tijd.

De excentrische positie van de mens
Waar Kant in het menselijk oordeelsvermogen, de 'rede', zijn vertrekpunt kiest - gebaseerd op het model van de rechtspraak - sluit
Plessner deze weg uit. De mens als handelend wezen (James) of als
discussiant (perelman) zou in zijn ogen ook te mager zijn geweest.
Zijn vertrekpunt is de mens als levend wezen. Kararakteristiek daarvoor is de lichamelijkheid en het in interactie verkeren met de omgeving. De mens is in zijn visie verwant aan het dier. Maar hij is wel
een specifiek dier: 'Der Mensch ist das noch nicht festgestellte
Thier'. Een uitdrukking die bij Nietzsche als volgt wordt toegelicht:
Wenn man von Humanität redet, so liegt die Vorstellung zu Grunde,
es möge das sein, was den Menschen von der Natur abscheidet und
auszeichnet. Aber eine solche Abscheidung gibt es in Wirklichkeit
nicht: die 'natürlichen' Eigenschaften und die eigentlich 'menschlich'
gellannten sind untrennbar verwachsen. Der Mensch, in seinen
höchsten und edelsten Kräften ist ganz Natur und trägt ihren unhcimlichen Doppelcharakter an sich. 4
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Dit dubbelkarakter van de mens als 'anima1 rationale' heeft de meeste filosofen ertoe verleid alleen over het 'rationale' te denken en het
'animal-karakter' van de mens te verwaarlozen. Plessners originaliteit ligt nu daarin dat hij aan het dubbelkarakter het volle pond
geeft.
De mens is gelijk aan andere levende wezens, is onderworpen aan
maat en gewicht, groei en ondergang. Maar hij verschilt er ook van.
Hoe is dat verschil op te sporen? Plessner tracht twee veel voorkomende benaderingen van de menselijke natuur te ontlopen. In het
eerste, materialistische, geval gaat men ervan uit dat alleen de natuurwetenschappelijke aanpak gewicht in de antropologische schaal
legt. Met als gevolg dat men geen rekening kan houden met het
zelfbegrip van de mens als subject, als denkend en handelend
wezen. In het tweede, idealistische, geval stelt men dit zelfbegrip
centraal. Met het gevolg dat hij of zij onlichamelijk en wereldloos
wordt. Beide benaderingen kunnen vermeden worden wanneer het
lukt de menselijke natuur zo uit te werken, dat daarin niet alleen
lichamelijkheid een plaats heeft, maar ook geschiedenis en cultuur.
Hoe tracht nu Plessner het centrale structuurkenmerk van de
menselijke natuur op het spoor te komen? Dit door het interactieperspectief centraal te stellen. Zijn methode is niet gericht op het
bestuderen van menselijke en andere wezens in isolement, maar op
het analyseren van de mogelijke verhoudingen van organismen tot
hun 'Umwelt'.
De werkelijkheid verdeelt hij in vier categorieën: de levenloze
natuur, plant, dier en mens. Voor elke categorie gaat hij na wat de
relatie is met de 'Umwelt', de categoriespecweke levenssfeer. Voor
de levenloze natuur is dat duidelijk: daar is sprake van begrensde
objecten, onderworpen aan natuurwetenschappelijke wetmatigheden, met getal en maat te meten. Voor de levende natuur geldt hetzelfde en ook niet. Hier is eveneens sprake van begrensde objecten,
tegelijk hebben die objecten een dynamische relatie met hun omgeving. Plessner onderzoekt nu hoe die relatie, positionaliteit, voor
plant, dier en mens er uit ziet. Bij de planten is de relatie met de
omgeving direct, niet bemiddeld. Bij het dier is dat wel het geval.
Bij 'lagere' dieren door hun zintuiglijke uitrusting. Bij de 'hogere'
dieren door hun centrale zenuwstelsel. Er vindt daar niet een rechtstreeks stimulus-response-proces plaats. Integendeel, het proces van
stimulus naar response verloopt via het dier zelf, via een 'subject'.
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De relatie tussen 'subject' en omgeving is bij het dier indirect. Toch
lijkt deze relatie voor het dier zelf rechtstreeks, omdat het in het
middelpunt van het bemiddelingsproces staat. Het dier neemt een
centrische positie in, aldus Plessner. Pas als het uit dat centrum zou
stappen, de situatie die voor de mens opgaat, zou het kunnen merken dat het zelf de verbinding aanbrengt.
Um von ihr [zijn centrische positie] etwas zu merken, mUsste es daneben stehen, ohne doch seine vermittelnde Zentralität zu verlieren. (...)
diese exzentrische Position (ist) im Menschen verwirklicht. Er steht
im Zentrum seines Stehens. Er bildet den Punkt der Vermittlung zwischen ihm und dem Umfeld Imd er ist in diesen Punkt gesetzt, er steht
in ihm. D.h. einmal: Seine Beziehung zu anderen Dingen ist zwar
eine indirekte, er lebt sie aber als direkte, unmittelbare Beziehung
ganz wie das Tier (...) Und es heisst zum anderen: Er weiss von der
Indirektheit seiner Beziehung, sie ist ihm als mittelbare gegeben...
(Stufen IV 40I, 402)

De merkwaardige verhouding van de mens tot zichzelf: hij is centrisch en excentrisch, hij is ding en verhoudt zich daartoe, hij is
lichaam en verhoudt zich daartoe, dat is het strnctuurkelltllerk dat
Plessner op het spoor gekomen is. De specifieke combinatie van
centriciteit en excentriciteit, die kortheidshalve steeds excentriciteit
genoemd zal worden, is geen nonnatieve wezensdefinitie. Er wordt
niet in uitgesproken hoe de mens zou moeten zijn. Er wordt slechts
een structuur beschreven.
Door zijn excentrische positie is de mens tegelijk subject, het
centrum van al zijn handelingen, en toeschouwer bij zijn eigen activiteiten. 'Der Mensch lebt und erlebt nicht nur, sondem er erlebt
sein Erleben.'
Met grote radicaliteit werkt Plessner dit structuurkenmerk - de
mens is én verhoudt zich tot dit zijn - uit. Hij doet dat in de vonn
van drie 'anthropologische Grundgesetze'.

Het principe van de natuurlijke kunstmatigheid - Het menselijke bestaan
getuigt van onevenwichtigheid. Algemeen voorkomende vragen wie ben ik, hoe moet ik leven - wijzen daar krachtig op. In geen
enkele cultuur, hoe 'natuurlijk' of 'naïef ook, hebben deze vragen
ontbroken, ook al geeft de ene cultuur meer uiting aan (en/of reden
tot) de 'Heimatlosigkeit' van de mens dan de andere.
Het menselijke leven is een moeilijk te dragen last. Dit komt
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doordat de directheid die het dier (volgens Plessner5) kenmerkt
voor de mens niet is weggelegd.
Der Mensch will heraus aus der unertriglichen Exzentrizitllt seines
Wesens. er will die Hälftenhaftigkeit der eigenen Lebensfonn kompensieren und das kano er nur mit Dingen erreichen die schwer genug
sind. um dem Gewicht seiner Existenz die Waage zu halten (...) In
dieser Bedürftigkeit (...) liegt das Movens filr alle spezifisch menschliche. d.h. aufIrreales gerichtete und mit künstlichen Mitteln arbeitende Tätigkeit. der letzte Grund filr das Werkzeug und dasjenige. dem es
dient: die Kultur. (Stufen N 385)

Voor de mens is 'der Schmerz urn die unerreichbare Natürlichkeit
der anderen Lebewesen' constitutief, omdat hij op grond van zijn
natuur gedwongen is zijn leven te leiden via de omweg van hulpmiddelen. Van nature leeft de mens kunstmatig. Het evenwicht dat
hem ontbreekt moet hij door het ontwikkelen van werktuigen,
door arbeid, door symbolen, kortom door cultuur bereiken. Volgens Plessner is cultuur het geheel van de door de mens geschapen
hulpmiddelen. Hij vindt de meeste karakteristieken van cultuur dan
ook te mager. Zij is meer dan een instrument om te overleven,
meer dan een compensatie of sublimatie van een rechtsstreeks niet
te bevredigen driftleven, meer dan het specifieke domein van de
menselijke geest. Cultuur is voor hem boven alles de poging van de
mens om het door de natuur niet geleverde evenwicht te bereiken,
zodat hij zich in een tweede, door hem geschapen, 'natuur' thuis
kan voelen. Dit lukt echter nooit definitief, vandaar dat de geschiedenis vol zit met cultuurscheppende en cultuurvernietigende handelingen.

Het principe van de indirecte directheid: immanentie en expressiviteit Brengt het eerste principe tot uitdrukking dat de mens van nature
hulpmiddelen nodig heeft, het tweede gaat over de aard en de betekenis van die prothesen.
De hulpmiddelen zijn niet alleen het produkt van de constructeur, zij hebben ook een eigen gewicht, een eigen objectiviteit. Zij
zijn tegelijk uitdrukking van de menselijke scheppingsdrang, de expressiviteit, én van hun eigen immanente (natuurlijke) eigenschappen. Een dergelijke tweeledigheid is kenmerkend voor het contact
van de mens met zijn omgeving. Enerzijds ontwerpt de mens zijn
wereld, anderzijds heeft die wereld een eigen gewicht.
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Het compromiskarakter van intentie en realisatie geldt niet alleen
voor 'werktuigen' , maar is ook eigen aan de geschiedenis. Er is geen
sprake van een steeds verder gaande automatische vooruitgang,
evenmin als van een voortdurende herhaling van hetzelfde. Beide
mogelijkheden zijn op grond van de in de excentriciteit gebaseerde
'vermittelte Unmittelbarkeit' uigesloten. Het historisch proces
waarin de mens leeft is een continum van discontinue gebeurtenissen. De opvatting dat de zin van de geschiedenis in een uiteindelijk
doel ligt, waarnaar de geschiedenis op weg is, is net zo min waar als
de tegengestelde opvatting dat de geschiedenis een grote 'nunc
stans' betekent.

Het principe van de utopische positie: nietigheid en transcendentie - De
excentriciteit vonnt de basis voor techniek en cultuur, maar ook
voor de sprong naar het transcendente. Dit laatste komt voort uit
het menselijk besef van nietigheid en eindigheid. Hoe de beperktheid, hoe het menselijke tekort wordt ervaren varieert in de loop
van de geschiedenis en met de vele culturen. Evenals de reactie
daarop - het transcendente, het religieuze. In alle varianten daarvan
steekt evenwel een met de menselijke levensvonn gegeven kem.
Namelijk het zoeken naar een 'Definitivum', naar het laatste antwoord op de vragen waannee de mens worstelt, naar het ultieme
tegenwicht van zijn excentriciteit.
Als de mens echter de onophefbaarheid van zijn natuurlijke positie erkent, dan betekent dat een bestrijden van dat 'Definitivum'.
Op dit punt ontpopt Plessner zich als cultuurcriticus. De menselijke
onevenwichtigheid kan nooit definitief opgegeheven worden,
hooguit tijdelijk in een stabiele toestand terechtkomen. Absolutistische pretenties van religieuze systemen wantrouwt hij. Hij bestrijdt
maatschappij theorieën waarin beloofd wordt dat de mens met zijn
ware wezen zal samen vallen. Al in de jaren twintig wees hij op de
gevaren van het opkomend fascisme. Al vroeg leverde hij kritiek op
het marxistisch denken, met name op de idee dat vervreemding definitief opgeheven kan worden. De menselijke tweespalt is radicaal
bij Plessner: mensen zijn én verhouden zich tot dat zijn. Vanuit zo'n
constitutie, die bij Plessner dient ter verklaring van het feit dat mensen zoeken naar een absoluut fundament, is niet meer te vinden dan
een tijdelijk evenwicht.
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De menselijke persoon
Niet alleen op 'religieus' terrein, ook op het terrein van de natuurlijke 'Aussenwelt', op dat van de psychische 'lnnenwelt' en op dat
van de sociale 'Mitwelt' heerst tweespalt. De mens is thuis in deze
werelden en tegelijk niet.
Das Lebendige ut Körper, im Körper (als lnnenlebe oder Seele), und

ausser dem Körper als Blickpunkt, von dem aus es beides ist. Ein Individuum, welches positional derart dreifach charakterisiert ut, heisst
Person. (Stufen IV 365)
Om de menselijke persoon te karakteriseren laat Plessner de mens in
drie werelden leven - de natuurlijke buitenwereld, de wereld van
het innerlijk en de culturele werkelijkheid: Aussenwelt, lnnenwelt
en Mitwelt. De mens als lichaam correspondeert met een buitenwereld, waarin dat lichaam evenals alle andere voorwerpen een plaats
'inneemt - de Aussenwelt. De mens in het lichaam correspondeert
niet met de buitenwereld, maar met een psychische - de lnnenwelt.
De mens op afstand van beide, waar hij ziet dat hij lichaam is én
lichaam heeft, psyche is én psyche heeft, correspondeert met de wereld van de 'geest' - de Mitwelt.
. In elk van deze drie werelden vertoont de mens een radicaal dubbelaspect. Bij de Aussenwelt komt dat tot uitdrukking in het begrippenpaar 'Leib-Körper'. Als lichaam is de mens ding onder de
dingen, met natuurwetenschappelijke middelen te bestuderen. Als
lijf is hij zijn doorleefde lichaam, het centrum van zijn waarnemen
en handelen. En beide is hij tegelijk: hij is lichaam en heeft een
lichaam. Bij de lnnenwelt drukt het paar 'Seele-Erlebnis' de dub'belheid uit. Als 'Seele'is de mens de bron van zijn psychische ervaringen. Als 'Erlebnis' is hij de speelbal van psychische processen. Bij
de Mitwelt biedt Plessner het begrippenpaar 'Wir-lch'. Het 'Wir'
drukt uit dat het eigen bestaan door de anderen, door de sociale
omgeving gedragen en gevormd wordt; het 'lch' daarentegen dat
de persoon juist de Mitwelt vormgeeft. De mens is zowel produkt
als producent van zijn cultuur.
'leh bin, aber ich habe mich nicht' is een karakteristieke formulering van het persoonsbegrip van Plessner.
Es bedeutet keine Zerkluftung und Zerspaltung meines im Gronde
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ungeteilten Se}l_ot, sondem geradezu die Voraussetzung, selbständig
zu sein. (Conditio VIII 190)

De menselijke persoon is gekarakteriseerd door zijn lichamelijkheid, door zijn innerlijkheid en door zijn cultuur. Bovendien door
zijn verhouding daartoe. Een reductie tot een oorspronkelijk zelf zit
er niet in. Iedere poging om de menselijke identiteit aan te geven
zal met dit dubbelkarakter rekening moeten houden. Identiteitstheorieën, waarin de mens met zichzelf samenvalt, sluit Plessner uit.
Theorieën waarin de identiteit van de persoon exclusief herleid
wordt tot zijn lichaam, tot zijn sociaal-economische positie, tot zijn
cultuur wijst hij als eenzijdige detenninismen af. Als er al iets over
de persoonlijke identiteit gezegd kan worden, dan in een bijna lege
tenn: zelfStandigheid.
De analyses van Plessner zijn uiterst abstract. Met reden. Hij wilde
een algemeen structuurkenmerk van de mens fonnuleren, zonder in
bepaalde cultuurafhankelijke invullingen terecht te komen. Om ze
niettemin meer body te geven worden zijn begrippen Innenweltpsyche en Mitwelt-cultuur hieronder uitgewerkt. Achterwege blijft
een uitwerking van het begrip Aussenwelt-lichaam; dit omdat het
voor de thematiek van deze studie minder belangrijk is. Voor de
Innenwelt wordt aangesloten bij Freud, de vader van de psychoanalyse, en Horton, de cultureel-antropoloog. Voor de Mitwelt bij de
ideeën van George Herbert Mead, de grondlegger van het symbolisch interactionisme. In hoeverre Plessner deze uitwerkingen deelt
moet onbekend blijven, al heeft hij zelf wel gewezen op overeenkomsten tussen zijn denken en dat van Mead.
Het ego als evenwichtskunstellaar: Freud
Plessner verwijst wel naar Freud, maar alleen in diens rol van cultuurcriticus, niet in die van persoonlijkheidstheoreticus. Toch is op
het punt van de 'Innenwelt' bij Freud het nodige te halen. Freud
heeft verschillende persoonlijkheidsmodellen ontwikkeld. Structurele, ontwikkelingspsychologische en klinische. De coherentie en
consistentie ervan laat volgens critici veel te wensen over. Cultureel
bepaalde vooroordelen ontbreken niet. Hoe dat ook zij, Freud heeft
een structuunnodel gefonnuleerd dat past binnen de wijsgerige antropologie van Plessner.
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Bekend is zijn driedeling van de menselijke persoon in Es, Ich en
Ueber-leh of, in het Latijn, Id, Ego en Superego. Het Es duidt op
het driftmatige, het emotionele, het wilselement in de mens. Het
Ueber-leh op het gesocialiseerde geweten, de geïnternaliseerde
normen. De grote onbekende is het leh. Freud lijkt daar niet erg
helder over. Toch maakt dit element de kracht van zijn model uit.
Dit is te zien aan de wijze waarop de menselijke persoon opereert
in de werkelijkheid. Het Ego is dan niet het diepste ik, niet de autonome persoon, niet de pure subjectiviteit. Het is niet de soeverein,
maar de diplomaat. Heen en weer pendelend tussen de eisen en
opdrachten, die door buitenwereld, driftleven en gesocialiseerd geweten gesteld worden. Het Ego is een min of meer geslaagd onderhandelaar. Een evenwichtskunstenaar. Niet altijd een succesvolle.
De gestelde eisen kunnen te zwaar zijn, de opdrachten te tegenstrijdig. Een psychische crisis is dan het gevolg. Zo ziet het model van
Freud er in zijn meest abstracte trekken uit. ti
Dat dit model niet alleen toepasbaar is op de westerse cultuur laat
een studie van Robin Horton, een cultureel-antropoloog en filosoof, zien. 7 Horton vergelijkt de Kalabari, de Y oruba, de Ashanti en
de Tallensi, vier Westafrikaanse stammen uit eenzelfde taalfamilie,
maar maatschappelijk verschillend georganiseerd. Van elk van deze
stammen zet hij de economische en sociale omstandigheden uiteen,
de rollen die de verschillende individuen spelen, de religies en kosmologieën. Tevens gaat hij de relaties tussen al deze aspecten na. In
zijn conclusies beweert hij dat er tussen de kosmologieën (waarin
bos-, water- en stamgeesten belangrijke concepten zijn) en het begrippenapparaat van Freud een nauwe verwantschap bestaat. Zes
van de overeenkomsten die hij opmerkt zijn hier het vermelden
waard.
- Centraal is de idee dat de individuele psyche bestaat uit een
veelvoud aan persoonlijke 'agencies', waarvan het bewuste zelf er
slechts één is.
- Relaties tussen het bewuste zelf en de andere 'agencies' van de
psyche kunnen harmonieus zijn. Meestal echter worden ze gekarakteriseerd als conflictueus; op z'n best is er sprake van gewapende
vrede.
- Spanningen tussen 'agencies' in een persoon zijn manifestaties
van spanningen tussen twee groepen onderliggende 'krachten'. Aan
de ene kant de 'forces of society' (bij Freud gerepresenteerd door
het Superego), aan de andere kant de 'forces of nature' (bij Freud
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het Id). Tegelijk 'creature of society and untameable beast' kan de
mens gedefinieerd worden als het veld van interactie tussen deze
groepen van krachten.
- Hannonie of althans gewapende vrede tussen de diverse 'agencies' van de psyche is het recept voor effectief sociaal functioneren,
geestelijk welbevinden en gezondheid. Conflict ertussen ligt aan de
wortel van veel sociaal disfunctioneren, psychische problematiek en
ziekte.
- Hoewel het individu een algemene kennis van de gepostuleerde
krachten kan bezitten, weet het gewoonlijk niet in detail hoe ze op
een bepaald tijdstip op zijn eigen leven inwerken.
- De onthulling van de onderliggende uit evenwicht geraakte
balans van krachten in het leven van een individu vindt plaats door
een speciale diagnostiek, die door een deskundige toegepast wordt.
Wanneer daarbij aangetoond wordt dat deze balans ongunstig is en
een nadelig effect heeft op het welzijn, kan het individu zijn eigen
genezing bevorderen door een confrontatie met de door de deskundige onthulde krachten.
Kortom, aldus Horton, ' ...we should treat Tallensi and other
\Vest African religions as systems of theory and pl'actice on the same
level as, and remarkably similar to, Freudian psychoanalysis'.
Het lijkt hem dat een geabstraheerde vorm van psychoanalyse,
waarbij de persoon wordt opgevat als onderhandelaar tussen diverse
t steeds begrepen krachten, breed toepasbaar is.
door hemzelf nieO
'Geabstraheerd', omdat zowel de invulling van de 'krachten', als het
niveau van evenwicht, het criterium van psychische gezondheid,
per cultuur verschillend kan worden geformuleerd. Hij gaat nog
verder. Uit de door hem onderzochte culturen leidt hij twee correcties af op de opvattingen van Freud. Het belang dat Freud aan de
seksualiteit hecht is volgens hem te zwaar aangezet. Het begrip
'normale aanpassing', waarin maatschappelijke criteria de doorslag
geven, is eenzijdig; het te bereiken evenwicht kan evenzeer, mogelijk zelfS beter, in termen van 'wat bij de persoon past' uitgedrukt
worden. 8
De menselijke persoon - Plessner laat hem zien als een dubbelganger, als een evenwichtskunstenaar, die voortdurend dreigt van het
smalle interactieve koord te vallen. Hij laat de mens nergens definitief mee samenvallen; tegelijk houdt hij vast aan de eenheid van de
persoon.
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Het ik en de ander: Mead
Voor Plessner bestaat de mens bij de gratie van omwegen. Zijn natuurlijkheid is kunstmatig. Hij heeft werktuigen - wetenschap,
techniek, cultuur - nodig ter compensatie van zijn principiële onevenwichtigheid. Hij heeft anderen nodig om zichzelf te zijn.
Selbstdeutung und Selbsterf2hrung gehen aber andere und anderes.
Der Weg nach Innen bedarf des Aussenhalts. (Conditio VIII 196)

Door zijn excentriciteit is de mens in staat vanuit het gezichtspunt
van anderen op het eigen gedrag te reflecteren. Dit gezichtspunt
staat centraal in de Mitwelt-dynamiek van het 'Ich'-'Wir', ofin de
huidige terminologie, 'ik'-'anderen'. Het is uitgewerkt door de
Amerikaanse filosoofG.H. Mead. Plessner verwijst, overigens lang
nadat hij zijn opvattingen had gepubliceerd, met instemming naar
diens werk, dat als het symbolisch interactionisme bekend staat.
Mead publiceerde tijdens zijn leven weinig. Na zijn dood werd in
1934 een deel van zijn gebundelde colleges en voordrachten uitgegeven onder de titel Mind, self and sodety.9 De titel had ook omgekeerd kunnen zijn. Voor Mead staan namelijk de interacties tussen
samenleving, menselijke geest en menselijke persoonlijkheid centraal. Het is niet zo dat de samenleving de mens determineert, het
is evenmin zo dat autonome individuen de samenleving constitueren. In processen van interactie krijgen zowel de samenleving als het
individu vorm. Die interacties verlopen via 'gestures', letterlijk gebaren, bij Mead vooral verbale en non-verbale prikkels. Bij dieren
spelen dergelijke prikkels, aldus Mead, slechts een rol in stimulusresponse-processen. Bij mensen is dat anders. Daar betekenen de
'gestures' veel meer. Ze staan niet voor zichzelf, ze staan voor een
hele escalatie van handelingsmogelijkheden en verwachtingen. Ze
hebben een symbolisch karakter.
Aan de hand van de ontwikkeling van een kind kan het gemakkelijkst greep worden verkregen op de ideeën van Mead. Een kind
wordt geboren. Het is nog geen sociaal wezen, het kan nog niet zo
optreden als de ouders. Als het merkt dat door te huilen voedsel
wordt verstrekt leert het een signaal te uiten dat meestal door een
bevredigende response wordt gevolgd. Een fase later gaat het anderen imiteren. Het doet alsof het de krant leest, zonder dat echt te
begrijpen. Een volgend stadium treedt in als het de rol van anderen
gaat spelen: postbode, vader, onderwijzer. In dat spel kan het zich99
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zelf bekijken met de ogen van anderen, zichzelf maken tot object.
In de rol van de bemoedigende onderwijzer geeft het zichzelf een
schouderklopje; in de rol van de boze vader is het woedend op
zichzelf. Tussen al deze rollen is nog geen verbinding. Het kind
heeft in dit stadium, de 'Play-stage', nog geen duidelijk beeld van
het eigen 'zelf'. In een volgend stadium, dat Mead de 'Game-stage'
noemt verandert dat. Hier worden geen aparte rollen overgenomen, maar hele constellaties van regels en verwachtingen. Mead
maakt dit duidelijk aan het voorbeeld van een teamsport. Binnen
het spel heeft ieder een taak, die gedefinieerd wordt door de regels
van het spel, door wat de anderen doen, door wat van een specifieke speler verwacht wordt. Al spelend moet het individu rekening
houden met de verwachtingen, handelingen en posities van alle anderen. In zo'n situatie wordt een samengestelde rol gecomponeerd.
Dit geldt niet alleen voor teamsporten, maar voor alle sociale activiteiten. In de loop van de tijd bouwt het kind in interacties met anderen een steeds meer 'samengestelde rol' op, een standpunt of perspectief van waaruit het zichzelf en zijn gedrag ziet. Dit perspectief
heet bij Mead de gegeneraliseerde ander.
De gegeneraliseerde ander is het geheel van regels, verwachtingen en perspectieven waarbinnen het individu opereert. Niet alleen
draagt het daarin bij aan de reproduktie van sociale praktijken, ook
ontwikkelt het daarin een 'zelf', een persoonlijke identiteit.
Deze dubbele functie vergelijkt Mead elders met het oog. Het
menselijk oog ziet alles, behalve zichzelf. Maar het kan zichzelf
waarnemen door na te gaan wat de reacties en verwachtingen van
anderen zijn. Met andere woorden: omjezelfte zien hebje de ogen
van de anderen nodig, om jezelf te zijn heb je de interacties met
anderen nodig.
Voor het zelf, de persoonlijkheid, is de 'ander' een constituerend
onderdeel. Dit heeft bij Mead drie consequenties. Ten eerste: het
bezit van een zelf maakt van een individu een samenleving in het
klein. Het kan net zoals afzonderlijke individuen met zichzelf interacteren. Het kan daardoor zichzelf op een nieuwe manier zien en
veranderingen in zichzelfbewerkstelligen. Ten tweede: het vennogen te handelen ten aanzien van zichzelf genereert een geestelijk
leven. Het individu kan met zichzelf redeneren; daardoor ontstaat
'lnind'. Ten derde: dit vennogen levert ook op dat het individu zijn
gedrag kan sturen; het is niet een speelbal van alle impulsen en externe stimuli.
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Mead heeft een interactiemodel ontwikkeld waarin de 'Wir' -'leh'dynamiek van Plessner het volle pond lijkt te krijgen. Waar Plessner
tamelijk moeizaam probeerde met behulp van ontoereikend filosofisch-idealistisch jargon deze dynamiek te fonnuleren, lukte het
Mead in begrijpelijke taal. Dit komt mede doordat bij beiden verschillende probleemstellingen aan de orde waren. Voor Plessner
stond centraal de vraag naar een wijsgerige antropologie. Voor
Mead die naar de sociaal-psychologische mechanismen van de wederzijdse ontwikkeling van individu en samenleving. Ook al heeft
Mead veel minder moeite met de sociale dimensie van de excentriciteit dan Plessner, er zijn kosten aan zijn theorie verbonden. Door
zijn uitsluitend hameren op het aambeeld van de sociale processen
raakt hij het 'ik' (bij hem een uitermate onduidelijk concept, dat
verbonden is met creativiteit) en het lichaam kwijt. Een ander verschil is dat Mead tamelijk hannoniserend denkt - tussen individu en
.. samenleving bestaan in principe nauwelijks spanningen -, terwijl
Plessner veel meer antenne voor tegenspraken en conflicten heeft.
De paren 'Wir'-'leh' van Plessner en 'ik'-'ander' van Mead zijn tot
nu toe als synoniemen gebruikt. In feite is dat niet correct. In de
sociaal-wetenschappelijke literatuur slaat het terminologische paar
'ik'-'wij' op de groep waartoe men behoort; het fungeert vooral om
de 'identiteit' van een individu aan te geven. Het paar 'wij'-'anderen' slaat op het onderscheid tussen de ene groep en een andere;
hierin wordt de 'identiteit' van de groep tot uitdrukking gebracht.
Het paar 'ik'-'ander' staat tussen beide in. Dat levert de vraag op
hoe een 'zelf dat in een bepaalde culturele context ontwikkeld is zal
interacteren met een 'zelf uit een andere context. Bij Mead wordt
de suggestie gewekt dat het proces hier niet principieel anders loopt
dan in het eerder beschreven 'Game-stadium'. Zijn navolgers zijn
daarover negatiever. Zij hebben het nogal universeel en dynamisch
klinkende concept 'gegeneraliseerde ander' vervangen door het
meer particularistische en statische begrip 'referentiegroep' - het
aan groepen gekoppelde perspectief van waaruit men denkt, waardeert, belangen definieert en handelt. lo Conflictueuze interacties
zijn volgens hen waarschijnlijker dan hannonische.
Plessner lijkt tussen Mead en diens navolgers in te staan. Hannonie en conflict zijn beide 'all in the game'. Door zijn dubbelkarakter
- de mens is gebonden aan én gedistantieerd van zijn lichamelijkheid, zijn emoties, zijn cultuur, zijn wereld - is interactie tussen
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uiteenlopend gesocialiseerde mensen, is communicatie mogelijk én
moeilijk. Meer dan Mead ziet Plessner de beperktheden van het
'zelf om anderen te begrijpen; anders dan diens navolgers geeft hij
aan onder welke voorwaarden interacties vruchtbaar kunnen zijn.
En dat niet alleen wanneer vreemde culturen in het geding zijn,
maar zelfS binnen één cultuur. Gesprekspartners, afkomstig uit dezelfde of verschillende (sub-)culturen, kunnen voor elkaar geen
doorzichtige, volstrekt kenbare en begrijpelijke wezens zijn. Al was
het alleen al omdat zij hun 'unieke achtergrond' meebrengen. Mensen komen elkaar tegen met hun ervaringen, uiterlijk, ideeën, belangen, verwachtingen, en in het interactieproces speelt dit alles
steeds mee. Uiteraard is binnen een bepaalde sub (cultuur) de communicatie gemakkelijker dan ertussen, omdat er een gedeelde achtergrond is, voortkomend uit de gemeenschappelijkheid van de 'gegeneraliseerde ander'. Men beschikt dan over ingeslepen verwachtingspatronen en regels. Maar zelfS in zo'n situatie is communicatie
niet vanzelfSprekend, omdat in het proces van interacties ieder individu zijn eigen plaats heeft. Een dergelijke moeilijkheid betekent
volgens Plessner niet de onmogelijkheid van de dialoog, maar is er
de voorwaarde voor. In een artikel getiteld 'Mit anderen Augen'
(1953) drukt hij dit als volgt uit:
Verstehen ist nicht das sich Identifizieren mit dem Anderen, wobei die
Distanz zu ihm verschwindet, sondern das Vertrautwerden in der Distanz, die das Andere als das Andere und Fremde zugleich sehen lässt.
(VIII 102)

Begrijpen van de ander is niet het zich eigen maken van de ander,
deze vangen onder het hoedje van het eigen begrippenapparaat,
maar het vertrouwd raken met het anderszijn van de ander. De
eigen begrippen zijn het produkt van een lange socialisatie. Van
deze betrekkelijkheid moet men zich in het gesprek bewust blijven,
wil men het alles behalve denkbeeldige gevaar vermijden het
vreemde naar eigen snit te uniformeren.
In confrontatie met (mensen uit) andere culturen is de mens in
staat tot etnocentrisme en racisme, maar ook tot een houding van
respect.
Kulturen aber kommen miteinander in Berührung und gehen keineswegs inuner durch Berührung etwa einer primitiven mit einer
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höheren einfach zugrunde. Es hemcht ebenso das Verhältnis der Befruchtung und Bereicherung zwischen ihnen, der Kontinuität im
Austausch der Verständigung, und zwar auf Grond einer sich immer
wieder durchsetzenden mensdilichen Wurzel. (Conditio VIII 189)

De excentrische mens, die historisch en cultureel bepaald is én zich
daartoe verhoudt, die produkt en producent is, maakt communicatie tussen culturen, maakt gemeenschappelijke toekomst mogelijk
(en vaak ook onmogelijk) .
Eine andere Garantie dafiir, dass sich einander heterogene Kulturen
auf einer gemeinsamen Basis der Menschlichkeit begegnen können,
gibt es nicht und darf es nicht geben, wenn das Leben und Tun der
Menschen den Sinn haben soli (...) diese Basis immer neu zu erobern.
(Macht V 191)

Plessner en het pluralisme
Is er een karakteristiek van de mens mogelijk die opgaat voor alle
tijden en plaatsen? Dat was hier de centrale vraag. Bij de beantwoording kon niet een beroep gedaan worden op inhoudelijk bepaalde mensbeelden, al dan niet door universalisten ontworpen.
Dan zou er..sprake zijn van culturele vooroordelen. Evenmin kon
volstaan worden met externe noties als cultuur, zoals door relativisten is bepleit. Daarmee zou de vraag naar het menszijn worden ontlopen. Om beide bezwaren het hoofd te bieden is uitgegaan van een
andere aanpak: wat is de aard van het wezen dat zo'n enorme persoonlijke en culturele diversiteit kent? De conclusie uit deze onderneming luidt: excentriciteit is een structuurkenmerk van de mens,
dat ruimte biedt voor velerlei invulling. De mens is lichaam, psyche, cultuur én verhoudt zich daartoe. Hij valt niet met zichzelf
samen, hij kan met vreemde ogen naar zichzelf kijken, hij heeft de
ander nodig om zichzelf te zijn. De menselijke dubbelzinnigheid is
de basis voor eindeloos veel mogelijkheden, waaronder etnocentrisme, racisme, maar ook openheid voor vreemde culturen.

Plessner is hier opgevoerd als iemand die een bijdrage levert aan de
wijsgerig-antropologische vragen van het pluralisme. Is hij daarin
geslaagd? In vele opzichten wel: hij heeft (heterogene) interactie tot
het hart van het subject gemaakt. Daarmee heeft hij iets nieuws bewerkstelligd. Het klassieke onderscheid tussen 'subject' en 'object'
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als van elkaar volstrekt onafhankelijke entitei~en verdwijnt bij hem.
En wel doordat het subject-begrip op een nieuwe leest geschoeid
wordt. Plessner vervangt het afgesloten 'ik' door een interactieve
groep, zowel intrapsychisch als sociaal. Het subject is één en verdeeld; het verhoudt zich tot zichzelf, tot de natuurlijke buitenwereld en tot de sociale omgeving. Het is een interactief wezen. De
wijsgerige antropologie van Plessner ontkent daarmee twee belangrijke elementen van het westerse denken. In de eerste plaats het autonome subject dat aan zich zelf genoeg heeft, de 'homo clausus' .
De mens is geen gesloten, maar een open systeem, een 'homo interagens'. In de tweede plaats dat de ander, het andere, in het eigen
begrippensysteem volledig gevat kan worden.
In twee opzichten valt op Plessner af te dingen. Het eerste probleem betreft de status van zijn antropologie; het tweede de maatschappelijke en culturele inbedding ervan.
Over de status van zijn wijsgerige antropologie is Plessner niet
altijd even duidelijk. Op enkele plaatsen overspeelt hij zijn hand.
Dit is duidelijk te merken in uitspraken als 'Wirkliche Innenwelt:
das ist die Zerfallenheit mit sich selbst' of 'Menschsein ist wahrhaft
aufNichts gestellt'. De excentriciteit is hier niet meer een structuurkenmerk, dat op vele uiteenlopende wijzen inhoud kan krijgen,
maar een wezensdefinitie met een normatieve lading. Ze is dan niet
meer van toepassing op alle mensen van alle tijden en alle plaatsen,
maar slechts op de mens Plessner en verwante zielen. Overigens is
dit soort uitspraken wel begrijpelijk. Met zijn wijsgerige antropologie wil Plessner niet alleen een descriptieve functie vervullen, maar
ook een kritische. Hij wil laten zien dat door de principi~le dubbelzinnigheid van de menselijke 'natuur' iedere vastlegging, iedere
verstening van dynamiek, uit den boze is. De geciteerde formuleringen zijn in dit verband te begrijpen als een overdreven uitdrukking van zijn kritische instelling.
Denken over de mens, zoals Plessner dat gedaan heeft, is enerzijds in een bepaalde maatschappelijke en culturele context ontstaan, beeft anderzijds ook maatschappelijke en culturele consequenties. En daar zit het tweede probleem. Plessner heeft' te weinig
oog voor dergelijke inbeddingen.
Als de mens het wezen is dat in principe competent is om distantie tot zichzelf te betrachten, om tegenstrijdige aanspraken te hanteren, om de rol van de ander over te nemen, hoe is hij dan de facto
competent? Welke culturele en sociale voorwaarden zijn daarvoor
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nodig? Het lijkt er bij Plessner vaak op dat de excentrische mens op
een nulpunt staat, dat zijn zich-verhouden-tot geen enkele specifieke inhoud heeft. Terwijl dat in de praktijk natuurlijk anders ligt.
Met Plessner kan de excentriciteit als principieel vermogen van de
mens geaccepteerd worden, terwijl tegelijkertijd de feitelijke vormgeving ingebed is in historische processen, in lichamelijke en sociale
ervarirgen van individuele mensen.
Op het 'de facto'-niveau blijven bij Plessner vele vragen onbeantwoord. Ook al lev ert de excentriciteit de noodzakelijke voorwaarden voor het begrijpen van (mensen in) de ene cultuur vanuit
een andere, ze is niet voldoende. Hij laat zich nauwelijks uit over de
culturele en methodologische instrumentaria die nodig zijn om elkaar te 'verstaan'. Ook blijft onderbelicht wat de betekenis is van
machtsverschillen en belangentegenstellingen voor de verhouding
tussen mensen en groepen.
In het voetspoor van Plessner wordt de mens gekenmerkt door interactie. Voor het i<;leeënstelsel van het pluralisme is dat een belangrijke pauwsteen. Zijn structurele analyse dient, ook al houdt hij
zich daar niet altijd aan, buitennormatief te zijn. Problemen van
goed en kwaad worden daarmee tijdelijk tussen haakjes gezet. Toch
zijn ook deze vraagstukken binnen het pluralisme van groot belang.
Daarom zal het volgende hoofdstuk over ethiek gaan.

Noten
1. Zie bij voorbeeld C. Geertz, 'From me native's point ofview': On me
nature of anthropological understanding, in: R .A. Shweder en R.A. LeVine
(red.), Culture theory: Essays on mind, se!! and emotion (Cambridge 1984), p. u3-

13 6.
2. In dit hoofdstuk wordt uitgebreid naar Plessner verwezen. Om een overmaat aan voe~oten te voorkomen worden in de tekst de vindplaatsen van de
citaten aangegeven. Deze zijn afkomstig uit het tiendelige verzamelde werk: H .
Plessner, Gesammelte Schrifttn (Frankfurt am Main 1983). De citaten ~jn vooral
ondeend aan: Die Stuftn des Organischen und der Mensch (1924) (Stufen); Macht
und mensch/iche Natur (193 1) (Macht); Die Prage nach der Conditio Humana (1961)
(Conditio); Ueber einige Motive der Philosophischen Anthropologie (1956) (Motive).
De notatie (Motive VIII uS) betekent dat het citaat stamt uit het betreffende
boek en dat het te vindèn is op pagina 125 in deel VIII van het verzamelde werk.
3. Behulpzaam bij het schrijven van dit hoofdstuk is een bundel artikelen
over het werk van Plessner geweest: B. Delfgaauw, H.H. Holz, L.W. Nauta

lOS
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(red.), Pllilosopllische Rede vom Menschen (Frankfurt am Main 1986).
4. Friedrich Nietzsche, Sämtliche Werke (München 1980), Band I, p. 783.
S. Het is echter de vraag ofhet onderscheid tussen mens en dier, in het bijzonder de primaten, wel zo scherp te trekken is als Plessner doet voorkomen.
6. Zie ook: J. EIster (red.), The multiple self(Cambridge 1986).
7. R. Horton, Sodal psychologies: African and Western, in: Meyer Fortes,
Oedipus andJob in West AJricall re/igion (Cambridge 1983);P. 41-82.
8. Iets dergelijks vindt ook plaats in een studie waarin een vergelijking tussen
psychoanalyse en Yoga wordt gemaakt. Sudhir Kakar, Relative realities: Images
of adulthood in psychoanalysis and the Yogas, in: Sudhir Kakar (red.), ldentity
and adl/lthood (Delhi 1979), p. II8-129.
9. G.H. Mead, Mind, self and society (red. Ch.W. Morris, Chicago 1934).
Voor verhelderende commentaren op Mead zie de bundel onder redactie van
J.G. Manis en B.N. Meltzer, Symbolic interaction (Dosten 1972).
Ia. T. Shibutani, Reference groups as perspectives, in: Manis en Meltzer
(red.), Symbolic interaction, p. 160-171.
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Interacties vinden plaats tussen mensen en groepen die uiteenlopende waarden en nonnen aanhangen, tegengestelde belangen hebben,
verschillende machtsposities innemen. Hoe valt daar in morele termen over te denken? Op voorhand bestaan er geen cultuuronafhankelijke maatstaven die het interculturele sociale verkeer reguleren.
Moet nu, monistisch, een absolute ethiek geproclameerd worden,
of dienen, relativistisch, de regels overgelaten te worden aan de betrokken groepen?

Universalisme, contextualisme en excentriciteit
Binnen de huidige ethiek heeft het absolutisme afgedaan. ZelfS op
het 'beschaafde' universalisme wordt hevige kritiek uitgeoefend. En
dat nog wel in twee vonnen. De eerste vonn van kritiek heeft een
oppositioneel karakter; de tweede is contextueel van aard en geeft
daardoor een hedendaagse invulling aan het relativisme. I
De oppositionele variant wordt met name door Franse poststructuralisten, zoals Foucault, vertegenwoordigd. De invloed van
Nietzsche is daarin duidelijk te herkennen. Zij interpreteren universalistische stelsels van ethiek als pogingen tot normalisering en
dus onderdrukking van het vitale en maatschappelijke leven. Zo beschrijft Foucault het ontstaan van moderne gevangenissen en psychiatrische instellingen niet als een toename van humaniteit, maar
als versterking van de controle over mensen.2. Hun inzet is het ontmaskeren van dit soort theorieën als machtsstructuren, om op grond
daarvan de ruimte te vergroten voor kritiek, verzet en vrijheid.
De contextuele variant wijst de universalistische stelsels eveneens
af. Wel wordt hier een geheel ander accent gelegd. Niet verzet
tegen het bestaande en versterking van 'heterogeniteit' staan hier
centraal, maar de inbedding van het menselijke denken en beleven
in sociale samenhangen. Over die inbedding denken de contextua107
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listen positief. Zinvol handelen wordt in hun optiek gedragen door
de gemeenschap en de geschiedenis waarvan mensen deel uitmaken. Ethiek moet daarom geen ontwerp van buitenaf zijn, maar
vertolking en doordenking van het historische en sociale leven.
Spraakmakende filosofen zijn in dit kader MacIntyre, Nussbaum,
Rorty en Walzer.3 Zij bepleiten de rehabilitatie van de morele gevoeligheid - een moraal die alleen op principes gebaseerd is verarmt
het leven en doet geen recht aan wat specifiek en uniek is. Zij zien
een nieuwe taak voor de ethiek - niet het genereren en funderen
van principes, maar het opvoeden van mensen tot morele sensitiviteit. Dat alles op basis van een herwaardering van het beleefde ethos,
dat zij niet zien als een geheel van opgelegde regels, maar als een
complex van beelden, symbolen en verhalen die het leven structureren. Binnen zo'n 'narratieve ethiek' wordt de morele ervaring tegelijk geaccentueerd en gerelativeerd. Want, zo redeneert men, ik
mag 'mijn verhaal' niet opdringen aan anderen die dat als onderdrukkend zouden ervaren. Er is geen 'groot' verhaal meer, er zijn
alleen nog 'kleine' verhalen, die elk hun eigen waarde hebben. De
titel van Rorty's boek is op zichzelf hiervoor al illustratief: ons morele gevoelen (solidarity) kent geen fundering (irony) en is dus volstrekt toevallig (contingency), het is een bijprodukt van een willekeurige beschaving. Vanuit de interne criteria van specifieke culturen evalueren de contextualisten tradities, taalspelen, machtsstructuren en sociale systemen. Daarmee kan veel opgehelderd worden:
strijdigheden tussen leer en leven, tussen goede bedoelingen en ongewenste uitkomsten. Eén ding kan het contextualisme echter nauwelijks: het slaan van een ethische brug tussen verschillende tradities
en culturen.
Kan het pluralisme dat wel? Dat is de vraag die in dit hoofdstuk
centraal zal staan.
Het startpunt van het pluralisme is de (excentrische) persoon. Niet
de cultureel aangetroffen waarden- en normenstelsels, evenmin de
absolutistische systemen van normen. Wat betekent dit voor een
transculturele moraal? Wat zijn er de voorwaarden voor, wat zijn de
grenzen ervan en hoe ziet de inhoud eruit? Over deze vraagstukken
gaat dit hoofdstuk. Om in mineur te beginnen: een enigszins uitgewerkte transculturele moraal staat hooguit in de kinderschoenen.
Bovendien kan aan Plessner in dit opzicht niet veel ondeend worden. Excentriciteit is bij hem een formeel structuurkenmerk van de
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mens dat nonnatief onbeslist is. Mensen kunnen voor Amnesty International werken, mensen kunnen ook het buurland plat bombarderen. En dat alles op basis van hun excentrische positie. Plessner
zelf heeft geen ethiek ontworpen. Daarom is er een aanvulling op
zijn antropologie nodig. Voor deze aanvulling wordt aansluiting gezocht bij Kant. De redenen daarvoor worden eerst uiteengezet. De
belangrijkste daarvan is dat Kant op de meest zuivere manier een
transculturele ethiek heeft trachten te ontwikkelen. Vervolgens
komt de inhoud van Kants ethiek aan bod. Twee elementen daarvan worden met name uitgewerkt: zijn methode van universalisering en zijn inhoudelijke bepaling van de menselijke waardigheid.
Deze zijn te hanteren als basis voor een transculturele moraal. In een
aantal opzichten blijkt de ethiek van Kant echter beperkt te zijn. De
toepassingsruimte van zijn voorstellen is veel geringer dan hijzelf
meende. Zijn uitsluitend hameren op het aambeeld van symmetrische verhoudingen tussen mensen is zowel om morele als inhoudelijke redenen eenzijdig. In de praktijk zijn deze verhoudingen veelal
a-symmetrisch: rijk-ann, machtig-machteloos. Bovendien worden
mensen op een heel abstracte manier door hem gekarakteriseerd,
waardoor hun specificiteit en hun uniciteit nauwelijks aandacht
kunnen krijgen. Naast de ethiek van Kant wordt daarom een ander
type gepresenteerd, waarin de a-symmetrie het volle pond krijgt.
Hoe deze twee typen ethiek zich tot elkaar verhouden en of ze elkaar kunnen aanvullen is een volgend thema. Met enkele conclusies
ten aanzien van de mogelijkheid van een transculturele moraal
wordt dit hoofdstuk afgesloten.

Kant en de ethiek
Kant wilde een (moreel) kosmopoliet zijn. Hij zag het als een van
zijn taken een zuivere, van culturele invloeden onafhankelijke,
ethiek te ontwikkelen. De 'praktische rede' is bij hem gericht op
cultuuroverstijgende regels voor het handelen en niet op de vraag
hoe zich te houden aan de regels van de eigen cultuur. Om deze
redenen is het gerechtvaardigd zijn ideeën te gebruiken als opstap
naar een transculturele moraal.
Hoe pakte Kant zijn project aan? Drie mogelijkheden moest hij
bij zijn onderneming uitsluiten: de a priori-verschansing in het
eigen gelijk (dit zou in tegenspraak zijn met de transculturele ambities), het zich aansluiten bij de grootste gemene deler van aangetrof109
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fen morele stelsels (ook al zou dit mogelijk zijn, het zou alleen een
beschrijving opleveren en niet duidelijk maken waarom men zo
zou behoren te handelen), het bepleiten van ongekwalificeerde tolerantie (op zijn best is tolerantie slechts in een beperkt aantal situaties een zinvolle morele strategie).
Om al deze valkuilen te ondopen heeft de ethiek van Kant twee
opvallende kenmerken. In de eerste plaats een diepe kloof tussen
'zijn' en 'behoren'. In de tweede plaats uiterst strenge maatstaven
voor goed en kwaad. Kant ontkent niet dat de mens naar eigen welzijn en instandhouding mag (en moet) streven, maar wel dat daar de
maatstaf voor goed en kwaad van zijn handelingen zou zijn te vinden. Kant was daarin niet naïef. Hij was niet de prediker van het
plichtsbesef met geen enkele antenne voor passies en menselijke
motieven. Kant had, in tegenstelling tot de optimistische vooruitgangsdenkers van de Verlichting (Condorcet bij voorbeeld) en tot
de meer romantische filosofen die heel positief stonden tegenover
'primitieve' samenlevingen (zoals Rousseau), een pessimistische
visie op de menselijke natuur. 'Das radikale Böse' is niet toevallig
een kenlStuk van zijn antropologische beschouwingen. En zo
schrijft hij in 'Die Religion'4 dat de ervaring in alle toonaarden leert
hoezeer het 'kwade' in de 'menselijke natuur' verankerd ligt. Men
kan zich voor de voortreffelijkheid van de mensèlijke natuur niet
beroepen op een goede natuurtoestand, want die wordt weersproken door veel van wat in 'primitieve' samenlevingen gebeurt.
Evenmin mag men uit de invloed van ontwikkeling en beschaving
een positiefbeeld van de menselijke natuur afleiden, want dan dient
men het oor te sluiten voor een litanie van klachten over alle boosheid die men bij geciviliseerde mensen aantreft. Tenslotte blijkt het
kwaad onverbloemd te bestaan tussen de (beschaafde) volkeren, die
voortdurend op voet van oorlog met elkaar leven. Kant was niet
optimistisch over de menselijke verstandhoudingen en daarom was
het voor hem van het grootste gewicht de regels van goed en kwaad
niet afte leiden uit wat mensen doen en uit de beschrijving daarvan,
dus uit wat empirische wetenschappen als culturele antropologie
boven tafel kunnen brengen.
Het 'Sollen' mag niet uit het 'Sein' afgeleid worden. Dat is het ene
kenmerk. Het andere betreft het zuivere karakter dat de ethiek van
het 'Sollen' moet hebben. Zij mag niet verontreinigd zijn met
zaken die er geen noodzakelijk verband mee hebben. Hoe zijn
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onder deze voorwaarden de regels voor goed en kwaad af te leiden?
De menselijke existentie maakt moraal mogelijk en noodzakelijk.
Mensen leven samen. Hoe meer mensen, des te meer visies op goed
en kwaad, des te meer botsingen. Hoe is daar moreel uit te komen?
Het enige houvast in alle aangetroffen verscheidenheid is de excentrische mens. Een vrijwel leeg begrip, maar er valt wel iets mee te
doen. De excentrische mens is het wezen dat is, het produkt van
zijn specifieke cultuur en de daar heersende nonnenstelsels, maar
ook het wezen dat zich verhoudt tot dat zijn. Het is het wezen, en
hier ligt de overgang van Plessner naar Kant, dat in principe in staat
is tot het handelen volgens algemene regels. Die regels onderscheidt
Kant in twee soorten voorschriften - voorwaardelijke en onvoorwaardelijke imperatieven. Bij de eerste soort, die Kant hypothetisch
noemt, gaat het om de keuze van de geschikte middelen bij een
gegeven doel - als je hard wilt kunnen lopen moet je veel trainen.
De handeling is hier middel, voorwaarde voor iets anders. Voor
Kant voldoen de hypothetische imperatieven niet aan de eisen die
aan een echte morele imperatief gesteld moeten worden. Zo'n imperatief moet onvoorwaardelijk zijn, moet niet voor een bepaald
doel, maar om zichzelfiwil opgevolgd worden. Hij moet niet gemengd zijn met nevenmotieven. Hij moet onafhankelijk zijn van
sociale en cultUrele specificaties. Aan dergelijke eisen kan alleen
voldaan worden als er sprake is van algemene regels die consistent
opgevolgd kunnen worden door elk redelijk (dat wil zeggen zichzelf regels stellend) wezen. Van deze categorische, onvoorwaardelijke, imperatieven geeft Kant enkele fonnuleringen. De eerste
luidt:
Handel volgens die maximen (regels) waarvan je tegelijk kunt willen
dat ze een algemene wet worden. 5

Deze fonnulering is uiterst fonneel. Er wordt op geen enkele inhoud een beroep gedaan. De categorische imperatief is een soort
meta-regel, een regel over regels. Daannee is ze nog niet inhoudsloos. Wat bedoelt Kant ennee?6 Wie bij zichzelf nagaat of hij in
een bepaalde situatie uit gemakzucht, om voordeel te behalen, of
om moeilijkheden te ondopen, mag liegen, die moet zich afvragen
wat er gebeurt in een wereld waarin iedereen zo zou handelen als
hijzelf. Een dergelijke vraag loopt uit op de volgende conclusie: in
het geval iedereen zou liegen levert dit niet zozeer een onaangenaIII
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me situatie op, als wél een werkelijkheid die niet goed denkbaar is.
Immers de succesvolle leugen veronderstelt dat mensen haar als
waarheid accepteren. Maar juist dit aspect verdwijnt wanneer iedereen weet dat ieder ander naar willekeur liegt. Sociale activiteiten als
beloven en mededelen kunnen dan niet meer bestaan. Liegen en
bedriegen heffen hun eigen mogelijkheid op als ze algemene regels
worden. Dit is voor Kant een logische tegenspraak, die men redelijkerwijs niet kan aanvaarden.
Dit voorbeeld van de categorische imperatief is van Kant zelf afkomstig. Naast niet-1legen leidt hij op dezelfde wijze ook de regels
niet-stelen en niet-doden af.
Achter zijn werkwijze zit de volgende gedachte. Menselijke individuen hebben tegenstrijdige belangen en bedoelingen. Als het
vrije spel van de maatschappelijke krachten de enige regulator van
het sociale verkeer zou zijn, dan is chaos het gevolg, dan is geregelde samenwerking onmogelijk. Zo'n chaos kan met macht en geweld beteugeld worden, min of meer de oplossing van Hobbes.'
Kant kiest daarentegen voor een moreel verweer, voor de reflectie
op de regels voor het handelen. Slechts via de weg van de universalisering zijn handelingsmaximes moreel aanvaardbaar. Dat wil nog
niet zeggen dat iedereen dezelfde doelen gaat nastreven, wel dat er
een veld ontstaat, waarop het spel van belangenbehartiging gespeeld
kan worden met een zekere mate van vreedzame coëxistentie.
Heeft Kant met deze methode nu onomwonden de basis voor een
interculturele moraal gelegd? Dat is slechts zeer beperkt het geval.
Kant is gebiologeerd geweest door het vraagstuk van de zuiverheid
van de ethiek. Daardoor is zijn ethiek rigider dan nodig is. Bovendien is de toepassingsmogelijkheid van de universaliseringstest veel
geringer dan hij meende. Patzig levert in dit verband de nodige kritiek.
Het rigorisme van Kant komt tot uitdrukking in zijn eis dat er
geen uitzonderingen mogen bestaan op morele regels. Berucht is
zijn stelling dat het zelfS verboden is te liegen, wanneer een moordenaar vraagt naar de verblijfPlaats van een onschuldig slachtoffer.
In zulke gevallen lijkt Kant geblokkeerd te zijn door zijn eigen
theorie. Hij heeft dan geen oog voor het feit dat in zo'n situatie
twee maximen conflicteren: niet-liegen en niet-doden. Kant hanteert zijn uitgangspunten, aldus Patzig, correct wanneer hij een morele imperatief onafhankelijk maakt van de wensen en privé-belan112
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gen van de betrokkenen. Hij is slordig waar hij dit ook doet voor de
bijzondere kenmerken van de situatie. Een situatie hoeft in tegenstelling tot wat Kant suggereert niet volledig bepaald te zijn door
één op haar toepasbare morele regel. Een wijze van handelen waarbij gelogen wordt mag daardoor niet definitief als moreel ontoelaatbaar beschouwd worden. De situaties waarin mensen verkeren zijn,
zoals in bovenstaand geval, meestal gecompliceerd. Er kunnen zich
tegenstrijdige maximen voordoen. In zulke gevallen zou zijn analyse moeten luiden dat prima facie iedere inbreuk op een categorische
imperatief een afkeurenswaardige zaak is, tenzij daar morele
rechtvaardigingen voor te vinden zijn.
Het domein van toepassing van de categorische imperatief is
minder omvangrijk dan Kant zich voorstelde. Dat is het tweede kritiekpunt. Niet alle handelingsmaximes vallen onder dit criterium.
Bij voorbeeld het houden van vakantie, het wel of niet dragen van
hoofddoeken. De universaliseringstest levert in dergelijke gevallen
geen doorslaggevend resultaat. Via zijn methode bestrijkt Kant
slechts een beperkte uitsnede uit het spectrum van moreel relevante
handelingen. Morele beoordeling en nonnering van menselijk gedrag overschrijdt dit domein ruimschoots. Kants criterium is slechts
geschikt voor een deel van de morele verplichtingen. Het deel dat
betrekking heeft op het samenleven en samenwerken van 'abstracte'
individuen. los van geslacht. maatschappelijke positie en cultuur.
Buiten beschouwing blijft wat men personen in specifiekere zin
verschuldigd is, zoals vrienden, collega' s en familieleden.
Het voordeel van Kants aanpak is dat er in principe geen beroep
wordt gedaan op inhoudelijke en cultuurafhankelijke waarden en
nonnen, het nadeel is dat een transculturele moraal slechts in beperkte mate gestalte kan krijgen.
De toevoeging 'in principe' is niet zonder reden opgevoerd.
Kant gaat voor zijn universaliseringsmechanisme uit van een parti·
pris: de menselijke waardigheid. Wat hij daarover zegt komt in de
volgende paragraaf aan bod.

Menselijke waardigheid
De ethiek van Kant is niet uitgeput met de universaliseringsprocedure. Hij heeft naast een fonnele benadering ook een inhoudelijke
bepleit. Deze is met name verwoord in zijn derde fonnulering van
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de categorische imperatie( In de vorige twee paragrafen stond de
eerste (en in feite ook de tweede) formulering centraal. Daar betrof
het de 'techniek' van de universaliseringsprocedure. De formulering bleek inhoudelijk leeg te zijn, alleen het formele karakter van
een meta-regel te bevatten. In zijn derde formulering voegt Kant er
iets inhoudelijks aan toe, namelijk de potentiële dragers van die formele regels:
Handle 50, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person als in der
Person einesjeden andem,jederzeit zugleich als Zweck, niernals bloss
als Mittel brauchest. 8

Hier verbindt Kant de moraal met de onherleidbare waarde van de
menselijke persoon. Hij geeft twee voorbeelden in paragraaf 39 van
de Metaphysik der Sitten. Het eerste voorbeeld gaat over de vraag hoe
men een mens moet behandelen die zelfi in de ogen van Kant door
en door slecht is. Hoewel deze zich door zijn daden de 'Menschheit' onwaardig heeft gemaakt, mag men niet alle achting voor hem
opgeven, want zulks komt hem in zijn kwaliteit als mens nog steeds
toe. Zo kunnen er voor de 'Menschheit' onterende straffen zijn
(zoals vierendelen, door honden laten verscheuren, oren afSnijden)
die niet toegepast moeten worden. Want niet alleen voor degene
die enig eergevoel in zijn lijfheeft zijn ze kwetsender dan het verlies
van geld en leven, ook de toeschouwers jagen zij het schaamrood
naar de kaken vanwege de gedachte tot een soort te behoren die er
dergelijk gedrag op nahoudt.
Het tweede voorbeeld is minder gruwelijk. Het is van toepassing
op het cognitief cultuurrelativisme. Een belangrijke discussie daar
betreft de vraag wat te doen als je klaarblijkelijk irrationele overtuigingen tegenkomt. Klassiek was de opvatting dat de dragers van
dergelijke overtuigingen dom waren of gebrek aan verstandelijke
vermogens hadden. Zeker in de tijd van Kant toen men onwenniger stond tegenover vreemde culturen dan nu. Relativistisch is de
interpretatie dat zulke overtuigingen rationeel in de betreffende
context zijn. Uiteindelijk levert dit teveel aan relativistische 'barmhartigheid' op dat men de ander niet meer als communicatiepartner
kan zien, maar als een produkt van een context waartoe men zelf
onmogelijk toegang kan hebben. Kant neemt een tussenpositie in:
achting voor de persoon geldt ook achting voor zijn cognitieve activiteiten:
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... die eventuellen Fehttritte (...) nicht unter dem Namen der Ungereimtheit, des abgeschmackten Urteils u. dg. zu rllgen, sondem vielmehr voraus zu setzen, dass in demselben doch etwas Wahres sein
müsse, und dieses heraus zu suchen; dabei aber zugleich den trüglichen Schein (...) aufzudecken, und 50, indem man die Möglichkeit zu
irren erklärt, ihm noch die Achtung fiir seinen Verstand zu erhalten.

De laatste formulering van de categorische imperatief, die uitspreekt
dat de ene mens de ander nooit louter als middel gebruiken mag,
drukt uit dat de mens een objectief doel is en dus van absolute waarde. Dit beginsel is volgens Kant niet aan de ervaring te ondenen.
Het draagt een absoluut karakter, waarover de ervaring geen definitieve uitspraken kan doen. Het 'objectieve doel' in jezelf en in anderen behelst bovendien een niet-theoretisch persoonlijk en maatschappelijk appèl.
Als dit belangrijke beginsel niet aan de ervaring te ondenen is,
waaraan dan wel? Aan de vrijheid, luidt het antwoord. Wil zedelijkheid, wil moraal mogelijk zijn, dan moet voorondersteld worden
dat vrijheid een eigenschap is van de wil van alle redelijke wezens.
Een dergelijke vooronderstelling wordt bekrachtigd, niet theoretisch bewezen, door het directe en oorspronkelijke besef van de zedewet in de mens. Vrijheid is de ratio essen di (de zijnsbasis) van de
morele wet; de morele wet is de ratio cognescendi (de kennisbasis) van
de vrijheid.
Kant maakt een strikt onderscheid tussen het rijk der noodzakelijkheid en het rijk der vrijheid. De mens is burger van beide. Een
redelijk wezen kan zich vanuit twee standpunten beschouwen:
zowel vrij als gebonden, zowel autonoom (zichzelf de wet stellen)
als heteronoom (zich door de buitenwacht laten bepalen).
In de wereld van de natuurnoodzakelijkheid is de mens een deel
van de natuur, een fysiek, biologisch en fysiologisch wezen, en
daarmee onderworpen aan alle mogelijke natuurwetten; in de wereld van de vrijheid is hij een programma voor zichzelf en anderen.
De vraag is nu hoe zo'n dubbelheid te overwinnen is. Bij Kant zie
je twee opties. De ene is van formele aard: beide benaderingen zijn
consistent en houdbaar; het raadsel van de verbinding ertussen blijft
daarbij onverbloemd staan. (Het is op dit punt dat de analyse van
Plessner inspringt.) De andere is dat hij de nadruk legt op het programmatische karakter van de mens; de praktische rede heeft het
primaat boven de theoretische. Vanuit deze verhouding worden
aan theoretische benaderingen van de werkelijkheid eisen gesteld.
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In dit kader kan het werk van Freud geïnterpreteerd worden. Er is
veel voor te zeggen dat Freud gelijk heeft met zijn stelling dat het
'geweten', de vrijheidsinstantie bij uitstek voor Kant, niets anders is
dan het produkt van de opvoeding. Daarmee lijkt het rijk der vrijheid even illusoir als het rijk der fabelen. Freud houdt, zo beschouwd, slechts het rijk der natuumoodzakelijkheid over. Het 'Ik'
is niets anders dan een 'het'. Tegelijk is Freud volstrekt kantiaan in
de zin dat respect voor de persoon, voor het 'Ik', leidt tot een therapeutische behandeling, waarbij mensen door reflectie op hun (culturele) gebondenheid, hun 'het', weer 'autonoom persoon' worden, die in een 'ik-ik' -verhouding tot de ander kunnen staan.9 Voor
Kants positie is deze illustratie een soort bewijs uit het ongerijmde.
Ze toont het programmatische karakter dat uitgaat van het primaat
van de praktische rede. ·Ze toont ook dat er met de realisering van
de menselijke vrijheid psychologische en maatschappelijke aspecten
gemoeid zijn.
Tussen Plessner en Kant bestaat op het punt van de menselijke
waardigheid overeenkomst, ook al is de eerste in het algemeen aanmerkelijk zuiniger met het doen van normatieve uitspraken dan de
tweede. Plessner richt zijn kritische pijlen met name op ideologieën
en theorieën die of een eind willen maken aan de excentriciteit van
de mens, of deze beloven zijn fundamentele dubbelzinnigheid op te
kunnen lossen.
Wir haben die Gefàhren einer Ideologie erlebt, welche den Menschen
rein biologisch definieren woUte. Andere Ideologien, die ihn anders
definieren, aber genau so festlegen, werden ebenso verhängnisvoU
sein. Eine Erkenntnis, welche die offenen Mög1ichkeiten im und zum
Sein des Menschen, wie im Grossen wie im Kleinen eines jeden einzelnen Lebens verschüttet, ist nicht nur falsch, sondern zerstört den
Atem des Objekts: seine menschliche Würde. (Motive VIII, 134)

De adualiteit van Kant

Kant heeft een basis gelegd voor een transculturele ethiek. Uit zijn
universaliseringsprocedure volgen drie morele basisregels: niet-liegen, niet-stelen, niet-doden. Zijn ideeën over menselijke waardigheid liggen ten grondslag aan twee morele basisprincipes: gelijkheid
en wederkerigheid. lo De betekenis van deze basis formuleert Kolakowski in een opstel met de titel 'Kant en de bedreiging van de
beschaving'll:
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... het Kantiaanse postulaat volgens welke wij elk mens apart altijd als
een doel in zichzelf moeten behandelen, betekent dat geen enkel
mens het eigendom kan zijn van een ander. (...) Indien men in naam
van de 'concrete mens' de aanwezigheid verwerpt van wat algemeen
menselijk is, verwerpt men tegelijkertijd de enige grond van het principe van de mensenrechten; dit principe kan namelijk alleen rechtsgeldig zijn bij de aanname dat er rechten bestaan die iedereen gewoon als
mens kan opeisen, (...) m .a.w. alleen op grond van de theorie van de
'abstracte mens'.

Het fundament voor de mensenrechten is voortgekomen uit een
operatie waarin de morele, economische en culturele kwaliteiten van
mensen buiten haken zijn gezet. Bij Kant staat een persoons begrip
centraal, in principe los van klasse, ras, cultuur, geslacht, inkomen.
Dit persoon-zijn dient in de ander (en in zichzelf) met respect te
worden benaderd. Daarbij is een belangrijke taak voor het recht
weggelegd. Het recht heeft de taak de voorwaarden te realiseren
waaronder de menselijke waardigheid vorm kan krijgen. De mensenrechten, met name de zogenaamde vrijheidsrechten, zijn daarvan
de moderne uitdrukking: recht op lichamelijke integrit~it, vrije meningsuiting, etcetera. Kant is daarmee uiterst actueel. Toen en nu ook.
Wel heeft men na hem meer aandacht gekregen voor de kansen die
mensen hebben om hun 'autonomie' te realiseren. Sociaal-economische achterstanden, gebrekkige huisvesting, onvoldoende onderwijs
kunnen mensen belemmeren in hun 'persoon-zijn' . Vanuit een dergelijke gedachtengang zijn de zogenaamde sociale grondrechten ontstaan, die eveneens in de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens zijn opgenomen. Zo'n aanvulling hoeft niet in strijd te zijn
met Kants ideeën over de waardigheid van de mens, want
handelingen, structuren, normen, die de medemens in zijn gelijkheid
ten principale aantasten, aan banden leggen - die de medemens reificeren, tot passief instrument maken, of aan vooroordelen van slechts
uiterlijke (sociale, seksuele, raciale) kenmerken blootstellen - zijn in
strijd met de menselijke waardigheid.I'

Een verhelderende interpretatie van de ethiek van Kant is te vinden
in een artikeP3 dat Van Dongen gepubliceerd heeft. Deze maakt
daarin gebruik van de inzichten van Kant en de kantiaan Kohlberg
om te komen tot een morele plaatsbepaling van heterogene interacties. Zijn betoog stoelt op het logische onderscheid tussen positief
en negatief geformuleerde waarden.
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De morele basisregels van Kants categorische imperatief moeten
volgens hem gezien worden als negatieve waarden: gij zult niet
doden, niet stelen, niet liegen. Daarin ligt ook hun kracht. Deze
waarden zijn niet identiek met positieve formuleringen. Zo is bij
voorbeeld 'gij zult niet doden' ongelijk aan 'heb respect voor menselijk leven'. Immers over wat respect betekent en wat menselijk
leven inhoudt kunnen de meningen drastisch verschillen, terwijl
men zich met de negatieve formulering kan verenigen. Een ander
voorbeeld (door Van Dongen niet genoemd) is het 'gij zult niet
stelen'. Dit gebod valt niet samen met het aanvaarden van het westerse eigendomsbegrip. Daarin wordt eigendom gekoppeld aan een
rechtspersoon die er zelfStandig over kan beschikken (verkopen bij
voorbeeld). Op basis van dit eigendomsrecht is er grond gekocht
van indiaanse stammen in Noord-Amerika, die over een volstrekt
ander eigendomsbegrip beschikten, waarin verkoop van grond zelfS
onmogelijk was. Koop en verkoop, die in westerse omstandigheden
moreel zeer verantwoord kunnen zijn, vormden in dit geval een
inbreuk op het 'gij zult niet stelen'.
De positieve formuleringen hebben een surplus-betekenis, een
ideologische lading, die sterk uiteen kan lopen. Van Dongen gebruikt dan ook voor de elementen van de categorische imperatief
de term 'un-value'. Hij bedoelt hiermee wat uitgesloten moet worden bij het vorm geven aan de samenleving. De non-waarden
geven niet aan hoe een maatschappelijke ordening geconstrueerd
moet worden. W cl sluiten ze bepaalde opties uit, zoals die van een
'killing society', van een samenleving die haar andersdenkenden op
radicaal dood spoor zet. In het verlengde van het onderscheid tussen
un-values en positieve waarden poneert hij een aantal stellingen:
I. Moreel gedrag op post-conventioneel niveau (dat van de categorische imperatief) dient gedefinieerd te worden in negatieve zin:
un-values.
2 . Positieve waarden zijn ideologisch van aard en hebben derhalve van doen met gewenste constructies van de werkelijkheid. Zij
zijn tijd- en cultuurgebonden.
3. Veel van de moeilijkheden in de discussie tussen moreel absolutisten en moreel relativisten is het gevolg van het verwarren van
positieve en negatieve waardenformuleringen.
4. Conflicten tussen positieve, ideologische, waarden kunnen
zeer zinvol zijn. Immers uit de confrontatie tussen ideologieën kunnen nieuwe constructies van de werkelijkheid voortkomen. De
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'ethische ruimte' van deze 'onderhandelingen' over de gewenste
toekomst wordt evenwel bepaald door de morele grenzen van de
un-values.
Waar liggen de grenzen van de 'un-values'? Is daar een verdergaande operationalisering voor mogelijk dan niet-stelen, niet-liegen en niet-doden? Van Dongen komt op dit punt met een criterium. Ervan uitgaande dat heterogene interactie een wezenlijk bestanddeel van het menselijke bestaan vormt, kan de algemene regel
van de un-value aan de 'concrete werkelijkheid' getoetst worden.
Dit door na te gaan in hoeverre blokkering, verhindering, ontkenning van interactieve mogelijkheden optreedt. Uiteraard zal dit per
specifieke situatie verschillend uitpakken. Van Dongen geeft twee
illustraties. Perscensuur is de eerste. Zijn bezwaar daartegen is dat
censuur de mogelijkheid van menselijke interacties tekort doet.
Hoe meer dat gebeurt hoe afkeurenswaardiger dat is. Zijn bezwaar
luidt niet dat de persvrijheid wordt geknot, zoals dikwijls wordt
beargumenteerd. Zo'n formulering valt in de sfeer van 'positieve'
waarden, waarover allerlei ideologische discussies kunnen plaatsvinden. De tweede illustratie betreft de schending van de privacy; in
de sfeer van de 'un-values' ligt hier een operationalisering van het
recht op intieme menselijke verhoudingen; hoe gevarieerd men
deze ook met positieve waarden wenst in te vullen.
Een andere methodische verscherping van de ethiek van Kant en
een uitwerking in de richting van een sociale moraal is bij Rawls'4
aan te treffen. Terwijl het Kant ging om de zuiverheid van de
ethiek, om het morele gehalte van een handeling, was Rawls met
een ander probleem bezig - hoe een rechtvaardige samenleving te
bepalen. Zijn methode vertoont door een dergelijke probleemstelling zowel overeenkomsten als verschillen met die van Kant. Kant
begint met een filosofische constructie, met het postuleren van een
'abstract' individu, dat vrijuit de universaliseringsregel volgt. Pas na
heel veel stappen komt het sociale domein en dan ook nog erg abstract te voorschijn. Voor Rawls is het sociale domein het begin van
zijn filosofische activiteiten. Om daar rechtvaardigheidscriteria voor
te ontwikkelen kleedt hij empirische mensen uit. Hij stopt ze achter
een 'sluier van onwetendheid' en komt vervolgens weer bij het sociale terug.
Hoe gaat Rawls te werk? Rechtvaardigheid, ~ustice', wordt door
hem als 'fairness', billijkheid, gemterpreteerd. Om een rechtvaardi119
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ge samenleving op het spoor te komen grijpt Rawls terug op de idee
van een fictief verdrag. Hij ontwerpt daartoe een denkexperiment.
Mensen sluiten daarin met elkaar een verdrag over de te kiezen samenlevingsordening. De keuzesituatie vindt plaats in een 'oorspronkelijke positie', in een situatie die door een 'sluier van onwetendheid' wordt gekarakteriseerd. De onwetendheid heeft betrekking op de rol die ieder van de deelnemers in de te vormen samenleving innemen zal. Ook al benje nu rijk, in die nieuwe situatie kun
je op een stuk karton in New Delhi terecht komen; ook al benje nu
ziekelijk, in de nieuwe situatie kun je als olympisch kampioen gevierd worden. Door zo'n 'sluier van onwetendheid' is er sprake van
een principiële gelijkheid van de contractanten bij het onderhandelen over morele basisbeginselen. Rawls definieert nu een samenlevingsordening als rechtvaardig, wanneer ieder lid daarmee redelijkerwijs kan instemmen zonder dat het weet welke rol het in deze
samenleving zal spelen en hoe het op grond van afkomst, talent,
prestatie terecht zal komen. Wanneer de toekomst nog verborgen is
kan dit probleem, aldus Rawls, alleen worden aangepakt met behulp van beslissingstheoretische noties. De principes die dan in aanmerking komen zijn gericht op de best denkbare uitkomst voor de
slechtst denkbare toekomstige situatie (het maximin-criterium). Op
grond hiervan leidt hij twee principes af voor een rechtvaardige samenleving:
I. Iedere persoon dient een gelijk recht te hebben op de meest
omvattende basisvrijheid, verenigbaar met een overeenkomstige
vrijheid voor anderen. Hierbij valt te denken aan het recht op leven
en de vrijheid van meningsuiting. Dit principe heeft altijd voorrang
op het tweede.
2. Sociale en economische ongelijkheden dienen zo te worden
gereguleerd, dat ze op kortere of langere termijn leiden tot het
grootst mogelijke voordeel voor de minst bedeelden.
Nauwkeuriger dan Kant zelf formuleert Rawls diens basisidee:
iemand die moreel relevante maximen wil kiezen moet daarbij niet
zijn eigen toevallige omstandigheden een doorslaggevende rol laten
spelen. Morele maximen moeten voor een ieder aanvaardbaar zijn,
waar deze ook in het scala van prestatie, talent, gezondheid, materiële omstandigheden zich kan bevinden.
Rawls interpreteert de universaliseringsmethode inzichtelijker
dan Kant het deed. Maar dat niet alleen. Hij zet ook een stap voorwaarts op het terrein van een sociale transculturele moraal. Waar
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Kant niet verder komt dan drie morele basisregels, te weten nietliegen, niet-doden, niet-stelen, komt Rawls met een "morele aanzet
voor evenwichtiger sociaal-economische verhoudingen.
Op zich zijn Kants principes een hele winst voor het verkrijgen van
vreedzame coëxistentie op wereldwijde schaal. Toch zijn ze te beperkt voor een transculturele moraal. Verschillende redenen daarvoor zijn al genoemd. Een belangrijk inhoudelijk punt moet worden toegevoegd.
Kants filosofische pogingen zijn gesitueerd in een tijd waarin
steeds meer groepen en culturen met elkaar in aanraking kwamen.
In een tijd ook waarin steeds meer de nadruk kwam te liggen op het
individu. Mensen werden daardoor sterker gezien als geïndividualiseerde actoren in het economische en juridische veld. Deze achtergrond heeft in sterke mate zijn denken beïnvloed. Zijn abstracte
mensbeeld hangt daarmee samen. Zijn filosofie is gebaseerd op het
model van autonome, gelijke, symmetrisch geplaatste actoren die
interacties met elkaar aangaan. Dit basismodel heeft zijn voordelen,
zoals al uiteengezet is. Het heeft ook nadelen. Interacties vinden
vooral plaats tussen mensen die niet gelijk gesitueerd zijn, die verschillen in opvattingen, waarden, idealen en zorgen. De vraag of er
in dit opzicht een aanvulling op Kant mogelijk is kómt in de volgende paragraaf aan de orde.

Ethiek, symmetrisch of a-symmetrisch
Kant heeft de morele voorwaarden voor heterogene interactie aangegeven met behulp van zijn methode van de categorische imperatief. Dat heeft twee dingen opgeleverd: een techniek om op een
betrekkelijk beperkt terrein te komen tot harmonische samenwerking en een inhoudelijke maatstaf in de vorm van de idee van de
menselijke waardigheid.
Zijn transculturele criteria zijn gebaseerd op het uitgangspunt van
symmetrische verhoudingen tussen mensen. Dit uitgangspunt
wordt niet door iedereen gedeeld. Wat kan een denken in termen
van a-symmetrische verhoudingen voor een transculturele moraal
betekenen? In deze paragraaf wordt zo'n manier van denken onderzocht}s Als startpunt dient de theorie van een oprechte kantiaan,
Lawrence Kohlberg.
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In navolging van Kant gaat Kohlberg l6 uit van ,een rationele aanpak
van moraal. Dat betekent dat aanspraken op wat goed en kwaad is
onderworpen worden aan een onpartijdig forum. Het morele gezichtspunt vereist dat we onszelf niet bijzondere privileges toekennen vergeleken met mensen in dezelfde situatie. Alle mensen hebben gelijke morele waarde, waarbij deze waarde ligt in hun vermogen tot reflectie, tot het kunnen formuleren van algemene' regels.
Het centrale begrip is rechtvaardigheid. Een dergelijk perspectief is
ook dominant in de morele psychologie van Kohlberg. Hij heeft op
basis van zo'n ethiek een onderzoeksprogramma opgezet om te
komen tot een coherent transcultureel model van morele ontwikkeling. Dat model heeft niet alleen een beschrijvende functie, maar
ook een voorschrijvende. Kohlberg meent niet alleen dat hij empirische ondersteuning heeft gevonden voor het bestaan van universele morele principes, maar ook dat mensen die deze principes niet
aanhangen moreel onvolledig ontwikkeld zijn.
Op zich is het prachtig dat de ethiek van Kant psychologisch
handen en voeten krijgt. Recentelijk is hierop echter kritiek geleverd, zowel door filosofen als door psychologen. Een van de meest
interessante is die van Carol Gilligan, een vroegere studente en medewerkster van Kohlberg. 17 Op grond van empirisch onderzoek
laat zij zien dat Kohlberg een eenzijdige positie inneemt. Haar stelling is dat de door Kohlberg gebruikte categorieën voornamelijk de
ontwikkeling van mannen beschrijven en dat de morele ontwikkeling van vrouwetl langs andere paden gaat. Haar werk zet niet alleen
vraagtekens bij de psychologische theorie van Kohlberg, maar ook
bij zijn positie in de ethiek.
Kohlberg onderscheidt zes stadia in de ontwikkeling van het morele
redeneren - van morele onvolwassenheid tot morele volwassenheid. Daarvoor heeft hij ook criteria ontwikkeld. Deze hebben
geen betrekking op het standpunt dat men ten aanzien van een moreel probleem inneemt, maar op de redenen die men daarvoor aanvoert. In het eerder aangehaalde voorbeeld waarin een conflict bestaat tussen het spreken van de waarheid en het redden van iemands
leven is het voor hem niet van belang welk besluit men feitelijk
neemt, maar wel waarom men dat doet. Waarheid spreken uit angst
voor de aanbelIer die vraagt naar de verblijfplaats van zijn slachtoffer
staat laag in zijn hiërarchie; waarheid spreken omdat anders de
maatschappelijke regels geschonden worden staat hoger genoteerd.
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Liegen omdat men het persoonlijk pijnlijk vindt dat men een dierbaar iemand kwijt raakt staat ook laag aangeschreven. Hoog daarentegen wanneer men van mening is dat het principe van menselijk
leven in zo'n situatie het principe van het spreken van waarheid
overtreft. In elk stadium is een bepaald niveau van redeneren aanwezig. Kohlberg vat ze samen in drie hoofdgroepen.
I. Het preconventionele stadium. Hierin staan de consequenties
van het besluit voor het individu dat de beslissing neemt centraal.
Levert het mij straf op? Kan ik er plezier aan beleven?
2. Het conventionele stadium. Hier is het perspectief dat van de
gemeenschap waartoe iemand behoort. Levert mijn beslissing
goede sociale relaties op? Draagt ze bij aan het handhaven van wet
en sociale orde?
3. Het postconventionele stadium. Hier staan principes centraal
die het individu en de groep overstijgen. Het besluit wordt nu beargumenteerd vanuit het perspectief van de gehele mensheid. Het
eerder opgevoerde dilemma wordt dan beoordeeld in tennen van
recht op leven en plicht tot het spreken van de waarheid.
Kohlberg beweert nu dat de 'hogere' stadia niet alleen later
komen in de ontwikkeling van mensen, maar moreel ook hoger
aangeslagen moeten worden. Het hoogste stadium, dat van de categorische imperatief, verdient de voorkeur boven de andere, omdat
dat het gezichtspunt van de hele mensheid vertegenwoordigt in tegenstelling tot dat van een specifiek individu of van een bepaalde
groep.
In zijn cross-cultureel en longitudinaal onderzoek kwam Kohlberg tot verschillende bevindingen. Het zijn met name jonge westerse mannen die het hoogste stadium bereiken. Voor mensen uit de
Derde Wereld en voor vrouwen geldt dat in veel mindere mate.
Deze bevinden zich veeleer in het conventionele stadium. Anders
gezegd: vrouwen staan gemiddeld lager op de morele ladder dan
mannen. Mensen uit niet-westerse culturen doen moreel gemiddeld onder voor mensen uit de westerse cultuur.
Gilligan verzet zich tegen deze conclusie. Zij suggereert daarom
een alternatief voor de opvatting waarin moraal gedefinieerd wordt
in tennen van rechtvaardigheid, rechten en plichten. Twee andere
tennen staan daarin centraal: zorg en verantwoordelijkheid. Een
dergelijke vonn van moraal, zo heeft ze gevonden, komt bij vrouwen veel meer voor dan bij mannen. Kagitcibasi, een psychologe
uit Turkije, heeft hetzelfde verschil ontdekt tussen de Turkse en de
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Westeuropese cultuur!8 Hoewel niet sekse- of cultuur-specifiek
zijn deze twee vonnen van moraal sterk sekse- en cultuurgerelateerd. In hetgeen volgt komt uitsluitend het verschil tussen mannen
en vrouwen aan de orde. De bevindingen zijn mutatis mutandis uit
te breiden naar de moraal in verschillende culturen.
De rechtvaardigheidsconceptie, die karakteristiek lijkt te zijn
voor mannen, is uitdrukking van een 'autonoom', 'individueel'
zelf. De zorgconceptie, die meer typerend is voor vrouwen, is uitdrukking van het zelf als onderdeel van relaties, van een zelf in verbondenheid. Hoewel bij mannen en vrouwen beide concepties
voorkomen is dat niet gelijk verdeeld en bij filosofen zelfS zeer ongelijk verdeeld.
Gilligan zegt dan ook dat er twee morele talen zijn. Ten eerste de
filosofisch dominante taal van rechten waarin de nadruk ligt op onafhankelijkheid en autonomie. Ten tweede de taal van verantwoordelijkheid waarin het accent ligt op het onderhouden van relaties en
het dragen van zorg.
Door verschillende vrouwelijke filosofen zijn uit dit onderscheid
tussen een autonomiemoraal en een zorgmoraal verschillende conclusies getrokken. In de hier gehanteerde terminologie een relativistische, een monistische en een pluralistische.
I. De relativistische conclusie houdt in dat mannen en vrouwen
in verschillende werelden leven. De ene subjectief, de andere objectief; de ene rationeel, de andere intuïtief. Tussen deze werelden
bestaat een onoverbrugbare kloof.
2. De meer monistische conclusie draait de gangbare perspectieven om. Het vrouwelijke perspectief is superieur aan dat van mannen. De ware humanist is een vrouw. Rationaliteit en het streven
naar autonomie dienen lager gewaardeerd te worden dan het streven naar zorg en verantwoordelijkheid.
3. De pluralistische conclusie is dat beide perspectieven eenzijdig
zijn. Nodig is een wederzijdse correctie.
Gilligan lijkt zich bij de laatste conclusie aan te sluiten. De eerste
is op empirische gronden gemakkelijk te weerleggen - bij zowel
mannen als vrouwen worden beide perspectieven aangetroffen. De
tweede conclusie lijkt haar niet meer dan dat de ene eenzijdigheid
door de andere vervangen wordt. Zij probeert de verschillen tussen
mannen en vrouwen te verklaren uit hun verschillende socialisaties,
maar ze zet geen van beide op een voetstuk. Elk heeft schadelijke
gevolgen, zowel voor mannen als voor vrouwen. Het 'mannelijke'
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zelfconcept leidt tot gescheidenheid, tot individualisme, tot het niet
betrokken zijn op anderen. Het 'vrouwelijke' tot verbondenheid
met de wereld en tot het betrokken zijn op anderen, maar ook tot
het ontbreken van autonomie. Maar niet alleen psychologisch, ook
filosofisch is er sprake van eenzijdigheid. In het dominante filosofische perspectief worden mensen opgevat als afzonderlijke individuen die hun eigen doelen nastreven en die leven in een wereld
waarin de anderen in principe vijanden zijn. Vanuit een dergelijk
perspectief worden universele principes afgeleid om iedereen tegen
iedereen te beschermen. Zo'n morele theorie staat tegenover die
van zorg en verantwoordelijkheid voor de a-symmetrische
'ander'. /9 Volgens Gilligan is een moraal nodig waarin betrokkenheid en autonomie geïntegreerd worden. Beide perspectieven,
zowel het symmetrische als het a-symmetrische, zijn eenzijdig en
beperkt. Beide zouden elkaar moeten aanvullen om het morele terrein volledig in kaart te brengen. Dat betekent voor de ethiek een
zware taak, waarvan de uitwerking volgens haar nog verre van
overtuigend is. %0

Contouren van een transculturele moraal
Een transculturele moraal staat in de kinderschoenen. Het is pas in
interacties tussen verschillende ideeën, groepen en mensen dat daaraan vorm kan worden gegeven. Vanuit filosofisch perspectiefzijn er
alleen enkele contouren te schetsen. In dit hoofdstuk is daartoe een
poging gedaan.
Begonnen is met een weergave van het huidige relativisme in de
ethiek. De contextualisten leggen er terecht de nadruk op dat mensen putten uit de sociale context voor hun oordelen over goed en
kwaad. Ook laten ze zien dat binnen zo'n context vele 'verhalen' te
vertellen zijn vanuit verschillende gezichtspunten, waardoor de
morele gevoeligheid versterkt kan worden. Eveneens maken ze op
een interessante manier gebruik van de spanningen die binnen een
context tussen idealen en werkelijkheid bestaan; door deze als hefboom voor kritiek en verandering te hanteren.
Toch zit er een groot bezwaar aan hun benadering. Als steeds
meer zaken aan de sociale context worden overgelaten is het nodig
na te gaan hoe contexten zich tot elkaar verhouden. Daarvoor hebben de contextualisten geen instrumenten ontwikkeld. Dat betekent dat een transculturele ethiek bij hen geen vorm kan krijgen. Is
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het mogelijk vanuit het pluralisme dit bezwaar te pareren?
Het pluralisme start bij de excentrische persoon, bij de mens die
lichaam, psyche, cultuur is en die zich tegelijkertijd daartoe verhoudt. In zijn basisstructuur is hij de gelijke van alle andere mensen.
In de belichaming van die structuur wijkt hij van ieder ander af. De
principes voor een transculturele moraal moeten bij dit interactieve
karakter aansluiten. -Twee benaderingen van moraal zijn daartoe
uitgewerkt: die van Kant en die van Gilligan.
Van Kant leerden we de 'un-values'; de basisvoorwaarden die het
veld defini~ren waarbinnen het spel van belangenbehartiging en
wederzijdse communicatie op vreedzame wijze kan plaats vinden.
Zijn principe van de menselijke waardigheid en zijn regels nietliegen, niet-doden en niet-stelen geven de morele grenzen van het
interactieve spel tussen mensen aan, waarbij de inhoud van die 'spelen' open ligt. Dit beginsel is te herformuleren als het principe van
niet-uitsluiting. Mensen mogen op grond van ras, geslacht, cultuur,
economische positie niet tegengewerkt worden in hun mogelijkheid tot interactie. Ze hebben in principe evenveel recht om hun
leven vorm te geven. Waar een dergelijke gelijkheid in de praktijk
niet aanwezig is, is het moreel geboden daarnaar te streven.
Van Gilligan leerden we iets anders. Namelijk dat een ethiek van
niet-uitsluiting alleen onvoldoende is. Zo'n ethiek zet niet alleen
het specifieke en unieke van mensen - hun ras, geslacht, positie,
gevoelens en angsten - buiten de deur, er wordt ook eenzijdig gehatnerd op het aatnbeeld van de autonomie. Daarom is een aanvullend a-symmetrisch grondpatroon nodig, dat tot uitdrukking komt
in betrokkenheid bij de unieke anderen. Dit beginsel is te herformuleren als het principe van bevordering van interactie. Op grond van dit
beginsel kunnen menselijke handelingen, culturele tradities en sociale instituties beoordeeld worden op de kwaliteit van hun bijdragen aan intermenselijke en crossculturele relaties.
Inhoudelijk gezien biedt het pluralisme een bescheiden transculturele moraal. Het is op z'n best met het aangeven van de basisvoorwaarden voor heterogene interactie. Dat heeft twee uitgangspunten
opgeleverd: het niet-uitsluiten van (groepen) mensen en het versterken van interacties binnen en tussen groepen. Beide uitgangspunten kunnen niet automatisch toegepast worden. Het is afhankelijk van de specifieke situatie, waarvan de beschrijving vrijwel altijd
betwistbaar is, hoe ze ge~ffectueerd moeten worden.
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Het pluralisme definieert het cross culturele veld en de basisregels
waarbinnen mensen hun interacties kunnen ontwikkelen. Hoe
daaraan specifiek inhoud wordt gegeven is aan (groepen) mensen.
Positieve moraal kan en moet veranderen als de omstandigheden
veranderen.
Dit geldt ook voor de waarde van tolerantie, o,ok al laten relativisten die de hoogste morele status bekleden. In het volgende
hoofdstuk wordt tolerantie daarom nader geanalyseerd.
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Tolerantie

In het vorige hoofdstuk is de relatie tussen pluralisme en de moraal
onderzocht. Met betrekking tot een transculturele moraal konden
slechts magere conclusies getrokken worden. Hoe staat dat met het
monisme en het relativisme? Die lijken op het eerste gezicht meer
te bieden te hebben. Met de pluralisten delen zowel relativisten als
monisten het inzicht dat er vele normen- en waardenstelsels bestaan.
Ze gaan uiteen in hun waardering voor dit inzicht. Monisten menen
dat er ondanks alle verscheidenheid een algemeen geldig transcultureel stelsel noodzakelijk is, waarbij hun eigen stelsel veelal de voorkeur krijgt. Relativisten, met Herskovits voorop, wantrouwen een
dergelijke mening, omdat die volgens hen van een etnocentrisch
vooroordeel getuigt; sterker nog, erop neerkomt dat de sterkste partij haar normen oplegt aan andere groepen. Vandaar dat zij universele tolerantie tussen culturen als morele basisnorm bepleiten.
Het in het vorige hoofdstuk ontwikkelde pluralistische gezichtspunt wordt nu in stelling gebracht om de opvattingen van de relativisten nader te onderzoeken. Dit om twee redenen. De eerste reden
is inhoudelijk van aard. Is tolerantie wel de oplossing voor alle interculturele problemen? De tweede reden bevindt zich op een geheel
ander vlak. Na alle abstracties van het vorige hoofdstuk is het zinvol
om aan een voorbeeld te laten zien wat een pluralistische aanpak
meer concreet kan inhouden.
Dit hoofdstuk heeft de volgende opbouw. Eerst worden de argumenten van de relativisten voor tolerantie onder de loupe genomen
en op hun deugdelijkheid onderzocht. Vervolgens wordt aandacht
besteed aan de logica van tolerantie. Waar praat je over als je het
over tolerantie hebt? Op beide punten blijken de relativisten tekort
te schieten. Daarmee is tolerantie als morele strategie nog niet afgewezen. Wel moet er op een andere manier naar de argumenten en
inhoud gekeken worden. Wat levert pluralisme dan op?
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Relativisme en tolerantie
Tot nu toe is het begrip 'tolerantie' vrijwel onbesproken gebleven.
Wel is het vaak genoemd. Voornamelijk als het morele zwaartepunt
van de cultuurrelativisten. Hoe komen ze daartoe? De redenering
van een relativist om tot tolerantie te komen bestaat uit drie premissen en een conclusie. J
De conclusie - tolerantie tussen culturen is geboden - is gebaseerd op de volgende premissen:
I . de empirische constatering dat per cultuur de waarden- en
nonnenstelsels verschillen;
2. de meta-ethische opvatting dat elk stelsel gelijkwaardig is; immers, er valt op cultuuronafhankelijke wijze niet uit te maken
welk nonnenstelsel de voorkeur verdient;
3. de normatieve stellingname dat een ieder behoort te handelen
volgens de nonnen van zijn ofhaar cultuur.
Wat is deze redenering waard? Logisch is zij zwak, al was het slechts
omdat in de premissen culturen als losse, onafhankelijke entiteiten
optreden, terwijl in de conclusie de relatie tussen culturen voorkomt.
Ook op de afzonderlijke premissen is de nodige kritiek te leveren.
De empirische constatering lijkt vanzelfSprekend. Vele voorbeeldenleggen daarvan getuigenis af. Zo zijn in Nederland mannen en
vrouwen (vrijwel) gelijk voor de wet, terwijl dat in Marokko niet
het geval is. Een moeilijkheid bij deze premisse is dat biImen één
cultuur, bij voorbeeld de Nederlandse, zich vaak verschillende stelsels van nonnen en waarden kunnen voordoen.
De meta-ethische premisse zegt dat de diverse waarden- en normenstelsels gelijkwaardig zijn. Niet alleen in de zin dat ze voor
leden van een culturele gemeenschap een geïntegreerd geheel van
waarden en nonnen vonnen, maar vooral omdat het ontbreekt aan
deugdelijke instrumenten om ze als beter of slechter te beoordelen.
Gesteld al dat deze premisse correct zou zijn (in het vorige hoofdstuk is ze overigens afgewezen), dan levert ze de vraag op: in welk
opzicht zijn culturen gelijkwaardig? Verdedigbaar is dat de verschillende stelsels evenzeer de moeite van het bestuderen waard zijn. In
dat geval wordt de positie van waarnemer betrokken. Vanuit een
ivoren toren van intellectuele belangeloosheid worden de verschillende morele systemen naast elkaar gezet. Bij afdaling naar het ni130
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veau van het concrete handelen komt men met deze premisse echter niet ver. Ze geeft niet aan volgens welke regels men in concrete
situaties zou moeten handelen. Immers, waarom zou men een bepaald stelsel moeten omannen, als dit niet meer dan een toevalligheid is? Uiterst problematisch is ze voor de legitimering van morele
keuzen, waarbij verschillende, tegenstrijdige, nonnenstelsels betrokken zijn.
De normatieve premisse kan op twee manieren geÜlterpreteerd
worden: beschrijvend en voorschrijvend. Als beschrijving is ze een
enculturatiestelling - het is begrijpelijk dat mensen moreel zingen
zoals ze in hun opvoeding gebekt zijn. Als voorschrift - men behoort te doen en te laten wat in iemands omgeving en cultuur als
goed, respectievelijk kwaad wordt beschouwd - gaat deze premisse
een forse morele stap verder. Het is echter niet duidelijk waarom
zo'n interpretatie geaccepteerd zou moeten worden. Het kan uiteraard handig zijnje aan te passen aan de regels inje omgeving. Maar
of dat moreel ook geboden is, daarvoor is een zwaardere bewijslast
nodig. Uit het feit dat mensen verschillende waarden en nonnen
aanhangen (premisse I) en uit de opvatting dat alle nonnenstelsels
gelijkwaardig zijn (premisse 2) kan niet afgeleid worden dat er een
morele plicht bestaat de nonnen en waarden die toevallig inje omgeving dominant zijn te aanvaarden.
De conclusie, tolerantie, zo valt te vrezen, zal gezien de zwakke
pijlers ook niet al te stevig staan. Sterker nog, er dreigt tussen de
conclusie en de derde premisse een tegenspraak. Als het betreffende
waarden- en nonnenstelselleert dat andere culturen inferieur zijn
aan de eigen en derhalve dienen te veranderen of te verdwijnen, is
tolerantie de meest onwaarschijnlijke conclusie waartoe men kan
komen.
Het probleem van tolerantie valt te illustreren aan een enigszins versleten voorbeeld, dat vanwege zijn helderheid desondanks hier opgevoerd wordt.
Een kind van een Jehova-getuige krijgt een verkeersongeluk; het
verliest daarbij veel bloed. De enige manier om dit leven te redden
is volgens de behandelende arts een bloedtransfusie. De vader van
het kind is daar ernstig op tegen. Niet omdat hij zorgeloos met het
kind omspringt, maar omdat hij een diep religieuze overtuiging
heeft dat een dergelijke ingreep onjuist is. De arts acht het zijn professionele en menselijke plicht alles in het werk te stellen om het
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leven van het kind te redden. In deze situatie zijn de verschillende
premissen in het spel. Er is hier sprake van twee, elkaar uitsluitende,
waardensystemen. Normatief gezien redeneren zowel de arts als de
vader vanuit hun (sub-)culturele achtergrond. Gezien hun tradities
is meningsverschil onontkoombaar. Het ontbreekt hun aan overstijgende criteria om tot een gemeenschappelijk resultaat te komen.
Wat nu te doen?
Het gelijkwaardig verklaren van de beide stelsels levert hier geen
handelingsaanwijzingen op. Tolerantie biedt vervolgens weinig
meer dan spanningen. Moet de vader de overwegingen van de arts
aanvaarden en zijn eigen overtuiging inslikken? Moet de arts de religieuze ideeën tolereren en het kind laten sterven? Tolerantie van
de kant van één persoon leidt tot het opgeven van iets dat wezenlijk
voor hem is. Tolerantie van twee kanten leidt tot nog onaangenamere resultaten: door op elkaar te wachten gebeurt er voor beide
partijen het ergste.
De door de relativisten gepredikte tolerantie ademt een aangename
sfeer van gematigdheid vergeleken met het repressieve etnocentrisme van de monisten. Toch zitten er logisch en inhoudelijk ernstige
problemen aan vast.
- Het relativisme laat mensen met lege handen staan bij moreel
relevante problemen waar verschillende normen- en waardenstelsels in het geding zijn.
- Het relativisme heeft een overdreven beeld van de homogeniteit van afzonderlijke culturen. Ook binnen culturen, zeker in de
huidige tijd, bestaan er uiteenlopende opvattingen van wat goed en
slecht is. Hoe dit door relativisten verdisconteerd zou kunnen worden is moeilijk te zien. Waar houdt de verplichting op je aan de
regels vanje eigen cultuur te houden, voor zoverje al weet wat die
eigen cultuur inhoudt? Tot hoever mag een bepaalde cultuur de
eigen leden intolerant behandelen?
- Hoewel bedoeld als kritische bestrijding van het etnocentrisme
is het relativisme té tolerant. Het is kritisch ten opzichte van het
etnocentrisme in de eigen, westerse, cultuur, maar onkritisch ten
opzichte van ltet etnocentrisme in andere culturen.
- Het relativisme zet tolerantie op een voetstuk - de transculturele moraal bij uitstek. Uit het voorbeeld bleek al dat dit te hoog gegrepen is. Het is zaak de aard van tolerantie nauwkeuriger onder
ogen te zien.
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De logica van tolerantie
Het relativistische pleidooi voor tolerantie blijkt niet overtuigend te
zijn. Nog minder duidelijk is wat tolerantie precies inhoudt. Waar
praten we over als we het over tolerantie en tolereren hebben? Het
aanvaarden van andere levensstijlen als gelijkwaardig aan de eigen?
Het zich ontzeggen van elke kritische opmerking over welk normenstelsel ook?
Tolerantie komt pas op de agenda als er interacties en machtsverschillen aan de orde zijn. Zonder interacties tussen groepen en individuen hoeft er niets getolereerd te worden. Soms bewust, maar
meestal onbewust van elkaar leven ze naast elkaar. Zonder machtsverschillen is er ook geen tolerantie nodig. Waarom dat zo is maakt
de logica van tolerantie duidelijk. 2
Tolereren betekent letterlijk 'verdragen'. Het houdt in het dulden van iets dat men tegelijk afkeurt. Daarbij valt niet alleen te denken aan waarden en normen, maar ook aan handelingen, personen,
groepen en ideeën.
Afhankelijk van de situatie zijn er twee mogelijkheden te onderscheiden:
I. 'verdragen' in een situatie van machteloosheid; omdat men
niet de mogelijkheid heeft iets aan de ongewenste situatie te
doen is 'berusting' hier een geschikte term;
2. 'verdragen' in een situatie van macht; omdat men nu in staat
is de situatie te veranderen is hier sprake van 'echte' tolerantie.
Over de eerste mogelijkheid valt verder het stilzwijgen. Hier valt
niets te tolereren, alleen maar te ondergaan. De tweede mogelijkheid levert de definitie van tolerantie: het verdragen van een idee, handeling, persoon, groep of stand van zaken die men afkeurt, terwijl men wel
in staat is (of denkt te zijn) tot het tegengaan daarvan.
Er zijn vele redenen om tolerant te zijn. Iemand kan bij voorbeeld
'onheus' gedrag tolereren, omdat hij geen zin heeft er iets tegen te
doen. Hij kan een 'verwerpelijke' religie tolereren om te laten zien
hoe tolerant hij zelf wel is. Hij kan ook andersdenkende politieke
partijen tolereren, niet omdat hij wat in hun argumenten ziet, maar
wel omdat ze democratisch zijn verkozen. Deze voorbeelden
maken duidelijk dat men iets dat ongewenst is accepteert op grond
van bepaalde redenen.
Bij tolerantie gaat het om een afwegingsproces. Uiteraard wor-
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den de overwegingen sterk beïnvloed door de situatie waarbinnen
men beslissingen moet nemen. In het domein van de arbeid, de religie, het onderwijs en het recht zijn de institutionele factoren waarmee rekening moet worden gehouden verschillend. De mate van
tolerantie loopt daardoor uiteen. Het is gemakkelijker te tolereren
dat iemand thuis er de kantjes van afloopt, dan dat hij dat als naaste
collega in een bedrijf doet.
Om de aard van tolerantie scherper in het vizier te krijgen is het
evenwel nodig van die verschillen te abstraheren. In het schema
hieronder komt alleen een algemeen beslissingsmodel aan de orde.
Welke afwegingscombinaties zijn mogelijk?
In een beslissingssituatie staat iemand voor een keuze. Er is een
bepaalde zaak die hij wil bevorderen. Dan is het vanzelfSprekend dat
hij maatregelen neemt om zijn doel te bereiken. Het kan ook zijn
dat de betreffende zaak hem onverschillig laat. Maatregelen kunnen
dan achterwege blijven. Het kan ook zijn dat hij een misstand wil
tegengaan. Dan moet hij dienovereenkomstig zijn middelen gebruiken. Beslissingstheoretisch past een actor in alle drie situaties
zijn middelen aan bij zijn doelen.
Naast deze drie rationele handelingsmodellen zijn er ook tussenvormen mogelijk. Bij voorbeeld wanneer men een bepaalde zaak
positief waardeert en desondanks geen middelen inzet. In totaal zijn
er negen combinaties te maken. Ze zijn af te leiden door mogelijke
waarderingen van het doel (deze kunnen op drie manieren uitpakken: positief, neutraal, negatief) te combineren met mogelijke middelen (ook hier zijn drie mogelijkheden: bevorderend, nalatend, tegengaand) . In schema:

I

2

3
4
S
6

7
8
9

oordeel

aard middel

kwalificatie

negatief
negatief
negatief
neutraal
neutraal
neutraal
positief
positief
positief

tegengaand
nalatend
bevorderend
tegengaand
nalatend
bevorderend
tegengaand
nalatend
bevorderend

rationele keuze
tolerantie
'acceptatie'
'benadeling'
rationele keuze
'bevoordeling'
' opoffering'
'indifferentie'
rationele keuze

Beslissingstheoretisch zijn

I.

5 en 9 de meest rationele uitkomsten.
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Doel en middel zijn hier rechtstreeks op elkaar afgestemd. Intolerantie (combinatie I) hoort daartoe: men bestrijdt wat men verwerpt. De overige uitkomsten zijn afwijkingen van het rationele
keuzemodel. Geprobeerd is ze een naam te geven. Dat is niet zo
gemakkelijk. De kwalificaties tussen aanhalingstekens betekenen
niet dat dergelijke situaties zich niet zouden voordoen, wel dat het
moeilijk is er een geschikte term voor te vinden.
Combinatie 2 levert de uitkomst tolerantie. Het verschil met intolerantie zit niet zozeer in het oordeel, maar in de maatregel: bij
tolerantie wordt de handeling die het bezwaar weg kan nemen nagelaten. Als het gedrag van iemand me niet aanstaat ben ik intolerant door hem in de kraag te vatten en tolerant door niets te doen.
Combinatie 3, in het schema onder tolerantie, valt te illustreren
met de beroemde uitspraak: 'Ik ben het volstrekt met je oneens,
maar ik zal alles in het werk stellen om je aan het woord te laten
komen'. Hier hecht iemand meer waarde aan de doelstelling te willen bijdragen aan een samenleving waarin iedereen gehoord wordt,
dan aan wat iemand specifiek zegt. Zo gezien is er geen sprake van
irrationeel handelen, maar van een afweging waarbij een extern,
zelfS pluralistisch, argument de doorslag geeft.
Combinatie 4 is het geval, wanneer iemand vanwege externe redenen een situatie die hem verder koud laat bestrijdt. Zo kan een
politicus zich verzetten tegen het omhakken van een bos, niet
omdat het milieu hem ter harte gaat, maar omdat hij hoopt daarbij
politiek garen te spinnen.
Combinatie 6 lijkt hierop. Dezelfde politicus kan pleiten voor
Europese eenwording, niet omdat hij dat politiek belangrijk vindt,
maar omdat hij graag een zetel in Straatsburg wil bezetten.
Combinatie 7 duidt de situatie aan waarin iemand iets wat hij
hogelijk waardeert opgeeft ten behoeve van een nog belangrijker
doel. Het klassieke voorbeeld levert Abraham die om zijn geloof te
tonen bereid was zijn zoon te offeren.
Combinatie 8 komt zeer veel voor; men doet niets waar men
gezien de positieve waardering wel iets zou mogen verwachten. Zo
vinden velen dat ze iets aan filosofie moeten doen, maar ja, druk
bestaan ...
Het schema kan behulpzaam zijn bij het ontdekken van conceptuele verwarring. Tolerantie is hier gekoppeld aan combinatie 2 - negatieve waardering plus niet-ingrijpen. Relativisten proberen to135
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lerantie te koppelen aan 5. Door het negatieve oordeelte neutraliseren verwachten zij dat ingrijpen nagelaten wordt. Sommigen gaan
nog verder en verbinden tolerantie aan combinatie 3 (het bevorderen van datgene wat men eigenlijk verafSchuwt) of aan 8 (het met
rust laten van wat men hogelijk waardeert) of zelfS 9 (het bevorderen van wat men lovenswaardig vindt).
Tolerantie wordt, zo valt nu te constateren, door de relativisten
al enigszins opgerekt. De andere opvattingen gaan nog veel verder.
Met tolerantie hebben die weinig meer te maken.
De logica van tolerantie geeft weinig aanleiding tot hooggestemde
gevoelens. Zowel op het terrein van de menselijke relaties als op dat
van het handelen is ze een moraal in mineur.
Tolerantie houdt in dat een actor (individu of groep) niet ingrijpt
in praktijken en opvattingen die hij afkeurt of minderwaardig vindt.
En dat om redenen die het niveau van ongeïnteresseerdheid of eigenbelang niet te boven hoeven te gaan.
Tussen degene die tolereert en degene die getolereerd wordt
gaapt een groot verschil. Tolereren is het prerogatief van de machtige. Getolereerd worden het veelal ontluisterende lot van de zwakke)
Wat betekent de bovenstaande analyse voor de cultuurrelativisten?
Zij hebben van tolerantie een overmatig fraaie en overmatig harmonische voorstelling. Te fraai, omdat ze uit zijn op gelijkwaardigheid van culturen, terwijl tolerantie niet meer is dan het dulden van
het vreemde, het bizarre. Te harmonisch ook, omdat ze te weinig
oog hebben voor de machtsongelijkheid die met tolerantie verbonden is.
Is door de geleverde kritiek tolerantie een zinloos begrip geworden? Dat is zeker niet het geval. Daarover gaan de volgende paragrafen.

Tolerantie en intolerantie
Niet erg hooggestemd - tolerantie is verre van een ideale morele
imperatief. Toch zitten er waardevolle kanten aan. Om die te ontdekken is het zinvol tolerantie met intolerantie te vergelijken.
Intolerantie is een gecompliceerd verschijnsel. Het vertoont verschillende aspecten: een machtsaspect, een cognitief element, een
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evaluatief moment en een handelingskant. Schematisch weergeven
is van intolerantie sprake als de volgende voorwaarden vervuld
worden:
a. er is een machtige partij A en een minder machtige partij B;
b. A heeft andere opvattingen en gedragingen dan B;
c. A acht de opvattingen en gedragingen van B inferieur aan de
eigen;
d. A maakt gebJ;'\lik van machtsmiddelen om de opvattingen en gedragingen van B te veranderen.
Op grond van dit schema zijn uiteenlopende mechanismen aan te
geven om intolerantie te verminderen.
Intolerantie kan afÏlemen als de machtsverschillen tussen A en B
kleiner worden. Men kan nog steeds de ideeën en gedragingen van
de andere partij verwerpelijk vinden, maar het ontbreekt dan aan
machtsmiddelen om het eigen gelijk te effectueren. Het Nederlandse zuilenstelsel, waarbij een aantal groepen maatschappelijk ongeveer even sterk was, kan hier als voorbeeld dienen.
Intolerantie kan ook kleiner worden als groepen en individuen in
opvattingen en gedragingen steeds meer op elkaar gaan lijken. Er
bestaan dan geen redenen meer om elkaar de oren te willen wassen.
De weg hier naártoe kan overigens zeer repressief zijn.
Intolerantie kan ook teruggedrongen worden als de machtige
partij beseft dat de opvattingen van elke groep uiteindelijk van dezelfde 'kwaliteit' zijn. Op dit punt ligt de bijdrage van het cultuurrelativisme. Het zal duidelijk zijn dat dit een beperkte bijdrage is;
alleen op het niveau van de attituden en niet op dat van de machtsverhoudingen.
Intolerantie kan ook nagelaten worden als geen machtsmiddelen
worden ingezet. De redenen hiervan kunnen variëren van opportunistisch (dit te willen veranderen is de moeite niet waard) tot moreel
(ieder individu, iedere groep heeft het recht op een zekere vrije
ruimte om zijn eigen gang te gaan). Zulke redenen gaan veelal gepaard met de aanwezigheid van een nog sterkere partij dan A (bij
voorbeeld de overheid), die ertoe bijdraagt dat de prijs voor intolerantie te hoog wordt.
Intolerantie is in beginsel een waardenneutraal begrip, het is niet bij
voorbaat goed of slecht. Bij de bestrijding van feitelijke vormen van
intolerantie kunnen diverse overwegingen een rol spelen, opportunistische, machtspolitieke, cultuurrelativistische en morele. Over de
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morele overwegingen moet iets meer gezegd worden. Ze kunnen
betrekking hebben op de ongelijkheid die met intolerantie gegeven
is, alsook op de onvrijheid die er het gevolg van is.
Op grond van een moreel gelijkheidsideaal wordt gepleit voor
het verdwijnen van verschillen in invloed en macht tussen individuen en groepen. Dit pleidooi kan verschillende vormen aannemen: anarchisme, emancipatie van onderliggende groepen, democratisering. Vrouwenbeweging, homobeweging, etnische groepen
beroepen zich op dit ideaal om zich meer en sterker te kunnen manifesteren en om de machtsbalans in de samenleving in hun richting
te veranderen.
Op grond van een moreel vrijheidsideaal wordt gepleit voor een
zekere 'vrije ruimte' voor mensen en groepen. Dit pleidooi neemt
verschillende vormen aan, het wordt zowel in utilitaristische als in
deontologische termen verdedigd. In het eerste geval wordt uitgesproken dat mensen het recht hebben op eigen wijze hun welzijn na
te streven. De enige inbreuk daarop mag gemaakt worden wanneer
zij daarbij de vrijheid van anderen onevenredig zouden beknotten
(Locke, Mill)4. In het tweede geval wordt aangesloten bij de ideeën
van Kant. Opvattingen, gedragingen, enzovoort, kan men niet
laten samenvallen met de (excentrische) persoon. Respect voor de
persoon betekent dan niet dat men al diens handelingen en uitingen
accepteert, maar wel dat men de betreffende persoon zodanig behandelt dat deze ook als 'doel' op zich gezien wordt.
Beide redeneringen vanuit het vrijheidsideaal bepleiten niet alleen tolerantie, maar geven er tegelijkertijd de grenzen van aan.
Waar het handelingen betreft die de mogelijkheid van 'gelijke vrijheid', respectievelijk 'persoon-zijn' ontkrachten kunnen deze niet
getolereerd worden. Daardoor conflicteren ze met het tolerantiestreven van de cultuurrelativisten. Niet culturen staan centraal, maar
individuen en pas als afgeleide daarvan groepen van mensen,s
Tolerantie neemt niet altijd toe als intolerantie afueemt. De vraag of
intolerantie met intolerantie bestreden moet worden is nu ook minder klemmend dan bij de 'beschaafde' universalisten van hoofdstuk
4. Om tolerantie mogelijk te maken is vaak intolerantie vereist. Om
de voorwaarden voor de vrije ruimte van individuen en groepen te
realiseren is in vele gevallen machtsuitoefening nodig. Binnen die
vrije ruimte kunnen actoren zonder al te zeer gehinderd te worden
hun eigen voorkeuren volgen en belangen behartigen.

Tolerantie

In het vorige hoofdstuk zijn twee concepties van moraal genoemd: die van de 'autonomie' en die van de 'zorg en verantwoordelijkheid'. De filosofische verdediging van tolerantie komt uit de
eerste conceptie voort en veel minder uit de tweede. Daardoor kan
tolerantie de moraal worden van individuen en groepen die elkaar
niet lastig zullen vallen. 'Als ik geen last heb vanjou, danjij niet van
mij.' Een dergelijke praktische vorm van tolerantie komt in onze
cultuur steeds meer voor. 'Ik heb toch recht op mijn overtuiging,
waarom zouden we erover discussiëren?' Tolerantie kan leiden tot
onverschilligheid, tot het uit de weg gaan van interacties.

Pluralisme en tolerantie
Met de laatste opmerkingen is een voorschot genomen op de relatie
tussen pluralisme en tolerantie. Pluralisme is niet het ideeënstelsel
waarin eenheid centraal staat, ook niet diversiteit, maar interactie.
Vanuit dat gezichtspunt wordt nu naar tolerantie gekeken. Levert
het monisme repressie op in plaats van tolerantie, staat het 'beschaafde' universalisme met lege handen voor de vraag ofintolerantie met intolerantie bestreden mag worden, zwalkt het relativisme
zowel intellectueel als moreel om tolerantie te verdedigen, wat kan
het pluralisme aan inzicht bijdragen?
Vooral dit: tolerantie is niet het centrale morele probleem. Tolerantie is niet meer en niet minder dan een mogelijke strategie om
bepaalde samenlevingsvraagstukken aan te pakken. Niet een algemene norm, maar een mogelijkheid die in verschillende omstandigheden gevarieerd kan worden toegepast. Het centrale probleem van
het pluralisme ligt elders - in de vraag hoe heterogene interacties
bevorderd kunnen worden.
Vanuit dit gezichtspunt is niet het eigen, uiteraard voortreffelijke,
waarden- en normenstelsel het belangrijkste, ook niet alle afzonderlijke culturen met hoofdletters, maar mensen die cultuur, belangen
en waarden met zich meebrengen. Onder welke condities kunnen
interacties tussen hen plaatsvinden? In de morele sfeer zijn twee
typen onderscheiden. Het aan Kant ontleende symmetriebeginsel,
waarin vrijheid en gelijkheid centraal staan en het aan Gilligan ontleende asymmetriebeginsel, waarin zorg en verantwoordelijkheid
tot uitdrukking komen. Om zulke voorwaarden in de maatschappelijke verhoudingen vorm te doen krijgen is een ingewikkeld proces van macht en betrokkenheid nodig. Als een positieve stap in
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deze richting valt te denken aan de mensenrechten die, hoe beperkt
ook in effectiviteit en consistentie, door de Verenigde Naties worden uitgevaardigd en gedragen.
Door het interactieperspectief centraal te stellen heeft culturele eigenheid, de hoeksteen van het relativisme, niet het hoogste woord
in het pluralisme. Zo'n eigenheid is geen laatste strohalm, maar een
mogelijkheid tot leerprocessen. Het pluralisme legitimeert niet het
zichzelf opsluiten in het eigen hok. Het gaat ervan uit dat door interacties steeds weer andere onderkomens te vinden zijn. Hoe dit
alles in specifieke situaties uitpakt is niet in één zin te vatten. Er zijn
situaties waarin pure machtsverhoudingen de uitkomst bepalen.
Van interactie is dan nauwelijks sprake; de directieven komen van
één kant. Tolerantie, uit overtuiging of afgedwongen, is in zo'n situatie een aanvaardbare strategie. Er zijn ook situaties waarin groepen als los zand naast elkaar bestaan; van interacties is dan geen sprake. Tolerantie in deze situaties is weinig zinnig; ze levert dan alleen
een versterking op van het onverschillig naast elkaar voortleven.
Eerder in dit hoofdstuk is een voorbeeld opgevoerd met twee dramatis personae - een Jehovagetuige en een arts. Het kind van de
Jehovagetuige is ernstig gewond. Tussen de vader en de arts bestaat
een conflict over het middel om het leven van het kind te redden.
Tolerantie, zowel van een als van beide kanten, draagt niet bij aan
een bevredigende oplossing. In dit soort situaties leidt het relativisme tot niets. Een monist kan als hij over de macht beschikt zijn
opvatting doordrukken. Afhankelijk van de I?aatschappelijke context kan dat zowel de vader als de arts zijn. Een pluralist staat hier
voor een probleem, zonder een rechtsstreeks antwoord. Wel beschikt hij over een uitgangspunt om een poging tot een oplossing te
doen - heterogene interactie. Dat kan verschillende zaken inhouden. Bij voorbeeld het betrekken van andere belanghebbenden in
het overleg. Tot nu toe heeft het kind geen stem gehad - en in dit
geval geldt vooral voor haar het beginsel van niet-uitsluiting - maar
ook haar moeder, de grootouders, de medische collega's niet. Mogelijk zijn daaruit nieuwe criteria en behandelingsmogelijkheden af
te leiden. Een dergelijke poging behelst echter geen garantie voor
een succesvolle afloop.
Dit voorbeeld wijst op een veel voorkomend probleem. Hoe
moeten strijdigheden tussen verschillende moralen in de praktijk
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opgelost worden? Het is bekend dat op het concrete niveau zich
onverenigbaarheden kunnen voordoen. Zeker waar steeds meer
mensen uit verschillende (sub-)culturele achtergrond met elkaar te
maken krijgen. De aanpak van pluralisten gaat er niet vanuit dat er
definitieve oplossingen bestaan, zoals monisten menen, en ook niet,
zoals de relativisten denken, dat elk probleem het beste aan elke
afzonderlijke groep kan worden overgelaten. Het pluralisme is gericht op het zoeken naar verbindende regels die niet perfect hoeven
te zijn, maar wel voor verbetering vatbaar. Tolerantie kan zo'n regel
zijn, zij het van beperkte waarde. Tegen al te veel gelijkhebberij,
tegen al te veel machtsoverwicht een zinvolle aanpak, maar geen
oplossing voor alle maatschappelijke en culturele kwalen. Hooguit
een strategie om een aantal samenlevingsproblemen minder schrijnend te maken.

Noten
I. Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van: G. Harrison, Relativism and
toleranee, in: ].W. Meiland en M. Krausz (red.), Relativism, cognitive and moral
(Londen 1982), p. 229-243.
2. Deze paragraaf is geïnspireerd door P. King, Toleration (New York 1976),
m.n. hoofdstuk I.
3. Zie ook het artikel: Tolerantie toen en nu, in: E.H. Kossmann, Politieke
theorie en geschiedenis (Amsterdam 1987), p. 45-58.
4.]. Locke, Letters oJtoleration (1689,1690, 1692).].S. Mill, On liberty (1859).
5. Zie hiervoor ook: S. Mendus (red.),justifying toleration: Conceptual and historical perspectives (Cambridge 1988).
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Hoofdstuk 9
Pluralisme en de kennis

'Deze ziekte is een door God opgelegde beproeving'. 'Deze ziekte
is het gevolg van een bacteriële infectie'. Twee interpretaties van
eenzelfde verschijnsel, waarvan de ene is gevat in symbolisch-religieuze tennen en de andere in wetenschappelijk-causale. Van (sub-)cultuur tot (sub-)cultuur verschillen de regels en de uitgangspunten
om de werkelijkheid te beschrijven en te verklaren. Hoe kan een
dergelijke verscheidenheid in kennis verwerkt worden?
Het 'relativisme-debat', dat tevens een 'rationaliteits-debat' is, is
aan deze vraagstelling opgehangen. I Het zorgt voor veel onrust in
cultureel-antropologische en kennissociologische kring. Het is een
verwarrend debat, niet alleen omdat de tennen 'rationaliteit' en 'relativisme' een veelheid aan betekenissen hebben, maar ook omdat
het op minstens drie fronten tegelijk gevoerd wordt. Het eerste
front betreft de vraag of, en zo ja hoe, communicatie mogelijk is
tussen mensen uit verschillende culturen. Vervolgens hoe uitdrukki11gen uit de ene taal in een andere vertaald kunnen worden. Het
tweede front heeft betrekking op de vooronderstellingen voor kennisverwerving. Is kennis mogelijk van objectieve feiten, ofis kennis
zozeer ingebed in sociale samenhangen, dat ze geheel cultuurafhankelijk is? Aan het derde front gaat het debat over de kwaliteitscriteria voor cognitieve instrumenten. Zijn er al dan niet algemeen geldende criteria te vinden?
Deze vraagstellingen lopen in de discussies geregeld door elkaar
heen, met als gevolg een grote mate van spraakverwarring. Het is
daarom nuttig ze afzonderlijk na te gaan. Begonnen wordt met het
probleem van communiceren en vertalen; vervolgens komen de
vooronderstellingen van kennisverwerving aan de orde; ten slotte
de kwaliteitscriteria voor kennis. Dit alles om uit te komen bij het
kennistheoretische hart van het pluralisme.
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Communiceren en vertalen
Iedereen is gevonnd door de oordelen en vooroordelen in de eigen
cultuur en legt daardoor onherroepelijk zijn eigen maatstaven aan
bij het interpreteren van vreemde culturen. Met als gevolg dat zelfS
de geschoolde leek, de antropoloog, de opvattingen uit andere culturen niet zal kunnen 'verstaan' en 'vertalen', eenvoudigweg omdat
er in zijn eigen begrippenstelsel geen plaats voor is. Dit is een extreem relativistisch standpunt dat in feite door niemand echt verdedigd wordt. Wel geeft het aan dat hier problemen liggen ..~ Als bepaalde ideeën en gewoonten niet te beschrijven zijn in de taal van
de onderzoeker, kan men deze ook niet vergelijken met de eigen;
sterker nog, men kan de eigen achterban niet eens laten weten dat
ze er zijn.
Om beschrijving en vertaling mogelijk te maken moet een brug
tussen uiteenlopende culturen geslagen worden. Basaal daarvoor is
een bruggehoofd dat uit twee pijlers bestaat. De eerste wordt gevonnd door de aanname dat ondanks alle verschillen in iedere cultuur gelijksoortige problemen van menselijk leven en samenleven
moeten worden opgelost; de tweede door de aanname dat mensen
in hun context zo rationeel en zinvol mogelijk handelen. Deze pijlers, in het bijzonder de tweede, zijn methodologisch" gefonnuleerd
als het 'Principle ofCharity' (Davidson 3) ofals het 'Principle of Humanity' (Grandy4). Ze komen er ongeveer op neer dat men uit
moet gaan van de veronderstelling dat anderen doorgaans geen
onzin uitslaan of zich aan levensbedreigende inconsequenties blootstellen. Dit houdt onder andere in dat men deze anderen tot op
zekere hoogte de eigen beginselen van rationaliteit kan toeschrijven. Zo komt bij voorbeeld het fonnele schema van 'als ... dan' -redeneringen overal voor. Elke boerin in elke cultuur gaat ervan uit
dat zij moet zaaien, als zij wil oogsten. Dit postulaat loopt overigens
niet uit op de grote culturele gelijkschakeling. Bij het vertaalargument hoort namelijk een belangrijke clausule. Kennis nemen van
het 'vreemde' betekent niet noodzakelijkerwijs dat men iets nieuws
moet inpakken in het begrippenstelsel waarover men op dat moment beschikt. Nieuwe noties, nieuwe begrippen, nieuwe perspectieven kunnen mensen zich eigen maken zowel in hun eigen als in
een andere 'taal'. Een begrafenisritueel, waarbij de overledene postuum geconsumeerd wordt, is in onze cultuur volstrekt vreemd.
Toch is het mogelijk dit te 'begrijpen' zonder het in een of andere
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vonn beoefend te hebben. Men kan immers de overwegingen opsporen die aan zo'n gebruik ten grondslag liggen, overwegingen die
maken dat dit gebruik plausibel is. Zulke overwegingen kan men
reconstrueren met de door het bruggehoofd aangebrachte transculturele pijlers, namelijk enkele algemene logische redeneervonnen
en de ervaring in de eigen cultuur met de institutie begrafenis. Maar
dit is slechts een begin. Men moet ze aanvullen met een aantal nieuwe bouwstenen, waannee men alleen via een soort inwijding kan
kennismaken. Dit veronderstelt nog een derde pijler: het ingeleid
kunnen worden in nieuwe denk- en handelingskaders.
Voor contacten tussen mensen uit verschillende culturen zijn alle
drie de pijlers nodig en niet alleen de derde, zoals sommige relativisten menen. Laat de antropoloog zich net als een klein kind een culturele traditie eigen maken, zo luidt hun adagium. Voor een deel
heeft de relativist hierin uiteraard gelijk. Maar slechts voor een deel.
Hij ontkent niet alleen de socialisatie van de antropóloog, maar ontneemt hem ook zijn belangrijkste taak: rapporteren aan zijn thuisbasis hoe mensen elders leven en denken. Voor dit vertellen is vertalen
nodig cn daarvoor zijn weer de eerste twee uitgangspunten vereist.
Een voorbeeld kan het bovenstaande verduidelijken. Een vreemdeling komt in een hem onbekend gebied bij een vreemde stam waarvan hij de taal niet spreekt. Daar ziet hij het volgende tafereel:
Aan de oever van de rivier staan twee mensen, een volwassen man en
een kind. De man houdt een speer in zijn hand. Gebogen tuurt hij
naar het water. Met een plotselinge beweging steekt hij de speer in het
water. Kronkelend komt een vis tevoorschijn. Een aantal keren herhaalt zich dit schouwspel. De kleine jongen mag het ook proberen.
Rustig geeft de volwassene aanwijzingen. Even later vertrekken ze
naar hun dorp. Daar nemen vrouwen de vissen over, maken ze schoon
en stoven ze op een houtvuurtje.

Dit voorbeeld lijkt volstrekt triviaal. Dat is het niet. Het laat zien dat
een beschrijving als deze vol zit met interpretaties en categoriseringen. Daarzonder is er, zelfS in zo'n cultureel gezien zeer laag-bij-degrondse situatie, alleen maar ruis. Door ervan uit te gaan dat de
waargenomen mensen competente actoren zijn die weten wat ze
doen (rationaliteit) komt er lijn in wat de waarnemer ziet. Hij
neemt aan dat ze het vennogen bezitten taal te gebruiken en te
communiceren; het vennogen intelligent met anderen om te gaan;
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het vennogen bepaalde objecten (in het voorbeeld de vissen) en
eigenschappen (onder andere de breking van het licht in water)
waar te nemen; het vennogen gebruik te maken van een aantal eenvoudige metafysische aannamen (zoals de idee dat materiële voorwerpen blijven bestaan, ook al worden ze niet meer waargenomen);
het vennogen gericht doeleinden na te streven (zoals het bevredigen van biologische, sociale en psychische behoeften en het vermijden van gevaren). Dit uitgangspunt, waarbij het gedrag van de actoren als 'rationeel' wordt geïnterpreteerd S, is de ene voorwaarde om
tussen ruis en informatie te onderscheiden. De tweede voorwaarde
ligt in de categoriseringen die op het gedrag worden gelegd, zoals
voedselverwerving, opvoeding en arbeidsdeling.
Op grond van dit soort uitgangspunten, gebaseerd op de idee
dat er iets gemeenschappelijks is tussen mensen en tussen culturen
kan de vreemdeling, kan de antropoloog, inzicht krijgen in wat
deze mensen aan het doen zijn. Pas dan heeft hij de sleutel in handen om hun taal te leren kennen. Op basis van die kennis kan hij
verder ingewijd worden in de ingewikkelder aspecten van een cultuur.
Uiteraard wil deze gemeenschappelijkheid, deze universaliteit,
niet zeggen dat iedereen altijd even rationeel, doelgericht en communicatiefbezig is. Ook niet dat de categorieën die de antropoloog
toepast meteen de juiste zijn. Nog minder dat zijn eerste pogingen
tot beschrijven en vertalen meteen correct zijn. Waarnemen, analyseren en interpreteren zijn geen mechanische zaken en vergen grote
inspanningen. De vertaalschema's die de antropoloog gebruikt zal
hij steeds moeten bijstellen. Pas op het moment dat hij zover is dat
hij het verbaal en nonverbaal gedrag van anderen met succes kan
voorspellen kan hij de (voorlopige) zekerheid hebben dat zijn vertaalpoging geslaagd is. 6
Samenvattend: voor het interpreteren van verschijnselen en uitingen binnen een (vreemde) cultuur gelden drie punten. Ten eerste;
interpreteren vindt, zoals gezegd, niet alleen plaats op basis van taal,
maar ook op basis van algemeen menselijke praktijken die aan taal
vooraf gaan. 7 Universalia, zoals Herskovits ze noemt. Arbeid, sociale organisatievonnen, rituelen. Zulke universalia komen overal
voor, zij het in verschillende vonn en zwaarte. Ten tweede; interpreteren veronderstelt, in de eerder aangegeven beperkte betekenis,
rationaliteit. 8 Ten derde; interpreteren is niet neutraal. Degene die
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een vreemde cultuur tracht te begrijpen brengt zijn verleden, begrippen en ervaringen met zich mee.
.
Het derde punt legt een dubbele bodem onder communiceren en
vertalen. Het betekent dat de interpretaties een co-produkt zijn van
de eigen filters en van informatie uit den vreemde. Daardoor bestaat
altijd de mogelijkheid dat ze niet overeenkomen met wat de gesprekspartner bedoelt. Dat wil niet zeggen dat elke interpretatie
even ondeugdelijk is. Het criterium daarvoor is voorspelbaarheid.
Maar ook al voldoen ze aan dit criterium, ze kunnen dan nog steeds
het gevolg zijn van de specifieke interacties in specifieke situaties.
Bij andere interacties kunnen weer andere interpretaties naar boven
komen. Absolutistische pretenties om eigen en andermans cultuur
in hun geheel te kunnen begrijpen zijn daarom te hoog gegrepen.

Kaders, identiek of niet?
Het voorafgaande kan ook geformuleerd worden in termen van het
in hoofdstuk 3 geïntroduceerde kaderconcept. Wanneer mensen,
uitgaande van verschillende culturele regelsystemen, met elkaar
communiceren, kunnen hun 'kaders' met elkaar verstrengeld raken.
Er ontstaan dan nieuwe kaders, zowel gebaseerd op de al bestaande,
alsook beïnvloed door de interactiesituatie. Voor de verschillende
gesprekspartners zijn deze nieuwe kaders niet gelijk. Wel overlappen zij elkaar ten dele. Er ontstaan wederzijdse verwachtingspatronen. In de mate waarin de voorspellingen die daaruit voortvloeien
gerechtvaardigd blijken ontstaat het besef van wederzijds begrip.
Volledig samenvallen van kaders zal weinig voorkomen; alleen bij
gemeenschappelijke praktijken, waarin sprake is van expliciete regels. Door hun uiteenlopende geschiedenissen blijft in het algemeen verschil bestaan tussen de kaders van betrokkenen. Dit geldt
niet alleen voor individuen afkomstig uit verschillende culturen, het
geldt zelfS in intieme relaties, tussen partners, tussen ouders en kinderen.
Dit gezichtspunt, waarin wederzijds begrip mogelijk én beperkt
is, heeft Plessner als volgt onder woorden gebracht:
Verstehen ist nicht das Identifizieren mit dem Anderen, wobei die
Distanz zu ihm verschwindet, sondern das Vertrautwerden in der Distanz, die das Andere als das Andere und Fremde zugleich sehen lässt.
(Conditio VIII 102)
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De principi~le heterogeniteit die hierin tot uitdrukking komt, ontbreekt bij monisten en relativisten. Monisten willen anderen slechts
begrijpen vanuit één identiek kader, het eigen. Wees Griek met de
Grieken en de barbaren tellen niet mee. Relativisten zeggen dat je
anderen pas kunt begrijpen als je je eigen kader afSchudt en het andere aanneemt. Wees Jood met de Joden en Berber met de Berbers.
Zowel monisten als relativisten zien conununiceren als een vorm
van homogene uitwisseling. Begrijpen is volgens hen pas mogelijk
als gesprekspartneis beschikken over identieke kaders. Voor het
pluralisme staat daarentegen heterogene uitwisseling centraal. In de
termen van Kristeva: wees vreemdeling met de vreemdelingen. 9
Een fraai beeld voor wat dit laatste betekent is bij Gadamer te
vinden. Hij spreekt over kaders, in zijn terminologie tradities, als
over horizonten. Tradities zijn, aldus Gadamer, geen gestolde geschiedenis. Een traditie is levend. Zij wordt, hoe onopvallend ook,
steeds weer geconstitueerd door historisch gevormde en rationeel
opererende actoren. Niet alleen is daardoor de tegenstelling tussen
traditie en rede onjuist, ook klopt het beeld van een traditie als een
voor externe impulsen afgesloten ding niet. Een traditie wordt
voortdurend herschapen en is daardoor open. Gadamer verzet zich
tegen de 'Myth of the Framework', de mythe dat mensen voor eens
en altijd zitten opgesloten in hun eigen paradigma, in hun eigen
traditie, in hun eigen cultuur. En nu zijn beeld:
Wie der Einzelne nie ein Einzelner ist, weil er sich immer schon rnit
anderen versteht, so ist auch der geschlossene Horizont, der eine Kultur einschliessen soli, eine Abstraktion. Es macht die geschichtliche
Bewegtheit des menschlichen Daseins aw, dass er keine schlechthinnige Standortgebundenheid besittt und daher auch niemals einen
wahrhaft geschlossenen Horizont. Der Horizont ist vielmehr etwas, in
das wir hineinwandern und das rnit uns rnitwandert. lo

Dit citaat begint met het interactieperspectief dat voor Gadamer
centraal staat. Het eindigt met de metafoor van traditie en cultuur
als horizont. Een horizont is het gezichtsveld dat alles omvat dat
vanuit een bepaald punt zichtbaar is. Evenals een horizont is een
traditie beperkt en eindig, maar niet onveranderlijk. Als iemand beweegt dan beweegt de horizont mee. En bewegen moet van Gadamer. Als mensen dat niet doen is hun horizont beperkt, eindig en
gesloten. Als ze het wel doen veranderen hun tradities onder invloed van andere. Wanneer iemand kennismaakt met een andere
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cultuur, is het van belang dat het 'vreemde' zich zo objectief mogelijk uitdrukt. Dat gaat evenwel niet zonder voor-oordelen. Volgens
Gadamer is dat laatste geen verlies, maar winst. In het proces van
verstaan komen namelijk niet alleen de 'objecten', maar ook de
eigen voor-oordelen, de eigen traditie, onder de microscoop. Door
zich open te stellen voor het 'nieuwe' kan niet alleen daarvan kennis
worden genomen, maar is ook onderscheid te maken tussen de
'voor-oordelen' die het vreemde laten zien en de 'voor-oordelen'
die blind maken. Mensen verstaan en interpreteren altijd in het licht
van hun tradities, die in de loop van het proces veranderen. Dat
betekent niet dat die interpretaties arbitrair zijn. Het blijft onomstotelijk staan dat men moet proberen correct begrip te krijgen van wat
de 'dingen zelf' te zeggen hebben. Maar wat die 'dingen zelf' zijn
zal verschillend zijn in het licht van veranderende horizonten en
van de vragen die mensen leren stellen.
Het uiteindelijke resultaat van deze wisselwerkingen is volgens
Gadamer niet een a-historisch perspectief van waaruit rivaliserende
aanspraken op waarheid definitief kumlen worden geevalueerd,
maar veranderende, op z'n best steeds meer omsluitende en gedifferentieerder wordende 'voor-oordelen'.
Voor begrijpen en communiceren is het niet nodig dat gesprekspartners over identieke kaders beschikken. Heterogeniteit hoeft
niet een beletsel te vormen, maar kan, aldus Gadamer, juist een
voordeel zijn.
Het in interactie ontwikkelen van nieuwe kaders is uiteraard niet
alleen afhankelijk van de principiele mogelijkheden die filosofisch
ontdekt zijn. Het moet ook handen en voeten krijgen. En dat hangt
af van de beschikbaarheid van culturele instrumentaria, van de aard
van de maatschappelijke gesitueerdheid en van de psychologische
huishouding. De een beschikt over meer inlevingsvermogen en
vertaalcompetentie dan de ander. Per samenleving, per cultuur, per
groep verschilt de mate waarin 'het zich verplaatsen in de ander'
bevorderd wordt.

Positivisme en contextualisme
Het tweede front van de discussie tussen rationalisten en relativisten
heeft betrekking op de vooronderstellingen van kennisverwerving.
Wat is de aard van de persoon of groep die kent - het kensubject en wat is het karakter van dat wat gekend wordt - het kenobject?
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Hoe ziet de relatie tussen het kensubject en het kenobject eruit?
Twee invloedrijke kentheorieën staan bij het beantwoorden van
deze vragen diametraal tegenover elkaar. Het 'positivisme' enerzijds
en het 'contextualisme' anderzijds.
Voor het 'outsiders-perspectief van de monisten is het 'positivisme' een aantrekkelijke opvatting: er is één werkelijkheid en er is
één methode om tot betrouwbare en zekere kennis te komen. Voor
het 'insidersperspectief van de relativisten levert het 'contextualisme' een zinvolle invalshoek: er bestaan vele uiteenlopende, cultuurgebonden wijzen om zich met allerlei 'werkelijkheden' te verstaan.
Een kritische analyse van beide theorieën is bij Wardekker aan te
treffen. 11 In het navolgende wordt daarvan gebruik gemaakt.
Het positivisme is in de eerste helft van de negentiende eeuw door
Comte ontwikkeld. Een nazaat daarvan, het logisch-positivisme,
heeft gedurende het midden van de twintigste eeuw de wetenschapstheoretische discussies beheerst.
Kennis kan en moet onbevooroordeeld zijn, zo luidde de opvatting van Comte, Carnap en vele anderen. Zij stelden dat er 'neutrale' kennis van de werkelijkheid is op te doen, niet beïnvloed door
culturele en sociale eigenaardigheden van de onderzoeker. Hun
kensubject is de buitenstaander, dè- 'onafhankelijke' waarnemer.
Met grote afStandelijkheid meet en weegt deze. Tussen het object
van kennis, de uitwendige werkelijkheid. en het subject van kennis,
de waarnemer, bestaat een strikte scheiding. Het kenobject wordt
gezien als een van het kensubject onafhankelijk gegeven: de wereld,
waarvan de feiten, regelmatigheden en wetten opgespoord kunnen
worden. Door een dergelijke scheiding kan aanspraak worden gemaakt op wereldwijd geldige en objectieve kennis. De dan verkregen kennis is er overigens niet om zichzelf. Ze staat het subject ten
dienste om diens omgeving te verklaren, te voorspellen en te beheersen. Ze heeft de functie mensen te bevrijden uit ideologieën;
zelfStandig, nuchter onderzoek van de feiten en niets dan de feiten
maakt het subject vrijer en mondiger.
Het contextualisme van onder anderen de late Wittgenstein en
de vroege Winch vormt de tegenvoeter van het positivisme. u Kennis, zelfS het waarnemen, is altijd cultureel geïmpregneerd. ingebed
in sociale samenhangen. Ze wordt niet verkregen door afStandelijk
waar te nemen, maar door deel te nemen aan bepaalde levensprak149
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tijken. Het kensubject wordt hier gevonnd door actoren die deel
uitmaken van een specifieke sociale of culturele gemeenschap. De
scheiding tussen kensubject en kenobject is hier veel minder stringent dan bij het positivisme. Er zijn met betrekking tot kennis vele
'taalspelen' mogelijk, afhankelijk van de aard en geschiedenis van
bepaalde gemeenschappen. Binnen die 'spelen' worden de criteria
voor cognitief succes gedefinieerd. Dat betekent dat kennis slechts
intersubjectief geldig is binnen een bepaalde groep, en niet wereldwijd. Dat betekent ook dat de werkelijkheid, het kenobject, niet als
een gegeven wordt opgevat, maar als een constructie, gebaseerd op
een sociaal-historisch proces. De enige wereldwijde criteria die
daarop losgelaten zouden kunnen worden (hierover lopen de meningen uiteen) zijn fonnele: coherentie en consistentie (hoe samenhangend is zo'n constructie; in hoeverre sluit ze interne tegenspraken uit).
Ondanks de verschillen hebben, aldus Wardekker, beide stromingen een gemeenschappelijk punt waarop kritiek te leveren valt: de
relatie tussen kensubject en kenobject.
Kenmerkend voor het positivisme is de scherpe tweedeling tussen objectieve werkelijkheid en kennend subject. Beide worden
geacht kant en klaar aanwezig te zijn. Het probleem nu is hoe de
relatie tussen die twee gelegd moet worden. Objectieve werkelijkheid is in deze opvatting datgene wat in min of meer wetmatige
relaties is uit te drukken. Deze relaties worden door de onderzoeker
door middel van waarneming en logische operaties opgespoord.
Waarneming is in dit model informatie die van 'buiten' naar 'binnen' gaat. Wat moet echter onder 'buiten' en wat onder 'binnen'
worden verstaan? Hoe loopt de verbinding daartussen? Dit soort
vragen wordt bijzonder klemmend, als het onderzoek de mens zelf
betreft. Hoe dichter men daarbij komt, hoe meer de slang in zijn
eigen staart bijt, hoe moeilijker het wordt het typisch menselijke tot
uitdrukking te brengen. Er bestaat dan ook een voorkeur binnen
deze stroming voor subhumane, mechanische modellen - de mens
als stoommachine die agressie moet afblazen, als radar die uitzendt
en ontvangt, als computer die denkt en rekent. 13 De natuurwetenschappelijke modellenbouw laat de mens als subject van kennis verdampen ten gunste van een geobjectiveerd wetenschappelijk 'ding'.
Maar waarvoor wordt nog onderzoek gedaan als de mens als subject
verdwijnt? Eerder is aangegeven dat volgens het positivisme de
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mens als kennend subject onderzoek verricht om te emanciperen,
om zijn omgeving te verklaren, te voorspellen en te beheersen.
Maar over welk subject gaat het hier nog? Tussen het cultuurloze,
lichaamloze en wereldloze kensubject en het in wetmatigheden
vastgelegde menselijke object ligt een onoverbrugbare kloof. 14
Het contextualisme lijkt een bevredigend antwoord op de nadelen van het positivisme te kunnen geven. De werkelijkheid is niet
een kant en klaar gegeven. Het zijn mensen die de werkelijkheid
constitueren. Afhankelijk van de groep kunnen er verschillende
'werkelijkheden' bestaan. De mist rond het kensubject wordt daarmee opgetrokken; niet een wereldloos individu, maar een actieve
sociale gemeenschap is aan het werk.
Toch levert een dergelijke kentheorie eveneens problemen op.
Wanneer kennis in een bepaalde sociale samenhang ontstaan en geaccepteerd is, is ze in deze context ook geldig. Wat betekent dit voor
de kwaliteit van kennis? Er lijkt zo eerder sprake te zijn van een
gemeenschappelijke ideologie dan van een objectieve weergave van
de werkelijkheid. Het kenobject, de werkelijkheid, dreigt uit het
gezichtsveld van de 'contextualisten' te verdwijnen. Maar ook rond
het kennend subject bestaan er vraagtekens. Het wordt opgevat als
een actor die in vrijheid en beschikkend over volmaakte rationaliteit
de keuze maakt voor bepaalde werkelijkheidsinterpretaties. Immers
er zijn geen externe maatstaven waaraan afwijkingen getoetst kunnen
.w orden. Het probleem hier is dat het conceptueel onmogelijk wordt
over de cognitieve kwaliteit van het subject te spreken, over machtsfactoren en over gebrekkige theoretische inzichten.
Tot zover de reconstructie en de kritiek van Wardekker. Het positivisme tracht objectieve kennis van een objectievè werkelijkheid te
bereiken ten koste van een verdwijnend kennend subject. In de termen van Plessner: de nadruk op het 'zijn' maakt dat het element van
'zich verhouden tot' onzichtbaar wordt. Het contextualisme tracht
het kennend subject te redden door een verdwijnende objectieve
werkelijkheid op de koop toe te nemen. De nadruk ligt hier zozeer
op 'zich verhouden tot', dat het 'zijn' ondergesneeuwd raakt.

Kensubject en kenobject
Kan Plessner beide doodlopende wegen ontlopen? In zijn wijsgerige antropologie wordt de mens gekarakteriseerd door een dubbelISI
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heid: hij is én hij verhoudt zich tot dat zijn. Daaruit vloeit voort dat
kennis een indirect karakter heeft. Ze vonnt niet een afSpiegeling
van de werkelijkheid. Ze is gerelateerd aan het handelen van (groepen) mensen. In termen van Plessner:
Die Umweghaftigkei. ünseres Erkennens auf Grond stmdiger Trennung von Erscheinung und Sache selber, die typische Fragehaltung,
welche gleichermassen den magischen Praktiken, dem Mythus und
der eigentlichen Wissenschaft vorausliegt, zeigt eine Indirektheit und
Gebrochenheit unseres Weltverhältnisses. (Conditio VIII 188)

Alle kennisvonning verloopt langs een omweg en blijft dat ook
doen. Geen enkele theorie over de werkelijkheid kan daarom definitief met de 'werkelijkheid' samen vallen. In tegenstelling tot het
positivisme en het contextualisme is Plessner niet uit op onbetwijfelbare kennis (of geldend voor iedereen, of slechts voor de groep
waartoe men behoort). Hij aanvaardt dat er vele manieren zijn om
de chaotische werkelijkheid te bezweren en in het gelid te zetten.
Deze pogingen komen nooit tot een uiteindelijk resultaat. Weerleggingen en confrontaties met andere probeersels kunnen steeds
weer nieuwe mogelijkheden genereren. Hij heeft dus twee andere
kennisdoelen voor ogen: het verminderen van onzekerheid (niet
het opheffen ervan) én het relativeren van aanspraken op definitieve
kennis (zo men wil: ideologiekritiek).
Vanuit deze gedachtengang is het zinvol het kenobject en het
kensubject nader te bekijken. Het kenobject, de werkelijkheid,
vonnt het domein van de ontologie. Zoals we gezien hebben accepteren monisten het bestaan van één, unifonne en onveranderlijke werkelijkheid. Menselijke waarnemingen en interpretaties zijn
daarvan zwakke afSpiegelingen. Het doel van kennisverwerving is
het steeds dichter benaderen van deze werkelijkheid. Relativisten
daarentegen zien een veelheid van werkelijkheden, afhankelijk van
de (groepen) mensen die aan het waarnemen en interpreteren slaan.
Zij erkennen geen laatste bastion waarop we als op een onafhankelijke scheidsrechter terug kunnen vallen. Plessners tussenpositie laat
zien dat de werkelijkheid niet een vast en onveranderlijk gegeven is.
De wereld is onderhevig aan verandering, niet alleen door de processen die zich daar afSpelen, maar ook door menselijk ingrijpen.
De werkelijkheid ligt niet vast, is ook niet de willekeurige constructie van groepen, maar een proces waar mensen deel aan hebben. Ze
bevat een eigen, met de tijd veranderende, weerbarstigheid. De we-
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reld die wij aantreffen is een andere die die van onze voorouders,
net zoals de wereld van generaties na ons anders zal zijn dan de huidige. De tijd genereert steeds weer nieuwe mogelijkheden en beperkingen. Mensen springen daar op steeds andere manieren op in.
Vandaar dat er vele verschillende interpretaties zijn aan te treffen.
Het kensubject krijgt daarom een specifieke pointe bij Plessner.
Een leerling van hem, Glastra van Loon, heeft dat uitgewerkt. Zelfs
in het geval van de waarneming zit het kensubject niet vast aan
diens directe veld van zintuiglijke informatie. Het kan dat op verschillende manieren ordenen. Dat ordenen (classificeren, theoretiseren) gebeurt met behulp van tekens, zoals woorden, symbolen en
meetinstrumenten. Zulke tekens worden niet alleen gekozen met
het oog op het handelingsdoel, maar zijn ook afhankelijk van wat in
een bepaalde cultuur beschikbaar is aan interpretatiemogelijkheden.
Kennis komt daarom voor in verschillende vormen. Er is niet een
kant en klaar kensubject dat passsief waarnemingsindrukken ontvangt. Ook is er geen op zich zelf staande objectieve werkelijkheid
die op de een of andere manier in het menselijk bewustzijn wordt
weerspiegeld. Een mens staat, voor zover hij over kennis beschikt,
in een actieve relatie tot zijn omgeving.
... op grond van het actieve aandeel dat de mens heeft in het verwerven
van kennis [is] die kennis niet alleen maar toevallig historisch, maar
principieel fragmentair en partieel. (...) 'de werkelijkheid' [is] niet een
verzameling van 'an sich' bepaalde feiten, maar een (min afmeer) geverifieerd ontwerp van hoe verschijnselen ten opzichte van ons handelen met elkaar samenhangen. I S
Kennisverwerving heeft een handelingscomponent. Ze heeft ook
een sociäle kant. Tekens zijn immers een produkt van een gemeenschap. Waar en hoe de scheiding tussen tekens en de als object geduide verschijnselen wordt gemaakt is namelijk het gevolg van historische, culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.
Wat is vanuit dit gezichtspunt de status van het kensubject? In het
positivisme is het kensubject de laatste grens van kennisverwerving
die met de toename van kennis (over mensen) steeds verder opschuift. In het contextualisme is het kensubject de volledig 'rationele' aanvang van kennisverwerving. Met geen van beide kan Glastra
van Loon uit de voeten:
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Onder subjectzijn versta ik het afStand kunnen nemen van het ervarene en een standpunt ertegenover kunnen innemen van waaruit het
ervarene op verschillende manieren geordend (gedacht) kan worden.
Subjectzijn houdt in niet alleen maar op één manier met de dingen
kunnen omgaan, maar verschillende omgangswijzen tot zijn beschikking te hebben, in een bepaalde situatie verschillende gedragsmogelijkheden te hebben (...) Subjectzijn, op deze manier beschouwd, is
dus niet iets absoluuts, niet iets dat men helemaal of helemaal niet is,
maar iets dat zowel voor variaties als gradaties vatbaar is.'6

Het kensubject zelfkrijgt hier een pluralistisch karakter. In de interacties met zijn natuurlijke en sociale omgeving gebruikt het niet
alleen zijn cognitieve instrumenten, máar ontwikkelt het die ook.
Dit in een proces waarin het zowel produkt als producent van zijn
intellectuele gereedschappen is.

Het drievoudige karakter van kennis
Kennisverwerving, zo blijkt uit het voorgaande, is een tripartiet
proces - tussen kensubject, kenobject en keninstrument. In de semiotiek is hiervoor een interessant model ontwikkeld. In het eigenzinnige jargon daarvan heet dat een triadische relatie tussen de betekenisverlener, het betekende en het teken.'7 In schema:
teken

(symbolen, classificaties, theorieën)

betekenisverlener
(groep, individu)

betekende
(feiten, handelingen, gebeurtenissen)

In het bovenstaande model worden de drie elementen dynamisch
op elkaar betrokken. Dit hoofdstuk begon met twee uitspraken:
'Deze ziekte is een door God opgelegde beproeving'; 'Deze ziekte
is het gevolg van een bacteriële infectie'. Aan de hand van deze
uitspraken is dit model te illustreren.
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natuurwetenschappelijke
theorie (teken)

religieuze classificatie
(teken)

ziekteverschijnselen
(betekende)

groep A
(betekenisverleners)

groepB

Groep A, de leden van de Nederlandse Vereniging van Huisartsen
bij voorbeeld, neemt bepaalde symptomen waar en classificeert die
met behulp van het concept 'bacteriële infectie'. Zo'n wijze van
classificeren heeft niet alleen handelingsgevolgen - het voorschrijven van penicilline. De groep schildert hiermee ook een zelfportret,
dat van natuurwetenschappelijk geschoolde hulpverleners. Door
het dynamische karakter van dit model heeft een verandering op
een punt repercussies voor de andere twee. Dit is te illustreren aan
groep B. Laten we zeggen de Vergadering der Gelovigen. Zij interpreteren dezelfde ziekteverschijnselen als een beproeving door
God. Het handelingsgevolg is misschien penicilline, maar vooral
gebed.
differentiaalen integraalrekening
(teken)

(betekende)
druk- en trekfonnules
(teken)

materiaal
(betekende)

(betekenisverlener)
wiskundigen

werktuigbouwers
(betekenisverleners)
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Mensen hebben het vennogen hun ervaringen verschillend te ordenen. Ze hebben ook het vennogen hun ordeningen weer te ordenen. ls In dat geval wordt het triadische model in verticale richting uitgebreid. Het 'teken' krijgt nu de status van het 'betekende'
en wordt in die zin nader onderzocht. Dit is in het voorgaande
schema weergegeven:
Het bovenste 'teken' kan voorwerp van onderzoek worden,
waarbij steeds algemenere en abstractere begrippen hun intrede
doen. Uiteindelijk zijn het alleen nog de regels van het spel die de
relaties tussen tekens bepalen. Het kensubject wordt dan in principe
steeds meer uitwisselbaar. Diens concrete 'Sitz im Leben' wordt
voor het 'spel' steeds minder van belang. Het is op dit ene uiterste
van het brede spectrum tussen verre abstractie en concrete egocentrische betekenissen dat het positivisme is gaan zitten. Als logischpositivisme hecht het, nomen est omen, buitengewoon veel waarde
aan logica en wiskunde. Aan het andere uiterste zitten stromingen
als de fenomenologie, die zich vooral richten op de symbolische
orde van het dagelijkse leven.
Het kensubject blijkt vele gradaties en variaties te vertonen. Het
is niet een vast gegeven, maar krijgt wisselend vorm door de tekensystemen die het hanteert.
In het positivisme bestaat een diadische relatie tussen teken en het
betekende, waardoor de subjectgebondenheid van kennis uit het
conceptuele vizier verdwijnt. De driehoek is hier vervangen door
een rechte lijn, die tussen object en theorie. Uiteraard beseft men
wel dat het ontstaan van een theorie niet in een sociaal luchtledige
plaatsvindt, maar deze invloed wordt geretoucheerd door een strikt
onderscheid te maken tussen de genese en de geldigheid van theorieën. In het contextualisme bestaat eveneens een diadische relatie.
Zij het nu tussen teken en betekenisverleners. Het gevolg daarvan
is dat de betrokkenheid van kennis op de werkelijkheid een probleem wordt. De semiotische aanpak probeert de twee lijnen te
combineren. De subject-object-relatie heeft hier een interactief karakter.
De vraag is nu of er, en hoe, kwaliteitseisen aan theorieën en
interpretaties zijn te stellen. En daarmee is het derde front van de
discussie tussen 'relativisten' en 'rationalisten' bereikt.
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Kwaliteit van kennis
Zijn er algemeen geldende kwaliteitscriteria voor kennis te vinden?
Meestal wordt een dergelijke vraag opgepakt in termen van zekerheid. Het probleem is dan volgens welke maatstaven gewerkt moet
worden om onbetwijfelbare kennis te verkrijgen. Maatstaven waarop men zich kan beroepen om het gelijk of ongelijk van zichzelf en
anderen aan te tonen. De meest uitgewerkte criteria zijn bij het (10gisch-)positivisme aan te treffen -logische consistentie (theorieën
mogen geen innerlijke strijdigheden bevatten) en empirische adequaatheid (tussen geobserveerde feiten en theoretische voorspellingen dient overeenstemming te bestaan). Op basis van zulke maatstaven kunnen aanspraken op 'waarheid' universeel getoetst worden.
Westerse natuurwetenschap blijkt tegen deze achtergrond voor de
positivisten het toppunt van wat de menselijke rationaliteit heeft
bereikt. De contextualisten zijn eventueel bereid dergelijke criteria
aan een betrekkelijk kleine groep van onderzoekers te gunnen,
maar zij weigeren deze als de universele weg naar de 'waarheid' te
zien. Andere groepen hebben andere criteria voor 'waarheid'; de
menselijke rationaliteit kent vele vormen en vertakkingen.
In de lijn van het positivisme staat, zoals is geconstateerd, het intern-wetenschappelijke gezichtspunt centraal. Maar juist daarop is
forse kritiek uitgeoefend. Met name door mensen voor wie, paradoxaal genoeg, de moderne natuurwetenschap het ijkpunt voor de
hoogste vorm van kennis is: Popper, Kuhn en LakatoS.1 9 Zij ontdekten fundamentele problemen in het (1ogisch-)positivisme en
hebben op hun wijze daar oplossingen voor gezocht - Popper door
zijn kritisch falsmcationisme; Kuhn met behulp van zijn paradigmaconcept; Lakatos door zijn methodologie van researchprogramma's.
Naar blijkt is zelfS de meest verfijnde methodologie (die van Lakatos) tot niet meer in staat dan achteraf te bepalen of er sprake was
van 'correcte' kennis. Moeten de universele criteria voor kennis nu
maar aan de wilgen worden gehangen? Is het relativisme de overwinnaar - iedere groep haar eigen waarheid en het water tussen hen
te diep?
Dat hoeft niet zo te zijn. De huidige wetenschapsfilosofie zegt
niet dat alle kennis evenveel waard is, maar dat er geen laatste basis
voor zekerheid is te vinden. Monisten zullen dit als een treurig resultaat ervaren. Hun droefheid is echter misplaatst. Het feit dat er
geen laatste zekerheid te krijgen is geeft ruimte. In plaats van geslo157
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ten 'frameworks' levert het openheid voor andere gezichtspunten,
discussies, 'trials and errors', om tot nieuwe opvattingen te
komen. lo Kennisverwerving en wetenschap krijgen op grond hiervan een dynamiek, waarbij voortgaande interacties een hoofdrol
kunnen spelen.
Het is op basis van een dergelijk gezichtspunt verantwoord theorieën en methoden die de toets der kritiek op dit moment hebben
doorstaan (conceptuele helderheid, theoretische diepgang, adequaatheid met betrekking tot het onderzoeksdomein) te gebruiken.
Al is het mogelijk op een later tijdstip andere en beter verdedigbare
posities in te nemen. Wetenschap is immers aan wijzigingen onderhevig. De moderne natuurwetenschappen hebben in dat proces
grote successen geboekt, maar het zou overdreven zijn ze voor alle
kennis-en wetenschapssystemen, zelfS voor de toekomstige natuurwetenschap, als absolute maatstaven te hanteren.
Zekerheidscriteria zijn filosofisch niet het meest adequaat en
vruchtbaar om de kwaliteit van kennis te karakteriseren. Kan er ook
in andere termen over gesproken worden? In een kleine catechismus geeft Feyerabend een nuttige opstap tot dit vraagstuk: l l
Vraag: maar hoe moeten wij dan te werk gaan? Antwoord: we kiezen
een bepaalde visie als uitgangspunt. Vraag: maar zal die keuze dan niet
enigszins willekeurig zijn, gezien de pluralistische situatie? Antwoord:
elke visie heeft bepaalde nadelen die bij een andere benadering niet
spelen; wat dat betreft is er inderdaad sprake van een zekere willekeur.
Vraag: daarmee is toch bewezen dat men zich in theoretisch opzicht
beter monistisch dan pluralistisch kan opstellen? Antwoord: als men er
niet aan wil dat alles onzeker is en dat we voor alles wat we doen
verantwoordelijk zijn is dat inderdaad te prefereren. Men dient echter
te beseffen dat het monisme iets verbergt wat het pluralisme nu juist
benadrukt: de willekeur, of, zo men wil, het existentiële moment in
welke beslissing dan ook. Dat men verantwoordelijk is voor wat men
doet betekent niet dat men moet streven naar zekerheid. Bij het bereiken van volstrekte zekerheid - als men dat zou kunnen klaarspel~n is geen sprake meer van verantwoordelijkheid. Veeleer is het zo dat er
geen zekerheid te verkrijgen valt en we zo volwassen moeten zijn om
zelf de verantwoordelijkheid te dragen.

Dit citaat laat niet alleen zien dat het streven naar absolute zekerheid
onmogelijk is, maar ook dat het om morele redenen ongewenst is.
Bij Feyerabend staan de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de
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.onderzoeker centraal. Van die vrijheid maken we gebruik om te
laten zien dat er over kennis ook in andere tennen dan in die van
zekerheid gedacht kan worden. Het is met name Habermas geweest
die hiervoor de ogen geopend heeft. In zijn boek Erkenntnis und
Interessr:1 onderneemt hij een reconstructie van de grondslagen
van kennis(verwerving). Daaruit blijkt dat er drie fundamentele belangen te onderscheiden zijn, die elk aanleiding geven tot een specifiek soort kennis: beheersing (technologische kennis), communica,tie (hermeneutische kennis) en emancipatie (kritische kennis). Kennis is naar haar aard niet alleen gericht op het beheersen van de natuur en de sociale werkelijkheid, maar ook op het bereiken van onderling begrip tussen mensen en op het verkrijgen van inzicht in
,hun culturele tradities; bovendien op het ontmaskeren en het doorbreken van gestolde machtsverhoudingen. Elk type van kennis
vergt specifieke methodologische eisen, waar we hier niet op in zullen gaan. Wat zijn driedeling duidelijk maakt is dat kennisverwerving vol spanningen zit. Het belang bij beheersing kan leiden tot
vele menselijke mogelijkheden, maar ook tot de vernietiging van de
natuur. Het belang bij communicatie vergt inzicht in culturele tradities; tegelijk kan de hermeneutische aanpak, door tradities tot morele vanzelfSprekendheden te verklaren, gemakkelijk machtsverschillen versluieren. Het belang bij emancipatoire kennis is van
grote betekenis voor het ontrafelen van machtsstructuren, ook al
vormen e~cipatoire doeleinden geen garantie voor handelings- .
kwaliteit.
Hoe dit alles, inclusief de genoemde spanningen, in een wetenschapsfilosofie tot uitdrukking gebracht kan worden is elders te vinden. lo3 Hier staat een ander uitwerking centraal: het onderwijs. Kennisverwerving is daar niet gediend met het streven naar absolute
zekerheid, wel met het ontwikkelen van de interactieve competentie van mensen. Om op dat punt iets te bereiken zijn elk van de drie
terreinen (technisch-beheersend, cultureel-communicatief, politiek-kritisch) van belang.

Van kensubject naar onderwijs
Het voorgaande kunnen we ook op andere manier formuleren: het
onderwijs heeft de ontwikkeling van het kensubject tot taak. Dit
begrip kent verschillende dimensies, die aansluiten bij de elementen
van de semiotische driehoek: andere subjecten, de 'objectieve' wer159
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kelijkheid en interpretaties van de werkelijkheid.
Op elk van deze dimensies dient het onderwijs aan kennis en
vaardigheden bij te dragen. Het is des te waardevoller als het de
interactieve competentie doet toenemen - tussen subjecten onderling (kennis en vaardigheden in het sociale en morele domein), tussen subjecten en hun omgeving (kennis en vaardigheden in het
technische en intellectuele vlak), tussen subjecten en ideeën (cultureel kapitaal). Anders gezegd: naarmate het de denk- en handelingscompetentie in een veelvoud van situaties bevordert. Dit alles gecombineerd met de kritisch-reflexieve invalshoek van de vorige para~~
.
De fonnulering van de onderwijsdoelstellingen is nog zeer algemeen. Concrete uitwerkingen moeten hier achterwege blijven. Op
dit moment wordt volstaan met een specifieke toespitsing. Namelijk hoe het 'realisme' van zowel positivistischen huize, als van contextualistische snit kan worden doorbroken. Daarvoor zijn twee
manoeuvres beschikbaar: verrijking en versobering.2. 4 De eerste sluit
aan bij de communicatieve component van kennis, de tweede bij de
beheersingscomponent.
Leerlingen komen de school binnen. Ze zijn niet blanco, ze
nemen hun alledaagse, cultureel uiteenlopende, ervaring mee. Het
onderwijs kan in een dergelijke situatie de twee genoemde manoeuvres hanteren om die ervaring uit te breiden en te veranderen.
Bij verrijking van de alledaagse ervaring valt te denken aan beelden,
verhalen, zelfS sprookjes. De wereld wordt daardoor spannender en
ingewikkelder. Er blijken allerlei verhalen over de wereld te vertellen, ook de eigen. De werkelijkheid valt niet samen met een van die
verhalen. Op zo'n wijze wordt niet alleen het 'realisme' doorbroken, ook wordt de eigen beleving gestimuleerd en de nieuwsgierigheid gewekt. Bij versobering gebeurt iets anders. Daar wordt de
alledaagse werkelijkheid niet aangekleed, maar uitgekleed. Leerlingen worden hier ingeleid in de intersubjectiviteit van het wetenschappelijke wereldbeeld. Kwantitatieve noties, tellen, meten en
classificeren, doen hun intrede; evenals instrumenten om de waarneming in het gareel te brengen. Zo leidt het leren klokkijken tot
een disciplinering van de tijdsbeleving. De klok legt een uitwendig
meetsysteem op waaraan men zich moet houden, wil men zakelijk
en wetenschappelijk met elkaar communiceren. De versoberingstechniek, die aansluit bij wetenschappelijke verworvenheden, levert een belangrijke bron van kennis en vaardigheden. Maar door
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duidelijk te maken dat het hier minder gaat om een afSpiegeling van
de werkelijkheid zelf en meer om intersubjectieve modellen, wordt
ook wetenschap van zijn realistische omhulsels ontdaan.
In hoofdstuk I I vormen zowel het anti-realisme als de hier genoemde onderwijsdoelstellingen de basis voor de bespreking van
een aantal specifieke onderwijsmaatregelen in de Nederlandse situatie.
Nogmaals pluralisme en de kennis

In dit hoofdstuk zijn drie samenhangende problemen besproken:
hoe is communicatie tussen mensen uit verschillende culturen mogelijk, wat zijn de vooronderstellingen voor kennisverwerving en
hoe is de kwaliteit van kennis en van cognitieve instrumenten te
bepalen.
Bij de pluralistische beantwoording van die vragen stond, vanzelfSprekend, het interactieve moment centraal. Er is meer de nadruk gelegd op het proces dan op het produkt. Mensen zijn in staat
elkaar te begrijpen, maar hun begrip heeft slechts een status van
voorlopigheid. Kennis is noch een directe afSpiegeling van de werkelijkheid, noch een willekeurige constructie van rationeel opererende actoren. Kennis is het resultaat van een dynamische wisselwerking tussen handelende subjecten, de weerbarstige werkelijkheid en uitgeprobeerde cognitieve instrumenten. Absolute zekerheid is daarbij niet te bereiken. Het kwaliteitscriterium voor cognitieve instrumenten heeft daarom verschillende aspecten. De belangrijkste hiervan zijn, in vraagvorm: welke instrumenten bevorderen
de interacties met de omgeving, met andere subjecten, met andere
ideeën en welke niet? Welke dragen bij aan de denk- en handelingscompetentie in een veelvoud van (interactieve) situaties? Op
grond van een dergelijk criterium kunnen discussies over onderWijs
in een cultureel gemêleerde samenleving zinvoller gevoerd worden
dan hetzij uitsluitend in termen van overdracht van wetenschappelijke kennis, hetzij exclusief in termen van de leefwereld van de
leerlingen.
Noten
1. Hierover bestaan verschillende tekstbundels: B. Wilson (red.), Rationality
(Oxford 1970); R. Horton en R. Finnigan (red.), Modes of thcught (Londen
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1973); SJ. Benn en G.W. Mortimore (red.), RAtionality and the sodal sdellCes
(Londen 1976); H.G. Kippenberg en B. Luchesi (red.), Magie (Frankfurt am
Main 1978); M. Hollis en S. Lukes (red.), Rationality and relativism (Oxford
1982); The Monist 67 (1984), 3, Is relativism defensible?;j. Overing (red.), Reason and morality (Londen 1985).
2. Zie voor deze problematiek ook: j. Mansfeld, Absolutisme en relativisme
(Haarlem 1985).
3. D. Davidson, On the very idea of a conceptual scheme (Proceedings and
Addresses ofthe Americall Philosop/lical Assodation 47 (1973), 4, p. 19 e.v.).
4. R. Grandy, Reference, meaning and belief (Jou mal ofPhilosophy 70 (1973),
P·445) .
5. F.C. White, Knowledge and relativism (Assen 1983), hst.I.
6. Een fraaie formulering van dit criterium is aan te treffen bij E.E. EvansPrichard, Lévy-Bruhl's theory of primitive mentality (Bulletin Faculty of Arts,
Cairo, 11 (1934), p. 19).
7. L. Doyal en R. Harris, Empiridsm, explanation and rationality (Londen
1986), hst. 7.
8. Zie hiervoor ook: R. Horton, African traditional thought and Western
science, in: B. Wilson (red.), RAtionality (Oxford 1970); idem, Material-objcct
language and theoretical language: Towards a Strawsonian sociology of
thought, in: S.C . Drown (red.), PlIilosop/,ical dispJ/tes in the sodal sdellces (Sussex
1979); idem, Traditon and modemity revisited, in: M. Hollis en S. Lukes (red.),
Rationality alld relativis", (Oxford 1982).
9. J. Kristeva, Etrangers à nOlls-II/êmes (parijs 1989).
10. H.G. Gadamer, Wa/"heit und Methode (TUbingen, 1975.), p. 288. Zie
voor een analyse van het denken van Gadamer: R.J. Bernstein, Beyond objectivim, alld relativism (Oxford 1983).
1 I. W.L. Wardekker, Wetellsd.apstradities ell onderwijsvemiellwi/lg (Amsterdam
1986), m.n. hst. 3.
12. L. Wittgenstein, Philosopllische Untersud.ungen (Frankfurt am Main 1967).
P. Winch, The idea of asodal sdence and i/s relation to philosophy (Londen 1958).
13. Vele voorbeelden hiervan zijn te vinden .n: P. Vroon enD. Draaisma, De
melIS als metoJoor (Baarn 1985).
14. Zie voor een aantal extra problemen van het positivisme: J.F. Glastra van
Loon, De eenheid van het handelen (MeppeVAmsterdam 1980); m.n. hst. 6: Feiten
zijn geen feiten.
IS. Glastra van Loon, o.c. p. 133.
16. Glastra van Loon, o.c. ~J. 123 .
17. Dit model is ondeend aan de Peirce-interpretatie van CJ.M. Schuyt in
zijn boek: Filosl!fie van de sodale wetenschappen (Leiden 1986, p. 52-67). Het is een
vereenvoudigde en versociologiseerde versie van de ideeën van Peirce. Waar
Schuyt spreekt over betekenisverlener (betekenaar) als aanwijsbare kennisdrager, spreekt Peirce over interpretant als al aanwezige denkinhouden. Een helder
overzicht van de subtiliteit van de Peirceaanse semiotiek is te vinden in: E. van
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Wolde, Semiotiek en haar betekenis voor de theologie (Tijdschrift voor Theologie
24 (1984), p. 143-157).
18. Vergelijk N. Goodman, Ways of worldmaking (Indianapolis/Cambridge
1978).
19. K.R. Popper, The logic of sdentific discovery (Londen 1959). Th.S. Kuhn,
The strudure of sdentific revolutions (Chicago 1962). I. Lakatos, Falsification and
the methodology of scientifÏc research programmes, in: I. Lakatos en A. Musgrave (red.), Criticism and thegrowth ofknowledge (Cambridge 1970), p. 91-196.
20. Zie hiervoor: R.J. Bernstein, Beyond objedivism and relativism (Oxford
19 83).
21. P.K. Feyerabend, In strijd met de methode (Meppel!Amsterdam 1977), p.
38.
22. J. Habennas, Erkenntnis und Interesse (Frankfurt am Main 1968).
23. M. Korthals en H. Kunneman, Arbeid en interaktie (Muiderberg 1979). C .
Boers, Wetenschap, techniek en samenleving Bouwstenen voor een kritische wetenschapstheorie (MeppelIAmsteram 1981).
24. Ontleend aan een voordracht van C.P. Bertels (Internationale School
voor Wijsbegeerte, L~usden, november 1986).
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10

Pluralisme en plurale samenlevingen

De filosofie van het pluralisme heeft in de vorige hoofdstukken
vonn gekregen. De kern ervan - interactieve verscheidenheid - is
daar wijsgerig-antropologisch, ethisch en kennistheoretisch uitgewerkt. Dat is niet alleen om intern-filosofische redenen gedaan,
maar ook om een 'instrument' in handen te krijgen waarmee plurale
samenlevingen kritisch onderzocht kunnen worden.
Plurale samenlevingen zijn er in vele maten en vonnen. Wat ze
gemeenschappelijk hebben is dat er verschillende religieuze en/ of
culturele groepen onder één maatschappelijk dak voorkomen. De
aard van hun maatschappelijke interacties kan heel verschillend zijn:
vreedzaam of conflictueus, democratisch of onder het gezag van de
machtigste groep, met een grote mate van institutionele autonomie
of met slechts in de privé-sfeer ruimte voor de eigen cultuur.
Met dit type samenlevingen zijn spanningen gegeven; in het
maatschappelijke leven zelf, maar ook in het denken erover.
In de concepten die toegepast worden op een 'goede' of'gewenste' plurale samenleving strijden drie ideeën om de voorrang: antiracisme, gelijkheid en verscheidenheid. Wat deze concepten waard
zijn vonnt de hoofdmoot van dit hoofdstuk. Daaraan voorafgaand
worden enkele kernpunten van het filosofische pluralisme gerecapituleerd en wordt er een overzicht gepresenteerd van de in Nederland gevoerde discussies over 'onze' plurale samenleving.

Pluralisme als filosofie
Het centrale uitgangspunt van het pluralisme is de excentrische natuur van de mens. Het pakt daarmee twee elementen in een beweging samen: mensen zijn gelijk aan én verschillend van elkaar. Ze
bestaan niet alleen bij de gratie van hun lichaam, hun psyche en hun
cultuur, ze verhouden zich er ook toe. In deze fundamentele dubbelzinnigheid ligt hun gelijkheid. Aan de empirische oppervlakte
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zijn ze evenwel stuk. voor stuk. verschillende, unieke wezens. De
gemeenschappelijke excentriciteit kan zich namelijk op eindeloos
veel manieren uiten. De vele culturele tradities en de veranderingen
daarbinnen zijn evenals de individuele verschillen belichamingen
van dezelfde menselijke basisstructuur.
Vanuit deze gedachte is gewerkt aan een (meta-)ethiek om de
relaties tussen mensen niet uitsluitend aan macht, geweld en ideologie over te laten. Aansluitend bij de fundamentele gelijkheid is het
principe van niet-uitsluiting ontwikkeld, gebaseerd op de idee van
de menselijke waardigheid. Het houdt in dat mensen recht hebben
op tenminste een minimumbestaan en op gelijke basisrechten als
andere mensen, onafhankelijk van ras, cultuur, geslacht en sociale
positie. Uitsluiting is moreel niet toegestaan. Aansluitend bij de feitelijke verscheidenheid van mensen is een tweede principe uitgewerkt - de bevordering van interacties. Met dit beginsel worden
intennenselijke verhoudingen, beleidsmaatregelen, maatschappelijke processen, culturele overtuigingen gekwalificeerd. Namelijk
door na te gaan in hoeverre ze een positieve bijdrage leveren aan de
vergroting van de interactieve mogelijkheden van groepen en individuen.
De twee principes klinken rijkelijk algemeen. Dat is met opzet
het geval. Voor specifieke kwaliteitscriteria is het pluralisme huiverig. Dit om ideologische vooringenomenheid te voorkomen. Het
kiest voor het nemen van enige afStand. Willen we allerlei opvattingen over plurale samenlevingen, bij voorbeeld anti-racisme, kunnen analyseren en op hun merites beoordelen, dan is een zekere
distantie vereist. Hoe abstract ook, de pluralistische principes zijn
niet zonder conSequenties. Hun kritische impuls zal in de loop van
dit hoofdstuk duidelijk moeten worden.

Nederland als plurale samenleving
De meest nabije plurale samenleving is de Nederlandse. Vanuit
welke perspectieven daar naar gekeken kan worden is in het eerste
hoofdstuk al kort aangegeven. Aan de hand van Tennekes zijn vier
gezichtspunten onderscheiden: multicultureel, multi-etnisch, meerderheid-minderheid en pluralistisch democratisch. Zulke gezichtspunten hebben niet alleen een descriptief, maar ook een normatief
moment. Zij leveren de uitgangspunten om de processen van interactie te beschrijven en te verklaren, ze geven ook aan in welke rich165
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ting ontwikkelingen moeten plaatsvinden. Van recentere datum is
het onderzoek dat Penninx heeft verricht naar gangbare visies. Op
een inzichtelijke en fraaie \vijze geeft hij een overzicht van de perspectieven die in Nederland voorkomen.
'De werkelijkheid kan op verschillende manieren worden beschreven, gedefiniëerd en geanalyseerd. Dat geldt ook als het gaat
om immigranten, minderheden en multi-etnische samenleving.'
Zo begint het tweede hoofdstuk van zijn overzichtsstudie. I Hij analyseert daarin de onderzoeksresultaten die de laatste twintig jaar ten
aanzien van immigranten zijn geboekt. Hij onderscheidt zeven perspectieven, die de onderzoeksvragen en beleidsformuleringen kleuren. Eén daarvan (het perspectief van marginalisering) is een onderdeel van een groter perspectief, zodat er hier zes worden weergegeven.
Als eerste noemt hij het immigratieperspectiif. In dit perspectief
staan de processen centraal die het gevolg zijn van het migreren van
mensen naar een andere samenleving. Het beginpunt is de migrant
met zijn culturele bagage en verwachtingen, het eindpunt vormt de
assimilatie in de ontvangende samenleving of op z'n minst een zodanige aanpassing van de immigrant dat maatschappelijk functioneren mogelijk is. De aanpassing kan overigens de nodige tijd en een
aantal generaties vergen. Dit perspectief, dat binnen het overheidsbeleid vele jaren dominant is geweest, heeft voor- en nadelen. De
voordelen zijn het gewicht dat aan de tijdsfactor wordt gehecht en
de aandacht die wordt geschonken aan de achtergrond van immigranten voor hun maatschappelijke situatie. Een nadeel is dat de
specifieke kenmerken van het ontvangende land buiten het gezichtsveld vallen, omdat deze als gegeven worden aangenomen.
In het tweede perspectief, dat van de conftontatie van culturen, staat
het cultureel anders zijn van bepaalde groepen en de gevolgen daarvan voor de samenleving centraal. Binnen dit perspectief zijn drie
hoofdstromingen te onderscheiden met uiteenlopende visies op de
gewenste ontwikkeling van de samenleving: de voorstanders van
een plurale samenleving met min of meer gesloten culturele segmenten en met eigen culturele en maatschappelijke instituties,
overkoepeld door een minimaal gezamenlijk staatsbestel; de pleitbezorgers voor een open plurale samenleving met een hoge graad
van culturele tolerantie en een voortdurende uitwisseling van cultuurelementen, leidend tot wederzijdse aanpassing; de verdedigers
van een cultureel homogene samenleving die niet aangetast wordt
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door vreemde invloeden. Alle drie de visies zijn in Nederland aan
te treffen. De eerste vooral bij bepaalde organisaties van minderheidsgroepen, de tweede in publikaties van de rijksoverheid, de
derde bij behoeders van de 'eigen nationale cultuur'.
Penninx ziet verschillende nadelen aan dit perspectief verbonden. Er is in zijn ogen te weinig aandacht voor de dynamiek van
cultuurverandering, voor mogelijke spanningen tussen verschillende culturele tradities en vooral voor de machtsverhoudingen die van
belang zijn voor de maatschappelijke positie van etnisch-culturele
groepen.
Het perspectief van staatsburgers versus vreemdelingen is vooral een juridische aangelegenheid. Vreemdelingen hebben een slechtere
rechtspositie dan staatsburgers; in het algemeen hebben ze meer
plichten en minder rechten. Hoewel dit een beperkt perspectief is,
is het wel belangrijk. Het scherpt het oog voor een belangrijke factor die kan leiden tot discriminatie en minderheidsvorming.
Het etniseringsperspectiefis een recente invalshoek. Etnisering is het
proces van groepsvorming op basis van al dan niet vermeende gezamenlijke afkomst, cultuur(elementen) en symbolen. In tegenstelling
tot het vorige perspectief staat niet cultuur, maar de groep centraal.
Groepen ondenen aan al dan niet reële cultuurelementen de bouwstenen om paalties te zetten tussen 'zij' en 'wij'. Binnen dit perspectief komen verschillende stromingen voor. Sommigen zien in de
etnische groep een sociaal-psychologische vluchthaven voor het individu. Anderen zien deze als een machtsmiddel (waarbij een beroep wordt gedaan op normen van gelijkheid bij de dominante
groep) om de strijd om schaarse goederen in het eigen voordeel te
beslechten. Een voordeel van dit perspectief is dat de dynamiek van
groepsinteracties beschreven kan worden, waaronder de mogelijkheid dat zelfS de dominante groep een etniseringsproces ondergaat.
Ook is er een samenhang aan te geven tussen de ontwikkeling van
de etnisch-culturele positie en de maatschappelijke (beide kunnen
elkaar in een verzorgingsstaat versterken). Er zitten ook beperkingen aan deze benadering: de gehanteerde begrippen zijn theoretisch
nogal onvolwassen.
In het achterstandsperspectief spelen cultuur en etniciteit hooguit
een ondergeschikte rol. De premissen ervan zijn ondeend aan de
sociaal-politieke normen van een democratische welvaarts- en verzorgingsstaat. Deze visie gaat uit van de gelijke kansen-gedachte.
De Nederlandse samenleving wordt ideologisch gezien als een open
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samenleving waarin iedereen naar de maat van zijn of haar kunnen
omhoog zou moeten kunnen klimmen en zijn plaats vinden. De
overheid heeft de plicht erop toe te zien dat iedereen in principe
gelijke kansen krijgt door structurele belemmeringen weg te nemen
en waar dat niet mogelijk is die achterstand door compenserende
maatregelen - extra faciliteiten, extra inzet van middelen, stimulering van politieke en economische participatie, versterking van
rechtspositie - weg te werken. In dit perspectief is het ongewenst
dat maatschappelijke achterstand gecombineerd wordt met groepsvorming op basis van cultureel-etnische herkomst (minderheidsvorming). Een voordeel van dit perspectief is dat het in eerste instantie naar de maatschappelijke en rechtspositie kijkt, een gegeven
dat in de eerder genoemde perspectieven te weinig aandacht krijgt.
Een nadeel van dit perspectief is dat het tamelijk eenzijdig is. Een
breed geschakeerde diagnose van de oorzaken van achterstand ontbreekt meestal.
Verwant aan het achterstandsperspectief, maar met geheel andere
accenten is het achterstellingsperspectiif. Ook hier staat ongelijke
machtsverdeling çentraal. De verklaring daarvoor wordt nu niet gezocht in de eigenschappen van minderheidsgroepen, maar in discriminerende behandeling, uitsluiting en onderdrukking door (dominante groepen in) de samenleving. Onder dit perspectief zijn uiteenlopende benaderingen aan te treffen: marginalisering, institutionele discriminatie en 'wit racisme'.
In de eerste benadering is achterstelling het gevolg Vim voorooordeel en discriminatie door de samenleving. Bij institutionele discriminatie wordt onderzocht hoe de werking van instituties, bedoeld
of onbedoeld, tot achterstelling voor bepaalde groepen kan leiden.
De benadering van het 'wit racisme' graaft nog een spade dieper.
Volgens deze visie levert racisme de uiteindelijke verklaring voor
achterstelling op: wit racisme, dat diep verankerd is in Nederlanders; niet alleen in degenen die een autoritaire persoonlijkheid hebben, maar in 'de meeste', zo niet alle blanken. Blanken worden zozeer in dit racisme opgevoed dat ze het niet eens meer kunnen
waarnemen. De Nederlandse samenleving is immers het produkt
van blanke groepen en daarom racistisch, zo niet zichtbaar dan toch
latent. In dit kader past een oproep tot bekering aan het adres van
\vitten', om hun racisme in te zien, af te zweren en zich te laten
resocialiseren.
Belangrijk in dit perspectief is volgens Penninx het gezichtspunt
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dat rasverschillen aanleiding kunnen geven tot het maken van systematisch onderscheid in het sociale en maatschappelijke leven. Het
nadeel van de laatste variant, die van het 'wit racisme', is echter dat
hier de uitkomst al vast staat, terwijl die nog bewezen moet worden.
Een ander probleem is hoe aangegeven moet worden wie tot de
categorieën 'wit' en 'zwart' behoren.
In de balans die Penninx na zijn overzicht opmaakt concludeert hij
dat de meeste perspectieven zinvolle elementen bevatten, zij het dat
er naast voordelen ook bezwaren aan kleven. Vrijwel alle perspectieven leggen de nadruk op bepaalde aspecten, maar verontachtzamen andere. Zo concentreren de benaderingen vanuit cultuur en
etniciteit zich sterk of vrijwel uitsluitend op de etnisch-culturele
positie van groepen; ze hebben de neiging de maatschappelijke positie van groepen te verwaarlozen of ondergeschikt te maken. Zo
concentreert omgekeerd het beleidsmatig dominante achterstandsperspectief zich eenzijdig op de sociaal-economische dimensie.
Of deze dimensies (gelijkheid en verscheidenheid) met elkaar
verzoend kunnen worden en wat dat voor consequenties kan hebben blijft echter onduidelijk. Penninx weet deze twee conceptueel
onvoldoende te koppelen. Hij stelt zich op het standpunt dat minderheidsvorming, dat wil zeggen een blijvend lage positie op de
maatschappelijke ladder van bepaalde etnisch-culturele groepen, tegengegaan moet worden. Zijn argumenten zijn ondeend aan een
sociaal-democratische maatschappijvisie. Positief daaraan is de relatie met het principe van niet-uitsluiting. Dat neemt niet weg dat er
problemen aan verbonden zijn, die met name betrekking hebben
op de betekenis van 'verscheidenheid'. In zijn pleidooi tegen minderheidsvorming stelt hij maatregelen voor in het juridische, sociaal-economische en educatieve veld, die voornamelijk gekoppeld
zijn aan algemene instituties, waardoor de ruimte voor eigen culturele vormgevingen beperkt raakt.
Tussen de twee motieven - maatschappelijke gelijkheid en cultureel-etnische identiteit - bestaat een voortdurende spanning.
Heel prominent zijn de conceptuele problemen aan te treffen in de
discussies die gevoerd worden rond het vraagstuk van racisme.

De dubbelzinnigheden van radsme en anti-radsme
Zowel vanuit het gelijkheids- als vanuit het verscheidenheidsideaal
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moet racisme met kracht bestreden worden. Maar wat is racisme?
Dit begrip is afgeleid van de term 'ras'. Een term die vele betekenissen heeft. Ras wordt gehanteerd voor de hele mensheid: het menselijke ras. Het kan ook slaan op de catalogisering van de homo sapiens in drie of meer ondersoorten met bepaalde overerfbare genoen fenotypische eigenschappen: het 'blanke', het 'zwarte', het 'gele'
ras. Deze twee betekenissen zijn niet relevant voor het analyseren
van racisme. Daarvoor zijn twee andere definities belangrijk. In de
eerste wordt ras aan cultuur gekoppeld; iedere etnisch-culturele
groep vormt een apart ras: het armeense ras, het joodse ras. In een
dergelijke omschrijving spelen fysieke kenmerken slechts een zeer
geringe rol. Dat wordt anders in de tweede definitie, de bekende
omschrijving van Van den Berghe. 1 Met ras wordt een groep mensen bedoeld die zichzelf definieert entof door andere groepen
wordt gedefinieerd als verschillend van andere groepen, dit op
grond van aangeboren fysieke eigenschappen. Te denken valt in de
Nederlandse situatie aan blanke Nederlanders, Surinaamse creolen,
Nederlandse Indiërs, Chinezen en Mediterranen. Meestal worden
aan de fysieke eigenschappen niet-fysieke betekenissen toegekend
op het morele, intellectuele en esthetische gebied. Racisme treedt
op als deze toekenningen een negatieve lading hebben. Een bekend
en berucht voorbeeld van een racistische opvatting luidt dat negers
minder intelligent en luier zouden zijn dan blanken.
Het onderscheiden van mensen op grond van fysieke kenmerken
is nog geen racisme. De praktijk van het racisme komt op als groepen mensen in het verlengde van dit onderscheid negatief beoordeeld en behandeld worden.
Veelal wordt deze strikte definitie van racisme uitgebreid ~ot het
niet serieus nemen of afwijzen van elementen die voor etnische
groepen belangrijk zijn, zoals hun culturele tradities. Deze uitbreiding staat aan de basis van de analyse van Taguieff. 3 Hoewel definitorisch niet zuiver op de fysieke graat is zijn analyse buitengewoon
interessant. Niet alleen omdat hij conceptuele diepgang verschaft
aan het (anti-)racisme debat, maar ook omdat hij enkele grondtrekken van het filosofische pluralisme verheldert. Racisme betekent
voor hem uitsluiting; anti-racisme het tegengaan daarvan.
Volgens Taguieffvormen zowel universalisme als relativisme keerzijden van eenzelfde medaille. Zij vertonen de kop van acceptatie
en de munt van uitsluiting. In het verlengde van deze ideeënstelsels
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zijn zowel racisme als anti-racisme mogelijk. In het volgende schema worden zijn ideeën samengevat:
universalisme

relativisme

racisme

uitsluiting van de eigen cultureeletnische identiteit en gedwongen
assimilatie tot de dominante cultuur
Ivervreemding

uitsluiting van het recht op
gelijke behandeling op
grond van cultureel-etnische verschillen
lapartheid

anti-racisme

algemeen mensenrecht om niet recht van groepen op de
gei!xploiteerd te worden
eigen cultuur
Imenselijke waardigheid
lidentiteit

Racisme en anti-racisme zitten blijkbaar overal. Tussen hen komen
onverwachte relaties voor. Hier worden ze kort aangegeven. 4
Wanneer het universalisme tot assimilatie voert, kan het racistisch
worden. Het leidt dan tot vervreemding. Het relativisme stelt zich
daartegen te weer door een anti-racistisch pleidooi te houden voor
het recht op eigen identiteit. Het relativisme wordt racistisch als het
discriminatie op basis van etnische verschillen rechtvaardigt. Vanuit
algemeen geldende mensenrechten gaat het universalisme deze positie te lijf. Deze tegenstellingen zijn vrij vanzelfSprekend. Daarmee
zijn we er nog niet. De kracht van het schema is dat het in staat is
een aantal blinde vlekken op te sporen.
Onder het universalisme blijkt zowel racisme als anti-racisme,
zowel uitsluiting als toelating, mogelijk te zijn. De overgang is vaak
zo vloeiend, dat het anti-racisme (mensenrechten) nauwelijks oog
heeft voor zijn racistische uidoper (assimilatie), waarbij specifieke
maatschappelijke normen tot universele geldigheid worden uitgeroepen.
Onder het relativisme blijkt een vergelijkbare overgang te traceren. Het anti-racisme (cultureel-etnische identiteit) loopt bijna ongemerkt over in het racisme (kastesysteem, apartheid). Vormen de
kasten in India en de 'thuislanden' in Zuid-Afrika niet een prachtig
voorbeeld van eigen groep, eigen waarden, eigen cultuur?
Universalisme en relativisme zijn ook terug te vinden in de twee
vormen van anti-racisme en racisme. De aanhangers van het universalistische kamp (mensenrechten) lcunnen zich moeilijk verplaatsen in het antiracisme van hun relativistische tegenvoeters (cul17 1
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turele identiteit). Extreem socialistische benaderingen van ongelijkheid staan hier model: alles wordt op de kaart van sociaal-economi. .
sche verhouditÏgen gespeeld; aandacht voor tradities waaraan mensen zich gebonden voelen ontbreekt. Omgekeerd ontbreekt dikwijls bij pleitbezorgers voor culturele identiteit een antenne voor de
aard en betekenis van sociaal-economische verhoudingen.
De twee typen racisten zijn alles behalve kleurenblind. Niettemin
hebben ze nauwelijks oog voor elkaars uits1uitin~mechanismen.
De ene categorie sluit uit door naar een volstrekte assimilatie te streven, de andere door bepaalde categorieën groepen als minderwaardige burgers te behandelen.
Een specifieke mengvorm van anti-racisme is te vinden bij de
stroming die eerder is opgevoerd als bestrijder van het 'wit racisme'.
In deze benadering worden alle 'eigenaardige buitenbeen~es'
(Creolen, Hindoestanen, Marokkanen, Turken en zelfS Vrouwen)
in de Nederlandse samenleving onder een zwart hoedje gevangen
en afgezet tegen de anderen, de witten. Er bestaan slechts twee
groepen: de zwarten die onderdrukt worden en de witten die de
onderdrukkers vormen. Alleen onder het revolutionaire vaandel
van zwarte definities en in de geest van een zwart bewustzijn kan er
volgens deze stroming een anti-racistische samenleving komen)
Racisme en anti-racisme vertonen zich in vele gedaanten. Anti-racisten hebben daarbij het morele gelijk aan hun zijde. Maar waar zit
dat gelijk precies? Iemand die vraagtekens zet bij antiracistische opvattingen wordt snel verketterd. Racisten zijn immers onderdrukkers en degenen die daar slachtoffer van zijn zijn per definitie onschuldig en dus moreel boven elke verdenking verheven. Nog
hoger dan de slachtoffers scoren degenen die zich tegen het racisme
verzetten. De wereld wordt opgedeeld in een simpel kwaadl goedmodel. Dit mechanisme verklaart verschillende verschijnselen. Zo
heeft de an~t om voor racist uitgemaakt te worden geleid tot bepaalde taboes; tot voor kort kon er niet gesproken worden over criminaliteit onder jongeren uit etnische groepen. 6 Zo heeft de tweedeling in racisten en slachtoffers daarvan - de stroming van het 'wit
racisme' is hiervan een voorbeeld - tot een veel te simpele analyse
van maatschappelijke processen aanleiding gegeven. Sterker nog,
deze stroming valt zelf onder de klassieke definitie van racisme. Immers, (mannelijke) blanken worden uitsluitend op grond van hun
huidskleur tot racist/inferieur bestempeld. Ook is er een bijna dog172
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matisch fanatisme waar te nemen in de wijze waarop de anti-racist
zijn tegenstanders benadert. Kan anti-racisme op zo'n wijze tot racisme worden? Het antwoord luidt bevestigend. In iedere anti-racist loert de racist, aldus Taguieff. De racistische barbarij zit volgens
hem
noch in de ethische claim op universaliteit, noch in het 'culturele'
pleidooi voor identiteitsverschillen. De barbarij is het gevolg van de
corruptie van elk afzonderlijk pleidooi, wanneer ze verabsoluteerd
worden, wanneer ze door hun exclusiviteit zelfS het bestaan van de
andere aanpak ontkennen.?

Hij werkt dit citaat niet uit; toch lijkt enige precisering mogelijk.
Namelijk door de principes van niet-uitsluiting en bevordering van
interactie te hanteren.
Het universalistische racisme wint wanneer de produkten van
een bepaalde groep als normgevend voor iedereen worden opgevat.
Bepaalde individuen en groepen worden dan uitgesloten van de
vaststelling van zulke regels. Hun inbreng is niet in tel, hun levenswijze wordt hooguit in de marge getolereerd. Uiteraard is het nodig
het maatschappelijke leven te reguleren. Pas als alle betrokkenen bij
de ontwikkeling en verandering daarvan hun stem kunnen laten
horen is er een zekere garantie van non-racisme mogelijk. Dat betekent niet dat elke gekozen regeling voor iedereen even gelukkig
uitpakt. Het betekent wel dat er (procedurele) mogelijkheden moeten bestaan (of afgedwongen worden) om op termijn regels, die
door sommige groepen als ongewenst worden gezien, te veranderen.
De intellectuele wortels van het relativisme staan mijlen ver van
de apartheidsideologie. Hoe kan het pleidooi voor de eigenheid van
culturen, dat antiracistisch van teneur is, leiden tot racisme, tot uitsluiting? Dat gebeurt wanneer de culturele identiteit een plicht
wordt zonder ontsnappingsclausule. En ook als het recht op culturele identiteit van een groep zonder enige (mensenrechten-)clausuIe geaccepteerd wordt. In het verlengde daarvan ligt namelijk de
weigering om morele oordelen uit te spreken over praktijken in
andere culturen, ook al gaan die tegen het principe van niet-uitsluiting in. Deze weigering heeft twee mogelijke racistische consequenties. Ten eerste het feitelijk aanvaarden van de status quo in
een samenleving als moreel verantwoord, ook al is die gebaseerd op
economische uitbuiting of op een apartheidsdoctrine. Ten tweede
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het catalogiseren van individuen als groepselementen en niet als afzonderlijke personen met recht op hun menselijke waardigheid.
Op het terrein van de bestrijding van racisme lopen universalisme
en relativisme elkaar en zichzelf regelmatig voor de voeten. Dat is
de opbrengst van bovenstaande analyse. Maar niet alleen daarom is
ze uitgevoerd. Ze is ook als opstap bedoeld om de ambivalenties
van gelijkheid en verscheidenheid aan te geven.

Gelijkheid en plurale samenlevingen
Maatschappijen kunnen op vele manieren beoordeeld worden.
Men kan kijken naar objectieve feiten, zoals het bruto nationaal
produkt, de kindersterfte, de misdaadcijfers, het verschil tussen de
hoogste en de laagste inkomens. Men kan ook kijken naar waarden,
zoals gelijkheid, individuele autonomie, solidariteit, gelijkwaardigheid.
Ook op plurale samenlevingen kunnen deze maatstaven toegepast worden. Omdat hier verschillende groepen in het geding zijn
springen er twee waarden uit: gelijkheid en verscheidenheid. Dit,
omdat zij het belangrijkst zijn voor de analyse van de verhoudingen
tussen groepen.
Bij de waarde 'gelijkheid', die in deze paragraaf aan de orde
komt, worden samenlevingen gemeten aan de toegang die leden
ervan hebben tot de sociaal-economische goederen en tot de politieke besluitvorming. Bij de waarde 'verscheidenheid', te bespreken
in de volgende paragraaf, aan de ruimte die ze hebben voor het
beleven en het effectueren van de eigen 'roots'.
De waarde gelijkheid lijkt op het eerste gezicht vanzelfSprekend:
iedereen heeft evenveel recht op dezelfde portie maatschappelijke
lusten en lasten. De verdeling van goederen (banen, huisvesting,
inkomen, rechten, onderwijs) moet eerlijk zijn. Vanaf dit moment
beginnen de complicaties. Feitelijk zijn mensen ongelijk. Ze
variëren in leeftijd, behoeften, capaciteiten, intelligentie, opvattingen. Zij verschillen in culturele herkomst en maatschappelijke positie. Wat is vanuit deze specifieke verschillen een eerlijke verdeling?
De slogan van 'iedereen hetzelfde' blijkt dan uiterst ongenuanceerd;
ze kan zelfS heel onrechtvaardig uitpakken. Immers, voor de één
kan een kleine inkomensverbetering van het grootste belang zijn,
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terwijl dezelfde salarisverhoging voor een ander vrijwel niets uitmaakt.

Formeel betekent gelijkheid dat gelijke gevallen gelijk behandeld
moeten worden. De materiële vraag is nu welke de criteria voor
gelijke gevallen zijn en hoe die bepaald moeten worden. In vele
gevallen lijken deze criteria onproblematisch. Leerlingen worden
beoordeeld op het aantal goede antwoorden, niet op hun uiterlijk
en ook niet op de tijd die ze aan hun huiswerk besteed hebben. Dit
voorbeeld kan met vele vermenigvuldigd worden. Blijkbaar zijn
maatschappelijke processen verantwoordelijk voor de indelingscriteria. Het is daarom vanzelfSprekend dat de indelingen in de loop
van de geschiedenis en met de vele culturen veranderen. In een racistische omgeving worden 'gelijke monniken' per ras gedefinieerd,
in een standenmaatschappij naar hun afkomst, in een socialistische
samenleving naar hun klasse, in een kapitalistische samenleving volgens hun verdiensten. Het gelijkheidsbeginsel zegt vervolgens dat
de aldus gedefinieerde monniken recht hebben op het dragen van
'dezelfde kappen'.
Dat historische en culturele factoren bepalen 'wie in welk relevant opzicht aan elkaar gelijk zijn' is intuïtief onbevredigend. De
uitkomsten van maatschappelijke processen, zelfS van democratische procedures kunnen in strijd zijn met een rechtvaardige verdeling. Er is daarom een extern en onafhankelijk criterium nodig.
Daarvoor gaan we terug naar de karakteristiek van de excentriciteit. Mensen verschillen empirisch gezien enorm. Pas op een uiterst
abstract niveau, waar al hun bijzonderheden weggelaten worden,
zijn ze aan elkaar gelijk. Op dat niveau hebben we een moreel principe aangegeven: niet-uitsluiting. Op basis van hun menszijn hebben mensen recht op een bestaansminimum en op gelijke fundamentele rechten. Wat dit zoal inhoudt is geïnventariseerd in de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Om mee te
kunnen doen aan maatschappelijke interacties is dit minimum een
morele vereiste. Boven dit minimum is het afhankelijk van de uitkomsten van maatschappelijke discussies hoe de definities van relevante categorieën zullen uitvallen. Al is ook op dit niveau een moreel principe werkzaam: bevordering van interacties. Voorstellen
voor gelijkheid kunnen aan deze toetssteen gemeten worden, aan
de mate waarin individuen naar hun specifieke aard kunnen participeren in het maatschappelijke geheel. Dit principe gaat zelfS nog
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verder; het houdt tevens in dat het moreel geboden is maatregelen
te nemen die de interactieve ruimte van mensen doen toenemen.
Het maatschappelijk operationaliseren van 'gelijkheid' is gediend
met een uitbreiding van het domein van betrokkenen. Als ras, geslacht en stand geen relevante criteria meer zijn om onderscheid te
maken bij dé politieke zeggenschap en bij de bepaling van het arbeidsinkomen is vooruitgang geboekt. Daarmee is tegelijk een
nieuw probleem gegenereerd: hoe de toegang te vergroten tot het
politieke circuit en de arbeidsmarkt.
Daarvoor bestaan twee extreme typen maatregelen met daartussen een schemergebied. Achtereenvolgens ge~jke beginsituatie, gelijke eindsituatie, en gelijke kansen.
Bij gelijke beginsituatie is sprake van dezelfde startpositie voor
iedereen, rijk en arm, slim en dom. Zij allen krijgen dezelfde 'objectieve input', waarbij de 'subjectieve output' bijzonder ongelijk
kan zijn. De 'besten' redden het, de 'zwakkeren' vallen af. Bij gelijke eindsituatie is het streven iedereen tot dezelfde positie te brengen, waarbij de kansrijken worden tegengewerkt en de kansarmen
bevoordeeld. De methode van gelijke kansen zit tussen beide extremen in. Hier is de gedachte dat gecorrigeerd moet worden voor
omstandigheden, die of niet echt relevant zijn, of buiten de schuld
van de betrokkenen tot een nadelige uitkomst zouden leiden. Van
elk een voorbeeld. Het schriftelijk examen voor het rijbewijs kan
voor iemand die het geschreven Nederlands niet goed beheerst onhaalbaar zijn; in dit geval is een correctie dit examen mondeling af
te nemen. Leerlingen die niet op grond van gebrek aan intelligentie,
maar door een ontwikkelingsstoornis in het onderwijs zouden mislukken, dienen volgens de gelijke-kansen-gedachte op dit punt bijgespijkerd te worden.
Maatschappijen met zowel gelijke begin- en eindsituatie bestaan
nauwelijks; misschien zijn ze te vinden in kleinschalige communale
gemeenschappen.
Maatschappijen waar beide afwezig zijn komen veelvuldig voor.
Daar is sprake van blijvende maatschappelijke ongelijkheid. Sommige individuen en groepen verkeren definitief in een meerderheidspositie, andere in een achterstandssituatie. Voorbeelden hiervan vormen de klassieke standenmaatschappij, de kastensamenleving en het apartheidssysteem. Binnen de eigen sociale categorie
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(stand, kaste of ras) is sociale mobiliteit van individuen mogelijk; de
overgang van de ene naar de andere sociale categorie is uitgesloten.
Bij moderne kapitalistische samenlevingen staat de waarde van
gelijke beginsituatie veelal hoog in het vaandel. Alle leden krijgen
in principe eenzelfde input, in het bijzonder hetzelfde aanbod van
onderwijs. Het is vervolgens afhankelijk van de vermogens en de
inspanningen van de betrokken individuen hoever ze het zullen brengen op de maatschappelijke ladder. De uitkomst is zeer gevarieerd
- er zullen meer en minder geslaagde mensen uit deze trechter rollen.
Ondanks de sociale mobiliteit die individuen in principe hebben,
leidt deze waarde tot maatschappelijke ongelijkheid, tot het ontstaan
en voortbestaan van verschillende klassen in de samenleving.
Bij nog modernere, sociaal-democratische, samenlevingen is
sprake van een tussenpositie tussen gelijk aanbod en gelijkheid van
uitkomsten. De basis is gelijkheid van beginsituatie, maar geprobeerd wordt de nadelige effecten te retoucheren door maatregelen
te nemen die de kansen vergroten (aanvullend onderwijsbeleid) en
die het verschil in de uitkomsten minder extreem maken (loonmaatregelen, sociale voorzieningen, huursubsidies, werkgelegenheidsbeleid) .
Er zijn goede normatieve argumenten - niet-uitsluiting - aan te
voeren voor dit laatste type maatschappijen. 8 In principe wordt daar
afStand genomen van moreel irrelevante indelingen op basis van
stand, ras en geslacht. Dat is morele winst. Ook wordt geprobeerd
de kapitalistische uitwassen te corrigeren om het uitsluiten van
mensen zo mogelijk tegen te gaan. Niettemin zijn de indelingscriteria voor gelijke gevallen gekoppeld aan normen die specifiek gelden
voor het daar heersende sociaal-politieke-economische stelsel.
Daardoor worden individuen die zich bij een geheel andere culturele orde thuisvoelen op een volgens hen incorrecte manier gedefinieerd. Hun eigen 'identiteit' raakt dan in de verdrukking.
'Verscheidenheid' is de waarde die gericht is op dit bezwaar. De
vraag is nu wat ze voor plurale samenlevinge!J. te bieden heeft.

Verscheidenheid: de organisatie van plurale samenlevingen
In de discussies over plurale samenlevingen wordt de waarde 'verscheidenheid' op twee extreme manieren tot uitdrukking gebracht.
In de ene benadering staat het individu centraal, dat zelfStandig kan
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kiezen voor zijn eigen groepsbindingen en voor zijn eigen culturele
beleving. In de andere de etnisch-culturele collettiviteit, die een
eigen juridische status heeft en die de gemeenschappelijke groepszaken zelf kan afhandelen. In de termen van Gordon heten deze
(ideaaltypische) maatschappijformaties respectievelijk 'liberal pluralism' en 'corporate pluralism' .9
In het 'liberal pluralism' vormen individuen het Guridische)
zwaartepunt. Als zij besluiten zich aan te sluiten bij een bepaalde
groep, als ze willen participeren aan hun cultuur, is dat hun keuze
en verantwoordelijkheid. Van de kant van de rest van de samenleving mag een dergelijke groepsindeling niet gemaakt, laat staan opgelegd worden. Juridische of beleidsmatige erkenning van groepen
op grond van ras, religie, taal of nationaliteit is in dit type plurale
samenleving ongewenst. Ook is het in deze visie onjuist etnische
criteria te hanteren voor hetzij positieve, hetzij negatieve discriminatie. Dit verbod sluit niet uit dat er maatregelen genomen kunnen
worden op terreinen van onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg
en arbeidsmarkt. Zulke maatregelen kunnen echter alleen gelegitimeerd worden gezien de specifieke sociaal-economi~che positie
van mensen. Ze mogen niet verdedigd worden op grond van hun
behoren tot een specifieke culturele of raciale collectiviteit. De
maatschappelijke instituties zijn hier niet gekoppeld aan specifieke
sociale groeperingen, maar hebben een algemeen karakter. Groepen wordt hooguit enige ruimte geboden voor zaken als ritueel
slachten, kosher eten en religieuze activiteiten. Dit type maatschappijen is met de nodige variaties vooral te vinden in West-Europa en
Noord-Amerika.
Het 'corporate pluralism' heeft een heel andere structuur. Daarin
vormt niet de individuele burger het zwaartepunt, maar spelen
groepen met een eigen cultureel-etnische identiteit de eerste viool.
Zulke groepen hebben een juridische status, die van individuen is
daarvan afgeleid. Dit type samenlevingen wordt gekenmerkt door
het bestaan van parallelle instituties op terreinen als onderwijs, gezondheidszorg, vakbonden, rechtspraak. Leden van een bepaalde
groep zijn verplicht te participeren via de eigen culturele en sociale
instituties. Voorbeelden van dit structurele pluralisme zijn gemakkelijk te vinden: Nederland op het hoogtepunt van de verzuiling,
het huidige België met zijn taalgroepen, mogelijk zelfS de toekomstige Sovjetunie.
Het voordeel van het 'corporate pluralism' is dat de culturele
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'identiteit' van groepen het volle pond krijgt. In de volle breedte
heerst er soevereiniteit in eigen kring.
De nadelen zijn talrijker. Niet alleen nonnatief, maar ook sociaal
is het problematisch dat iemand pas in de tweede plaats individu is.
Voor alles is hij lid van een specifieke collectiviteit. Daardoor worden zijn keuzemogelijkheden ingeperkt; het is uitermate moeilijk te
'ontsnappen' aan de groep waarbinnen men geboren is. Tevens belemmert zo'n maatschappijmodel de interacties met individuen uit
andere groepen. Niet alleen kan dat resulteren in het onder druk
komen te staan van oplossingen voor gemeenschappelijke problemen. Ook leidt het gemakkelijk tot vooroordelen over en stigmatisering van mensen uit een ander segment van de samenleving. Het
gevolg daarvan kan zijn dat, zeker bij machtsverschillen, bepaalde
groeperingen tot tweederangs burger en minder worden gedegra- .
deerd. De beleden 'gelijkwaardigheid-in-segregatie' (apartheid)
blijkt in de praktijk veelal neer te komen op ongelijkheid.
Terughoudendheid ten aanzien van het 'corporate pluralism' is
daarom geboden. Ook al kan deze maatschappijvorm, onder bepaalde omstandigheden, bijdragen aan de 'emancipatie' van haar
leden. Ook al is ze, onder bepaalde omstandigheden, te verkiezen
boven situaties waarin sommige categorieën burgers door een dominante groep ernstig onderdrukt worden. Welke zijn de vereiste
omstandigheden? Op z'n minst dat er een morele bodem aanwezig
moet zijn. Zo'n bodem is gegeven met het principe van niet-uitsluiting. Op grond daarvan mogen leden van een dergelijke gemeenschap niet verdwijnen in een sociaal-economisch vacuüm. Op
grond daarvan mogen ze niet gereduceerd worden tot hun cultuur,
tot de groep waarin ze toevallig geboren zijn; ze hebben rechten die
cultuuronafhankelijk zijn.
Het 'liberal pluralism' heeft weer andere voor- en nadelen. Het
maakt duidelijk dat individuen als individuen tellen en niet in eerste
instantie als lid van een sociale categorie; het verleent hun de vrijheid te kiezen voor groepsbindingen waar ze zelf aan hechten. Zij
worden in principe niet uitgesloten van de interacties in het maatschappelijke leven; naar eigen inzicht en vermogen kunnen ze daaraan een bijdrage leveren.
Daar staat tegenover dat hun prestaties in de maatschappij moeten
voldoen aan criteria die voor alle leden van die samenleving gelden.
Hun mogelijkheid om hun culturele 'identiteit' te effectueren
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wordt daardoor beperkt, zeker als ze geheel andere opvattingen
hebben over, bij voorbeeld, politieke besluitvonning, de aanpak
van natuurlijke hulpbronnen, de race naar geldelijk gewin, de verhouding tussen de seksen. Wanneer er bovendien in getal en macht
grote onevenredigheden bestaan kan dit type maatschappij een verhulde vorm van assimilatie bewerkstelligen. Immers, interacties
worden dan gedefinieerd door de regels die door de dominante
groep(en) zijn ontworpen en de regels die een kleine gemeenschap
omarmt, tellen nauwelijks.
Niettemin is het filosofische pluralisme het meest congruent met
het 'liberal pluralism'. Hoewel aan dit laatste zeker bezwaren kleven, biedt deze maatschappijvorm op termijn de beste kansen op de
realisering van de principes van niet-uitsluiting en bevordering van
interactie. Met name in de Nederlandse situatie, waar de instroom
van migranten plaats vond in een fase waarin de verzuiling sterk op
haar retour was. Bovendien is als gevolg van het relatief geringe
aantal migranten, hun grote verscheidenheid en hun in het algemeen lage maatschappelijke positie het verzuilingsmodel nauwelijks
haalbaar. Wel is het mogelijk op onderdelen te pleiten voor tijdelijke vormen van structureel-pluralisme als middel tot 'emancipatie'.
Zo kan bij voorbeeld op cultureel-religieuze leest geschoeid onderwijs verdedigd worden als leidend tot een versterkte interactieve
competentie van individuele leerlingen. Zo'n beleid dient dan
beargumenteerd te worden, niet zozeer op basis van de gelijkwaardigheid van culturen, als wel op basis van de te verwachten effecten. IQ
De voorgaande analyse leidt, althans voor de Nederlandse situatie,
tot een voorkeur voor het 'liberal pluralism' . Dit, omdat daarin aan
de waarden 'gelijklleid' en 'verscheidenheid' zoveel mogelijk recht
wordt gedaan. In beginsel krijgt iedereen het recht en de mogelijkheden te participeren in het maatschappelijke geheel en dat vanuit
een zelf gekozen culturele positie.
Uiteraard is het leven minder idyllisch dan een dergelijke leer.
Niet alleen blijkt er feitelijk (zie het overzicht van Penninx) veel aan
de compatibiliteit tussen gelijkheid en verscheidenheid te mankeren. Ook is het altijd weer mogelijk dat het streven naar gelijkheid
op gespannen voet komt te staan met het streven naar verscheidenheid. Hoe dan keuzen gemaakt moeten worden is een probleem dat
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op vele terreinen, zoals in het recht en in het onderwijs, speelt. In
het volgende hoofdstuk wordt daarvan een voorbeeld gegeven, en
wel aan de hand van de discussies die over het Nederlandse onderwijsbeleid gevoerd worden.
Noten
I. R . Penninx, Minderneidsvorming en emancipatie: Balans van kennisvenvtnling
ten aanzien van immigranten en woonwagenbewoners 1967-1987 (Alphen aan den
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artikel staat in de door hem geredigeerde bundel: Rushdie-ejJêcten (Amsterdam
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10. De ideologie van de 'gelijkwaardigheid van culturen' wordt met deze
formulering afgewezen. Zie voor een uitgebreide verdediging hoofdstuk I I •

ISI

Hoofdstuk

I I

Onderwijs en etnisch-culturele diversiteit

De instroom van immigranten uit Suriname, de Antillen en uit de
landen rond de Middellandse Zee heeft Nederland niet onberoerd
gelaten. Met hen kwamen nieuwe uitdagingen binnen - op het terrein van het recht, de huisvesting, de arbeidsmarkt, de cultuur, het
onderwijs. In dit hoofdstuk staat het onderwijs centraal. In vele
toonaarden wordt erover gesproken en geschreven. I Dat heeft te
maken met de twee functies die het onderwijs vervult: de allocatiefunctie en de socialisatiefunctie - respectievelijk het voorbereiden
op een maatschappelijke loopbaan en het ontwikkelen van waarden, interessen en houdingen die in een samenleving van belang
worden geacht. Juist deze combinatie maakt dat het onderwijs regelmatig ter discussie staat. Aan de ene kant wordt het belangrijk
gevonden dat kinderen in Nederland een toekomst kunnen opbouwen. Aan de andere kant vinden ouders het van belang dat hun
kinderen hun culturele wortels leren kennen en accepteren. Beide
wensen worden gelegitimeerd op basis van respectievelijk de waarde 'maatschappelijke gelijkheid' en de waarde 'gelijkwaardigheid
van culturen'. In het vorige hoofdstuk is onderzocht hoe deze waarden samen kunnen gaan. De daar ontwikkelde inzichten zullen hier
worden aangescherpt, door na te gaan wat er bij botsingen tussen de
twee waarden de doorslag zou moeten geven. Daartoe worden ze
eerst nader onder de loupe genomen. Vervolgens passeert het N ederlandse onderwijsbeleid gedurende de laatste twintig jaar de
revue, met name twee formele maatregelen daaruit - onderwijs in
eigen taal en cultuur en intercultureel onderwijs. Eveneens wordt
stilgestaan bij enkele recente ontwikkelingen - het oprichten van
islamitische en hindoeïstische scholen en het ontstaan van zogenaamde 'zwarte' scholen.
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Onderwijs en etnisch-culturele diversiteit
Het spanningsveld tussen gelijkheid en verscheidenheid

Gezien de enonne stroom literatuur kan 'onderwijs en etnisch-culturele diversiteit' op een bijzondere belangstelling bogen. Vanuit
heel verschillende invalshoeken wordt het benaderd. Deze zijn tot
twee te herleiden: de cultureel-relativistische en de structureel-egalitaire invalshoek. Bij de eerste staat de culturele eigenheid van etnische groepen centraal, bij de tweede de maatschappelijke gelijkheid. Of de invalshoeken altijd te verenigen zijn valt te betwijfelen.
Immers in lijn met egalitaire doelen is het zaak om de verschillen die
optreden vanwege ras, kleur of etniciteit, maar ook vanwege sekse
en klasse te reduceren, terwijl het in het cultureel-relativistische
perspectief juist om gaat de bestaande verschillen te respecteren of
in stand te houden.
De ideologische achtergrond van het verschil is te traceren in
twee denktradities, waartussen een spanningsverhouding bestaat: de
Verlichting (met de nadruk op de ontwikkeling van iedereen en op
het streven naar gelijke kansen; waardoor een tendens tot gelijkschakeling aanwezig is) en de Romantiek (met de nadruk op het
eigene van ieder individu en iedere cultuur; waardoor men meer
oog heeft voor identiteits- en zingevingsvragen). Beide denktradities zijn in deze studie uitgewerkt in de idee~nstelsels van universalisme en relativisme. Bij elk zijn vraagtekens geplaatst. Vervolgens
is een derde ideeënstelsel ontwikkeld, waarin het uitgangspunt
noch door absolutistische gelijkheid, noch door culturele autonomie wordt gevonnd, maar door 'interactieve verscheidenheid'.
Volgens deze visie moet het onderwijs niet gericht zijn op een exclusieve voorbereiding op de bestaande samenleving en ook niet op
een even exclusieve initiatie in de eigen (sub)cultuur, maar op het
toekomstige functioneren in een voor een deel nog onbekende en
in vele opzichten plurifonne wereld.
De centrale vraag van het vorige hoofdstuk was of maatschappelijke
gelijkheid en cultureel-etnische verscheidenheid met elkaar verzoend kunnen worden. Daartoe zijn twee mogelijkheden onderzocht: het organiseren van de samenleving volgens etnisch-culturele scheidslijnen ('corporate pluralism') en de vonn waarin één maatschappelijk stelsel aanwezig is met een grote ruimte voor het vrijwillig effectueren van culturele tradities ('liberal pluralism'). Vanwege zowel maatschappelijke als normatieve overwegingen heeft
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de tweede mogelijkheid, zeker voor de Nederlandse situatie, de
voorkeur gekregen. Daarbinnen dienen alle burgers gelijke maatschappelijke kansen te krijgen en dezelfde rechten te hebben, waaronder het recht op de beleving en effectuering van hun culturele
tradities.
Wat betekent dit voor het onderwijs? Daar ligt de combinatie
van 'gelijkheid' en 'verscheidenheid' uiterst gevoelig. Het bereidt
niet alleen voor op de arbeidsmarkt, het socialiseert ook door waarden en normen over te dragen. Sommige migrantengroepen hechten in bepaalde opzichten duidelijk aan andere waarden en normen
dan het onderwijs. Hoe kan in zo'n situatie, waarin gelijkheid van
maatschappelijke kansen en gelijkwaardigheid van culturen niet
zonder meer hand in hand gaan, een verantwoord beleid gevoerd
worden?
Tussen de ideologieën waarvan het onderwijsdenken doordrenkt
is bestaan spanningen. Die pröberen we in dit hoofdstuk te onderzoeken. We gaan ook na hoe er vanuit pluralistisch gezichtspunt
een stap verder te zetten is, met name door aan de idee van de gelijkwaardigheid van culturen een specifieke, ingeperkte, rol toe te
kennen.

Onderwijs en maatscJtappelijke gelijkheid
Gezien het vorige hoofdstuk is het mogelijk over de waarde 'maatschappelijke gelijkheid' betrekkelijk kort te zijn. In het Nederlandse
beleid, en ook in de discussies daarover, heerst een grote mate van
consensus over deze waarde. Ook allochtonen zouden volwaardig
moeten kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Al is
het in de praktijk vaak anders. Vooral op de terreinen van onderwijs, huisvesting en arbeidsmarkt is die volwaardigheid verre van
gerealiseerd.
Binnen het gelijkheidsideaal hebben we twee extreme varianten
aangetroffen: gelijkheid van beginsituatie en gelijkheid van uitkomsten. Het denken over het onderwijsbeleid vertoont sinds kort een
tendens in de richting van de tweede variant. Met name in het
WRR-rapport van 1989 is een dergelijke teneur aan te treffen. De
resultaten van het onderwijs ten aanzien van de meeste allochtone
leerlingen zijn tot nu toe bijzonder teleurstellend. De overheid
streeft daarom tegenwoordig naar een uitkoInst van het onderwijs
die zodanig is dat de verdeling over het vervolgonderwijs voor au-
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tochtone en allochtone leerlingen gelijk is. Daartoe worden aanvullende onderwijsmaatregelen gestimuleerd om handicaps als gevolg
van een andere herkomst, zoals taalachterstand, weg te werken.
Opmerkelijk is dat veel ouders van allochtone leerlingen een warm
voorstander zijn van de mogelijkheden die het onderwijs biedt om
in het maatschappelijke leven vooruit te komen. Het mobiliteitsaspect van het onderwijs krijgt bij hen een goed onthaal. Daar staat
tegenover dat ze vaak grote moeite hebben met het socialiseringsaspect. Het onderwijs draagt ook waarden over, waarin het belang
van religie vaak minder hoog genoteerd staat dan zij noodzakelijk
achten en waarin de nadruk op individuele ontplooüng en zelfStandigheid haaks staat op de door hen gewaardeerde betrokkenheid op
de eigen groep en op de eigen normen van gehoorzaamheid.2.
Maatschappelijke gelijkheid is een waarde die hoog genoteerd
staat. De school is er voor de toekomst van de kinderen. Zij mogen
niet uitgesloten worden van een volwaardig participeren aan de samenleving. Mogen ze wel vervreemd raken van het waarden- en
normenpatroon van de cultuur van hun ouders? Zegt niet een oud
adagium dat de school van de ouders is?
In dit spanningsveld verschijnt de tweede waarde - de gelijkwaardigheid van culturen. Om op deze waarde greep te kunnen
krijgen is het nodig eerst na te gaan wat de term 'cultuur' inhoudt.

De dynamiek van cultuur
In de loop van dit boek zijn verschillende benaderingen van cultuur
de revue gepasseerd. Aan de hand van een elegante beschouwing
die Tennekes heeft gepubliceerd worden ze op een rij gezet.l Tennekes onderscheidt drie beelden: cultuur als 'kennis', cultuur als
'spel' en cultuur als 'model'.
In het eerste beeld, cultuur als kennis, is cultuur een wereld van
betekenissen die een mens zich eigen moet maken wil hij in de
situatie waarin hij geboren werd adequaat functioneren. Deze betekenissen geven aan hoe de werkelijkheid in elkaar zit, hoe men zich
daarin moet gedragen en waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Ze
leveren de legitimaties, de verklaringen en rechtvaardigingen van
de alledaagse werkelijkheid: waarom de wereld is zoals ze is, dat
mannen nu eenmaal anders zijn dan vrouwen, dat voorspoed en
tegenspoed te maken hebben met de gunst of woede van goden.
I
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Cultuur is een complex van waarden en normen, van kosmologische en religieuze voorstellingen en van alledaagse regels.
Laat het eerste beeld het individu onderdompelen in de al aanwezige culturele kaders, bij de twee volgende beelden is dat anders.
Daar krijgen de eigen inbreng van het individu en de veranderbaarheid van culturen meer accent. Bij de vergelijking van cult.:ur met
spel wordt cultuur niet gedegradeerd tot een 'spelletie' . Dit beeld
laat juist uiterst serieuze kanten van cultuur zien. Namelijk door de
volgende vragen te stellen: waar gaat het om (wanneer word je bij
voorbeeld gezien als een geslaagd, geëerd en gerespecteerd lid van
de gemeenschap) en wat zijn de regels (welke wegen voeren bij
voor1?eeld naar succes, eer en respect). Evenals bij een spel zit in
cultuur een dynamisch element. Ze bestaat bij de gratie van mensen
die haar de moeite waard vinden en die de regels accepteren. Ze
moet als het ware steeds weer door hen worden gereproduceerd.
Daarbij kunnen na verloop van tijd en onder invloed van interne en
externe factoren, waaronder machtsverschuivingen, allerlei veranderingen optreden. Cultuur is niet een min of meer vaststaand, bovenpersoonlijk gegeven waar de mensen zelf geen vat op hebben,
maar iets dat door hen steeds opnieuw wordt geproduceerd én gewijzigd.
In het laatste beeld, cultuur als model, is cultuur niet alleen een
model ván de werkelijkheid (een samenhangend interpretatiekader
van de situatie waarin mensen zich bevinden), maar ook een model
vóór de werkelijkheid (aanwijzingen voor juist, adequaat en effectief menselijk handelen). Dit beeld sluit nauw aan bij het voorgaande. Toch kOInen er ook nieuwe elementen in naar voren. In het
bijzonder draagt het bij aan inzicht in de verhouding tussen 'cultuur' en 'feitelijke werkelijkheid'. Het spreken over modellen van
en voor de werkelijkheid impliceert immers een zekere afStand tussen beide. De interpretaties die men erop nahoudt corresponderen
niet altijd met de aangetroffen gegevenheden. Ook zijn de regels
voor denken en handelen niet altijd even adequaat. Daardoor bestaat er een spanning in het menselijk gedrag tussen de feitelijke situatie en de overgeleverde culturele modellen. In deze spanning ligt
een bron van cultuurverandering.
Op grond van deze drie beelden komt Tennekes tot enkele behartigingswaardige opmerkingen over het karakter van cultuur.
Ten eerste: cultuur en macht kunnen niet van elkaar losgekoppeld
worden. Niet alleen omdat elk systeem van waarden en normen
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tevens definieert wie waarover te beslissen heeft, maar ook omdat
een beroep op de culturele 'identiteit' in het publieke discours een
zet is in het spel om de macht. Ten tweede: culturen zijn niet statisch; ze veranderen met de tijd en met de omstandigheden. Het is
daarom ongewenst mensen vast te pinnen op hun tradities. Ten
derde: culturele grenzen zijn lastig, zo niet onmogelijk te traceren;
het is vaak onduidelijk waar de ene cultuur begint en de andere
ophoudt.
In de weergave van Tennekes krijgt de dynamiek van cultuur het
volle pond. Op basis daarvan blijkt het niet noodzakelijk te zijn dat
argumenten in de sfeer van 'dit moet van mijn cultuur' het laatste
woord hebben. Zulke redeneringen zijn niet per definitie correct.
Immers, culturen zijn niet scherp afgebakend en bovendien in verandering. Ze zijn niet duidelijk afgegrensd van andere culturen.
Maar ook intern zijn ze niet eenduidig. Enerzijds bieden ze speelruimte aan hun leden, anderzijds perken ze die in. Daarnaast vertonen culturen een interne en externe dynamiek. Elk individu binnen
een cultuur heeft een zekere invloed en verandert een cultuur daardoor. Invloeden van buitenaf zijn veelal nog indringender; culturen
veranderen ten gevolge van contacten met andere culturen. Het is
van belang het dynamische karakter scherp in het vizier te houden.
Niet alleen als tegenwicht tegen een al te gesimplificeerde voorstelling van 'culturele identiteit', maar ook om een open oog te krijgen
voor de mogelijkheid tot verandering in opvattingen en gedrag bij
mensen.

Gelijkwaardigheid van culturen
Het onderwijsbeleid steunt op twee ideologische pilaren: gelijkheid
van maatschappelijke kansen en gelijkwaardigheid van culturen.
De tweede pilaar, alleen en in combinatie met de andere, is minder eenduidig dan de eerste. In de beleidsplannen is er op drie manieren uitdnikking aan gegeven. In 1970 luidde de centrale formule: 'Integratie met behoud van eigen (culturele) identiteit'. Het behoud van de eigen cultuur was hier het doel. Tien jaar later is deze
formulering verdwenen. Daarvoor zijn twee andere in de plaats gekomen, die culturele diversiteit niet als doel, maar als uitgangspunt
nemen. De eerste formulering luidt: 'Volwaardig functioneren en
participeren in de Nederlandse samenleving, met de mogelijkheid
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zulks te doen vanuit de eigen culturele achtergrond'. Deze doelstelling heeft betrekking op de nieuw-ingezetenen. De tweede omvat
ook de al aanwezige Nederlanders: 'Het bevorderen van een tweeof meerzijdig proces van elkaar leren kennen, aanvaarden en waarderen en het zich open stellen voor elkaars cultuur of elementen
daarvan'.4
De idee van 'gelijkwaardigheid van culturen' blijkt erg lastig te operationaliseren. Beide termen ervan - gelijkwaardigheid en culturen
- zijn moeilijk te vatten. Het begrip 'cultuur' is hiervoor besproken.
Een scherpe definitie ervan is nauwelijks te geven. Juist doordat cultuur een dynamisch en procesmatig karakter heeft. Het begrip 'gelijkwaardigheid' is mogelijk nog lastiger. Een omweg langs de
ethiek is in dit geval nuttig. Daar is een lange, eerbiedwaardige discussie gevoerd over de 'gelijkheid' en 'gelijkwaardigheid' van mensen. Wat kunnen we daarvan opsteken?
De menselijke gelijkheid blijkt empirisch een illusie. Immers, individuen zijn stuk voor stuk verschillend. Zijn ze dan gelijkwaardig? Ook hier is het antwoord ontkennend. Wanneer mensen verschillende kenmerken bezitten en wanneer we de werkelijkheid
naar onze voorkeuren willen inrichten, houdt dat in dat we sommige kenmerken (en personen) hoger zullen waarderen dan andere.
Als we bij voorbeeld uit zijn op een harmonische samenleving
waarderen we vredelievende typen positiever dan ruziezoekers.
Mensen zijn in het licht van allerlei maatstaven niet evenveel waard.
Daarmee is de ethiek nog niet uitgepraat. Zo kan ze allerlei kwesties
aansnijden rond de aard en kwaliteit van de gehanteerde maatstaven. In het hoofdstuk over ethiek is daar het een en ander over
geschreven. Uiteraard zijn mensen op alle mogelijke manieren te
rangschikken, te meten en in hokjes in te delen. Maar ze daarop vast
te leggen of ze daardoor te laten determineren is slechts een deel van
het morele verhaal. Mensen kunnen als middel voor iets anders gezien worden, ze kunnen als produkt van hun cultuur of sociaaleconomische positie opgevat worden. Tegelijk verhouden ze zich
daartoe. Hun 'excentriciteit' serieus nemen betekent dat ze ook
'doel' zijn. Mensen hebben daarom recht op een minimumbestaan,
maar vooral op dezelfde basisvrijheden en kansen als andere mensen. In de ethiek van Kant is een maatstaf ontwikkeld die alle andere
te boven gaat: de menselijke waardigheid.
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Wat levert deze uitstap op voor het vraagstuk van de gelijkwaardigheid van culturen? Ook culturen zijn ongelijk; ze vari~ren in hun
regels en modellen. Eveneens zijn culturen ongelijkwaardig; als je
bepaalde maatstaven aanlegt scoort de ene hoger dan de andere.
Sommige culturen blijken sociaal-psychologisch een grote rijkdom
te vertonen, andere laten een voorbeeldige manier zien van omgang
met natuurlijke hulpbronnen, weer andere zijn bijzonder geschikt
om snelle maatschappelijke veranderingen te verwerken. Uiteraard
kan een relativist wel beweren dat culturen gelijkwaardig zijn, maar
zoals we gezien hebben betekent dat niet meer dan dat ze evenzeer
de moeite van het bestuderen waard zijn. Het betekent niet dat ze
op andere maatstaven dezelfde score zullen opleveren. Is het dan
mogelijk naar analogie van de menselijke persoon over 'culturele
waardigheid' te spreken? Kunnen culturen op dezelfde mate van
respect bogen? Dit is vanuit de ethiek van Kant niet het geval. In
zijn gedachtengang is een cultuur moreel te meten. Namelijk door
na te gaan in hoeverre ze ruimte geeft aan de realisering van de
menselijke waardigheid. Deze (universele) maatstaf is op iedere cultuur van toepassing. Respect voor mensen, zowel van de eigen
groep als daarbuiten, is doorslaggevend. Respect voor andere culturen, en die kan groot zijn, kan nooit beteken dat je deze morele
maatstaf uit handen geeft.
De omweg over de ethiek leidt tot de conclusie dat het principe
van de menselijke waardigheid prioriteit heeft boven de idee van
gelijkwaardigheid van culturen. Een consequentie hiervan is het
'nee' zeggen tegen (sub-)culturen en sociale instituties die mensenrechten met voeten treden.
Er is ook een meer rechtstreekse aanpak, een logische, van 'gelijkwaardigheid van culturen' mogelijk. Deze waarde drukt dan zelf
een maatstaf uit. Namelijk de mate waarin een cultuur open staat
voor andere inzichten, levensovertuigen, omgangsvormen dan de
eigen; open staat voor het kritische appèl dat daarvan uitgaat. Een
dergelijke maatstaf zit impliciet in het acculturatiestreven van de
overheid. Daar bepleit ze immers het meervoudige proces van elkaar leren kennen, aanvaarden en waarderen en het zich open stellen voor elkaars cultuur of elementen daarvan. Dit pleidooi leidt tot
een positieve waardering van de bereidheid entof het vermogen
om aan wederzijdse leerprocessen mee te doen. Culturen ofcultuurelementen die ertoe bijdragen van andere culturen te willen leren
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moeten op grond hiervan hoger gewaardeerd worden dan andere
waar dat niet of minder het geval is.
Een merkwaardig resultaat: door van gelijkwaardigheid van culturen uit te gaan, wordt tegelijkertijd gezegd dat er cultuurelementen zijn die meer en die minder waard zijn. Dit resultaat impliceert
een afwijzing van die vormen van fundamentalisme, waarin aan
leden en niet-leden het meedoen aan het interactieve verkeer wordt
ontzegd.
In de zo onschuldig klinkende formule 'gelijkwaardigheid van
culturen'ligt een maatstafbesloten, waardoor het mogelijk wordt te
spreken over 'cultureel kapitaal' en 'culturele armoede'. Daarmee
wordt bedoeld het vermogen, respectievelijk onvermogen, van
(groepen) mensen deel te nemen aan wederzijdse leer- en uitwisselingsprocessen. S Op het sociaal-economische terrein is een onderscheid in rijk en arm volstrekt geaccepteerd. Vanuit het gelijkheidsideaal is het een vanzelfSprekendheid dat armoede bestreden moet
worden door maatregelen te nemen in de sfeer van arbeid, inkomen
en huisvesting. Op cultureel terrein is het onderscheid tussen rijk en
arm veel minder aanvaard. Toch maakt deze analyse duidelijk dat
dit onderscheid serieus genomen moet worden; sterker nog, dat een
cultuurpolitiek gewenst is die interacties versterkt. Daarmee wordt
veel van mensen gevraagd, maar niet te veel. Zoals we aan het slot
van de vorige paragraaf gezien hebben, is het niet onmogelijk dat
mensen in opvattingen en gedrag veranderen.
Zijn culturen gelijkwaardig? Het antwoord op deze vraag is ontkennend. Van cultuur tot cultuur, van situatie tot situatie, verschillen de maatstaven waarmee culturen en cultuurelementen gemeten
worden. Daarbij hoeven we uiteraard niet te blijven staan. Het pluralisme heeft twee criteria opgeleverd, die situatie- en cultuuroverstijgend zijn: de menselijke waardigheid, die gekoppeld is aan het
principe van niet-uitsluiting, en het vermogen tot wederzijdse leerprocessen, dat verbonden is met het principe van bevordering van
interacties.
Aan het begin van deze paragraaf zijn drie formuleringen vermeld, waarin de overheid ten behoeve van het onderwijsbeleid uitdrukking geeft aan het principe van gelijkwaardigheid van culturen.
In de eerste was sprake van 'behoud van eigen (culturele) identiteit'.
Deze doelstelling kan in strijd komen met beide maatstaven. Bovendien gaat ze uit van een cultuurbegrip dat veel te statisch is. De
doelstellingen die tien jaar later zijn geformuleerd ogen dan ook
190

Onderwijs en etnisch-culturele diversiteit

aanzienlijk beter. 'Volwaardig participeren en functioneren vanuit
de eigen culturele achtergrond' - deze zinsnede legt het accent op
de versterking van interacties, waarbij individuen en culturen veranderen. 'Het meerzijdig van elkaar leren' drukt dit accent zelfS nog
explicieter uit.
Het realiseren van de interactieve doelstellingen is alles behalve
gemakkelijk. Het vormt de achtergrond van het interculturele onderwijs. Daar zullen we nog kort iets over zeggen, maar later. Op
dit moment is het nodig enkele algemene conclusies voor het onderwijs te formuleren.

Onderwijs in een plurale samenleving
Onderwijs in een plurale samenleving moet leerlingen in staat stellen daarin volop te participeren. Het moet hun de kennis, vaardigheden en attituden, kortom de interactieve competenties, bijbrengen om in het economische, sociale, politieke en culturele leven
niet tot de 'uitgeslotenen' te behoren. Niemand mag het onderwijs
ontzegd worden, zeker niet met een beroep op de 'eigen cultuur'.
Het is moreel niét te verantwoorden wanneer meisjes middels een
beroep op de eigen cultuur van onderwijs verstoken blijven. Onderwijs is er voor 'allen'. Zo leert ons de waarde gelijkheid. Welke
competenties geleerd moeten worden is een vanzelfSprekend volgend probleem. Uiteraard behoort daartoe een goede beheersing
van de Nederlandse taal, alsook van de vaardigheden om verder te
kunnen leren. In het bestek van deze studie is het onmogelijk daarop in te gaan. 6 Op welke wijze het onderwijscurriculum en de
schoolorganisatie het beste ingericht kunnen worden, ook daarover
moet hier het stilzwijgen vallen. 7
Onderwijs in een plurale samenleving heeft naast de participatiefunctie nog een andere: het bijdragen aan interesse voor het vreemde, aan het wederzijdse respecteren van mensen, hoe verschillend
die ook zijn. Na de voorafgaande paragraaf over de 'gelijkwaardigheid van culturen' zal het duidelijk zijn waarom deze formulering is
gekozen. Daarmee wordt een klakkeloos aanvaarden van het verzuilingsmodel, de school vertegenwoordigt uitsluitend de waarden
van de ouders, afgewezen. Onderwijs kan en moet daar soms van
afwijken. Dat wil niet zeggen dat leerlingen niet gesocialiseerd
mogen worden in de waarden en normen van hun culturele milieu.
Het wil vooral zeggen dat het onderwijs daar een stap bovenuit
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moet doen, door te laten zien dat elke cultuur bepaalde voor- en
nadelen heeft, door te bevorderen dat mensen zich kritisch kunnen
identificeren met de eigen wortels en vooral door te stimuleren dat
individuen belangrijker zijn dan hun cultuur. Onderwijs moet daarom werken met twee complementaire strategieën. In de termen van
de pedagoge Dasberg: socialisatie en morele opvoeding. 8 Onder socialisatie verstaat zij het aanleren van gewenst gedrag, het zich eigen
maken van de vigerende gewoonten, tradities, regels en praktijken
van de maatschappij (en van de eigen groep). Onder morele opvoeding het ontwikkelen van de persoonlijke bekwaamheid tot verantwoordelijke kritiek op de maatschappij (en de eigen wortels). In het
eerste geval worden geaccepteerde regels aangeleerd, in het tweede
geval wordt de attitude ontwikkeld om daarvan beargumenteerd af
te wijken. Voor het bereiken van interactieve competentie zijn
beide nodig. Om de twee strategieën te realiseren acht zij een veelheid van veranderingen in het onderwijs nodig: het vermijden van
manipulaties van leerlingen; het integreren van morele opvoeding
in alle vakken, niet alleen in aardrijkskunde en geschiedenis, maar
ook in de literaire vakken en de natuurwetenschappen; het accentueren van de voorbeeldfunctie van de leerkrachten; en vooral het
tegengaan van de infantilisering in het onderwijs.
Het onderwijs moet enerzijds bijdragen aan maatschappelijke gelijkheid, aan het vermogen te functioneren in het maatschappelijke,
economische, culturele en politieke geheel. Anderzijds moet het
normen en waarden overdragen, zodanig dat het niet alleen mogelijk wordt zich kritisch te identificeren met de eigen culturele wortels, maar ook dat er openheid ontstaat voor het vreemde, voor andere tradities dan de eigen.
Voor elk van deze onderwijsdoelstellingen heeft de overheid
maatregelen ten aanzien van migrantenkinderen genomen. Het
OnderwijsVoorrangsBeleid is gericht op het wegwerken van achterstanden bij de deelname aan het onderwijs, het Onderwijs in
Eigen Taal en Cultuur op het leren kennen van de eigen cultuur,
het Interculturele Onderwijs op het versterken van wederzijdse
leerprocessen.
De maatregelen zijn niet steeds dezelfde geweest. In de loop van
de laatste decennia zijn er veranderingen in opgetreden. Voor een
overzicht wordt verwezen naar Van den Berg-Eldering. 9 In de jaren
zeventig stond de terugkeeroptie centraal, gedurende de eerste helft
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van de jaren tachtig de multiculturele optie en op dit moment krijgt
de integratieve meer nadruk. Gezien de veranderende context is dat
ook begrijpelijk. De eerste omslag is het gevolg van het feit dat immigranten zich hier definitief gevestigd hebben. De laatste vanwege
de achterblijvende leerprestaties van allochtone leerlingen met alle
ongewenste consequenties vandien.
Nu er, ondanks alle financi~le inspanningen, een groep 'uitgeslotenen' in de Nederlandse samenleving dreigt te ontstaan is het van
belang het instrumentarium opnieuw te ijken. De extra middelen
waarover scholen met veel allochtone leerlingen beschikken, worden momenteel vooral gebruikt voor het kleiner maken van klassen. Gezien de achterstand van vele allochtonenkinderen lijkt het
noodzakelijk de middelen specifiek in te zetten voor op hen toegesneden programma's.
Naast de voorbereiding op het participeren in de Nederlandse
samenleving heeft het onderwijs ook een 'culturele' taak. Daartoe
heeft de overheid een tweetal instrumenten ontwikkeld. Het eerste,
het onderwijs in eigen taal en cultuur, is bedoeld om de aansluiting
met de eigen cultuur te bevorderen; het tweede, het interculturele
onderwijs, om de openheid voor vreemde tradities te bewerkstelligen. Beide bekijken we nader.
Onderwijs in eigen taal en cultuur

Onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC) is een produkt dat nog
nauwelijks ontwikkeld is, maar wel ruimschoots verkocht wordt,
zelfS wettelijk vastgelegd is. De onvolwassen status maakt kritiek op
het feitelijk functioneren ervan gemakkelijk. Er kan van alles aan
verbeterd worden; daarover zijn vriend en vijand het eens. 10
Voorafis een situatieschets nuttig. OETC is specifiek gericht op
de migrantenkinderen, met name op Spaanse, Turkse, Marokkaanse en Zuidmolukse leerlingen. Het wordt, indien de ouders dat
wensen, gegeven gedurende een ochtend of middag onder schooltijd en eventueel nog een morgen of middag buiten schooltijd. De
leerlingen krijgen les van onderwijzers die uit het land van herkomst afkomstig zijn. Onderwezen worden de offici~le taal (Spaans,
Turks, Arabisch, Maleis) en de geschiedenis en aardrijkskunde van
hun oorspronkelijke land. De rest van de tijd zitten ze op een gewone Nederlandse school, waar ze met alle andere leerlingen het gebruikelijke schoolprogramma afwerken.
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Voorstanders van het OETC zien vele voordelen. Door het bestaan alleen al van deze onderwijsvonn wordt het multi-culturele
karakter van de Nederlandse samenleving erkend. Door hun taal
(en cultuur) serieus te nemen draagt het bij aan een positiefzelfbeeld
van migrantenkinderen en hun ouders en stimuleert het dat ze zich
hier 'thuisvoelen'. Ook de aanwezigheid van OETC-onderwijzers
uit de eigen groep heeft een positieve uitwerking. Met hen kunnen
de ouders niet alleen communiceren, ze hebben ook de garantie dat
de eigen waarden en nonnen in de klas tot uitdrukking komen.
Vanuit taalkundige hoek wordt een voordeel van geheel andere
aard genoemd. Het leren van de moedertaal bevordert volgens sommigen de beheersing van het Nederlands. 11
Tegenstanders van het OETC vinden de genoemde voordelen
'wishful thinking'. Zij constateren dat de leerprestaties van migrantenkinderen ver onder de maat blijven. Voor een belangrijk deel
komt dat door een slechte beheersing van de Nederlandse taal. Om
gelijke kansen te creëren is het van belang dat die het volle pond
krijgt. OETC dient daarvoor te wijken. Als migranten zelf graag
hun cultuur en taal willen onderwijzen, dan moet dat, zonodig met
overheidssubsidie, maar buiten het nonnale lesprogramma plaatsvinden. J2
Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur wordt door de voorstanders
overstelpt met verwachtingen. Het leren van de eigen cultuur, het
beheersen van de moedertaal, het leggen van een basis voor het verwerven van het Nederlands, het versterken van de band tussen ouders en school, het bevorderen van een positief zelfconcept bij de
leerlingen, het integreren van hen in de Nederlandse samenleving.
Op zich kan men met deze doelstellingen vrede hebben. Welzijn
er met de tegenstanders vele vraagtekens te zetten bij de consistentie
en uitvoerbaarheid. Het is gezien de korte tijd die ze tot hun beschikking hebben alsmede gezien hun veelal zwakke positie in het
schoolteam onjuist OETC-Ieerkrachten op te zadelen met al dit
soort verwachtingen. Maakt hun veelal marginale positie hen geschikt als intennediair tussen ouders en school? Vonnt het eigen
taalonderwijs, zeker voor Marokkaanse leerlingen voor wie het
standaard-Arabisch een tweede of zelfS derde taal is, wel een zinvolle basis voor het leren van het Nederlands? Voldoen de lessen in de
eigen cultuur inhoudelijk aan de eis van participatie in de Nederlandse samenleving (krijgen meisjes wel evenveel ondersteuning als
jongens) en aan de nonn van het ontwikkelen van een open, kriti194
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sche houding ten aanzien van zowel de eigen als de Nederlandse
cultuur? Slaan de lessen wel een brug tussen de omgangsvormen van
respectievelijk de Nederlandse schoolcultuur en het thuismilieu? Is
deze onderwijsvorm inderdaad in staat tot het realiseren van een
positief zelfconcept?
Willen de doelstellingen die aan het OETC gekoppeld zijn gerealiseerd worden, dan moet er veel in het onderwijs veranderen.
Uitgangspunt daarbij is dat leerlingen zich kunnen voorbereiden op
een toekomst in Nederland, een toekomst waarvan hun eigen culturele achtergrond een substantieel deel uitmaakt. De huidige vorm
van het OETC mag daarbij verdwijnen als er effectievere onderwijsmethoden gevonden kunnen worden. Waarom zouden vakken
als Chinees, Arabisch, Turks en Maleis niet net zoals het Spaans een
keuzevak voor alle leerlingen in het vervolgonderwijs kunnen worden? Waarom zou de aardrijkskunde en geschiedenis van de herkomsdanden niet aan alle leerlingen worden aangeboden? Is het
niet mogelijk leerkrachten van allochtone herkomst in grotere mate
in reguliere schoolteams op te nemen? Het OETC zou zelfS moeten
verdwijnen uit het normale schoolcurriculum, als het de mogelijkheid van leerlingen om een toekomst in Nederland op te bouwen
in de weg staat.
Een belangrijk aspect van deze onderwijsvorm is de aansluiting
tussen thuismilieu en school. Het valt te betwijfelen of het OETC
daartoe in staat is, gezien de marginale positie die het inneemt. Als
ouders hun culturele tradities in het onderwijs gestalte willen geven
ligt een andere mogelijkheid meer voor de hand: het stichten van
scholen van eigen signatuur. Daarover gaat de volgende paragraaf.

Scholen van eigen signatuur
Het Nederlandse onderwijs kent scholen van verschillende levensbeschouwelijke signatuur: protestantse, katholieke, openbare en
vrije scholen. Aan het begin van deze eeuw heeft de schoolstrijd
ertoe geleid dat ouders hun kinderen niet alleen naar het openbare
onderwijs, maar ook naar instellingen van eigen confessie konden
sturen. Dit recht is in de grondwet verankerd, uiteraard met vooren nadelen. De voordelen zijn gelegen in de aansluiting tussen het
waarden- en normenpatroon thuis en op school, in het zich bij de
school betrokken voelen van de ouders, in de ruimte voor gemeenschappelijke zingeving. De nadelen hebben betrekking op het mo195
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gelijke 'provincialisme' van het eigen kleine gelijk en op het ontbreken van contacten met 'andersdenkenden'.
Ondanks de onderwijsverzuiling worden immigrantenkinderen
geacht van het bestaande onderwijssysteem gebruik te maken,
waarbij ze de eigen culturele tradities tijdens de OETC-Iessen kunnen exploreren.
Hoewel niet door de overheid als bewust beleid gevoerd, doet
zich de laatste jaren een tweetal afwijkingen van dit patroon voor.
De ene gaat in de richting van islamitische en hindoeïstische scholen. Immigrantenorgarusaties grijpen dan de schoolstrijd aan om gesubsidieerd scholen van eigen signatuur te vestigen. De andere ontwikkeling is het ontstaan van 'zwarte' scholen. Deze zijn het gevolg
van de toenemende concentratie van allochtonen in bepaalde wijken, het beleid van schoolbesturen en het handelen van autochtone
ouders die hun kinderen afhalen van scholen met veel allochtone
leerlingen.
Het resultaat van beide ontwikkelingen is dat autochtone leerlingen ontbreken. Dit heeft als bezwaar dat de 'natuurlijke' contacten
van immigrantenkinderell met Nederlandse kinderen en het 'onderdompelen' in de Nederlandse taal uitennate verzwakt worden.
Zo ongeveer luidt de kritiek van tegenstanders van deze ontwikkelingen. Een dergelijke kritiek is gebaseerd op een sterk optimistische visie op het gebruikelijke schoolleven. Iedereen zou daar uiterst stimulerend met elkaar omgaan. Hoewel dat zeker niet altijd
het geval is, ontbreekt bij 'zwarte' en 'eigen' scholen zelfS de mogelijkheid daartoe.
Voor scholen van eigen signatuur wordt door ouders vrijwillig en
bewust gekozen. Dit in tegenstelling tot 'zwarte' scholen, die onvrijwillig ontstaan zijn, het resultaat vormen van een proces dat allochtone mensen overkomt, het effect zijn van segregatie van onderaf. Gewoonlijk zijn 'zwarte' scholen samengesteld uit zeer diverse groepen migrantenkinderen. Ook al proberen leerkrachten in
zo'n situatie te doen wat ze kunnen, uit onderzoek blijkt dat de
prestaties van hun leerlingen laag scoren. Om een nieuwe klasse van
'uitgeslotenen' te vermijden zijn vele creatieve initiatieven nodig.
Zowel onderwijskundig als organisatorisch. Bij dit laatste valt te
denken aan afSpraken tussen scholen om de samenstelling van de
leerlingenpopulatie binnen bepaalde grenzen te houden. Of een
dergelijke maatregel echt zinvol is kan alleen door een aantal expe-
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rimenten aangetoond worden.
Hoewel het geringe aantal scholen op islamitische of hindoeïstische grondslag nog geen generaliserende uitspraken toelaat
over de effecten, lijken hier toch positievere verwachtingen dan bij
'zwarte' scholen gewettigd. Niet alleen is er sprake van een sterkere
betrokkenheid van de ouders bij de school, maar ook van een betere aansluiting tussen thuiscultuur en schoolcultuur. 13 Door de grotere mate van homogeniteit van de schoolpopulatie wordt het gemakkelijker specifiek op de leerlingen toegespitste programma's te
hanteren. Het onderwijs in de eigen taal, in het Nederlands en in de
andere vakken dient uiteraard dezelfde inhoud te krijgen als in het
reguliere onderwijs. Het onderwijs in de eigen cultuur is gegeven
met de eigen signatuur. Kortom, dit type scholen biedt een mogelijkheid in de beste en slechtste tradities van de Nederlandse verzuiling. Zoals eerder is aangegeven vormt het verzuilde onderwijs een
medaille met twee kanten. Het heeft niet alleen emancipatoire effecten, het kan ook bekrompenheid en vooroordelen in de hand
werken.
Hoewel tijdens de schoolperiode contacten met leerlingen van
andere herkomst ontbreken, hoeft dat geen onoverkomelijk bezwaar te vormen. De (basis)school hoeft niet te beginnen met breed
geschakeerde interacties; als ze maar eindigt met de competentie
daartoe. Wanneer ze de leerlingen voldoende weerbaar maakt voor
de Nederlandse samenleving, onder andere te meten aan de resultaten in het vervolgonderwijs, is er geen bezwaar tegen dit schooltype. Met deze formulering wordt het effect van scholen als maatstaf
ingevoerd. Dat betekent dat scholen - 'zwarte', 'witte' en die van
eigen signatuur - beoordeeld worden op hun resultaten. Ze mogen
niet leiden tot het onvoldoende toegerust zijn van hun leerlingen
voor het participeren in de Nederlandse samenleving. Ze mogen
niet tekort schieten in het ontwikkelen van het vermogen van hun
leerlingen met 'andersdenkenden' in de Nederlandse samenleving
te interacteren. Een dergelijk criterium vereist ook metingen. Het
is naast het beschikbaar stellen van de onderwijsmiddelen daarom
gewenst dat er regelmatig peilingen gedaan worden bij de instellingen voor het (basis)onderwijs.
In het voorgaande is de ontwikkeling van scholen van eigen signatuur los van andere maatschappelijke ontwikkelingen beschreven.
Het vestigen van dit type scholen kan niettemin een interessant pro197
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ces in gang zetten. Het is te verwachten dat de concurrentie op de
onderwijsmarkt zal leiden tot een verbetering van het onderwijsaanbod. Reguliere scholen zullen proberen aantrekkelijker te
worden voor allochtnne leerlingen en hun ouders.
Op dit moment zijn er enkele islamitische en hindoeïstische
scholen opgericht. 14 Ze verdienen in het belang van de leerlingen om uitsluiting te voorkomen en om hun interactieve competentie
te verhogen - een reële kans.

Intercultureel onderwijs
Wat als karakteristiek geldt voor OETC slaat nog sterker op het
interculturele onderwijs (ICO). Het is vrijwel onontgonnen terrein. ls Om alle leerlingen, zowel allochtone als autochtone, voor te
bereiden op de multiculturele samenleving wordt elke school
geacht tijdens de gewone schooltijden aandacht te besteden aan de
verschillende culturele tradities in de Nederlandse samenleving. Het
elkaar wederzijds leren kennen en waarderen vomlt er de acculturatieve doelstelling van. Een beschrijving valt echter nauwelijks te
geven. Hoewel het ICO voor elke Nederlandse (basis)school verplicht is, doet op dit moment maar een klein percentage er iets aan;
en als het al gebeurt komt het meestal het niveau van folklore (eetgewoonten, kleding, muziek) niet te boven.
Vanuit het pluralistische gezichtspunt (bevordering van interactie) is
dit type onderwijs zeer toe te juichen. Er blijken dan drie doelstellingen te kunnen worden aangegeven. Ten eerste, het bevorderen
van mentale soepelheid ten aanzien van andere culturen. Duidelijk
moet worden dat het gaat om levenswijzen in verandering, die net
zoals de eigen cultuur aantrekkelijke en minder aantrekkelijke kanten hebben. Ten tweede, het bieden van de mogelijkheid zich met
de eigen 'roots' te identificeren. Dit niet kritiekloos, maar genuanceerd door het inzicht in de voor- en nadelen van verschillende
culturele tradities. Ten derde, het ontwikkelen van de morele attitude dat individuen belangrijker zijn dan hun cultuur of ras.
Hoe het ICO tot uitvoering moet worden gebracht, daarover verschillen de meningen. Sommigen menen dat het kennis moet overdragen over de cultuur, gebruiken en sociale positie van etnische
groepen in Nederland. De gedachte hierachter is dat kennis voor-
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oordelen wegneemt en discriminatie tegengaat. Anderen zijn van
oordeel dat zo'n aanpak nauwelijks invloed op het gedrag zal hebben, mogelijk zelfS contraproduktief kan uitpakken. Zij pleiten
voor een manier van denken en handelen die het gehele schoolleven doortrekt. In de ontmoeting van culturen is wederzijds begrip
en wederzijdse waardering hun hoofddoel. Weer anderen pleiten
ervoor intercultureel onderwijs op te vatten als anti-racistisch onderwijs. Het zou er dan toe moeten dienen om allochtonen weerbaarder te maken tegen uitingen van racisme en om autochtonen
bewust te maken van hun latent racisme.
Voor een combinatie van alle drie valt veel te zeggen. Dit is ook
de uitkomst van de studie van Fase en Van den Berg over het
ICO.16 Alleen het 'ontmoetingsonderwijs' of alleen het 'anti-racismeonderwijs' achten zij onjuist. Niet alleen omdat het ontmoetingsonderwijs kan doorslaan in de richting van een niet te
rechtvaardigen cultuurrelativisme en het anti-racistische onderwijs
kan uitlopen op een dogmatisch zwart-wit-denken. 17 Ook omdat
beide benaderingen huns inziens te veel een sociaal doel nastreven
(en daar is de school niet het meest aangewezen middel voor) en te
weinig een cognitief doel (en daar is de school bij uitstek geschikt
voor). Door 'open, coherent and rigorous inquiry' centraal te stellen kan intercultureel onderwijs bijdragen aan het kritisch aan de
kaak stellen van indoctrinatie en vooringenomenheid inzake etnische verhoudingen. Daarmee wordt, zo zeggen zij, eerder gemikt
op empathie dan op sympathie, eerder op inzicht dan op waardering, eerder op een redelijke houding dan op een positieve instelling
ten aanzien van andere culturen.
Op grond van hun analyse pleiten ze voor drie taakstellingen van
het interculturele onderwijs: het bevorderen van kennis van en inzicht in etnische verhoudingen; het bestrijden van vooroordelen;
het tegengaan van racistisch gedrag.
Deze drie punten behoeven enige toelichting. Met het eerste
wordt niet zozeer gemikt op folklore, als wel op het scherper leren
zien van de betekenis die de etnisch-culturele factor voor het handelen van mensen heeft. Hoe komt het dat mensen denken en handelen zoals ze doen, waarom zijn voor de ene groep andere zaken
belangrijk dan voor de andere? Bij het tweede punt wordt gemikt
op een dieper inzicht in de mechanismen die aan vooroordelen ten
grondslag liggen. Thema's die hierbij behandeld kunnen worden
zijn het ontstaan en de aard van etnocentrisme, de werking van het
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zondebokmechanisme, feiten over en oorzaken van discriminatie.
Om dergelijke mechanismen te ontregelen dient eveneens gewerkt
te worden aan het kunnen denken vanuit verschillende perspectieven, aan het leren dat verschillende loyaliteiten mogelijk zijn. Het
derde punt, het bestrijden van racisme, is nodig omdat racisme een
obstakel is voor het welbevinden van alle leerlingen: slachtoffers
worden gehinderd in hun onderwijskansen; bij daders leidt het tot
vertroebeling in hun perceptie van de werkelijkheid.
De benadering van Fase en Van den Berg appelleert noch aan het
onhoudbare relativistische hannoniemodel, noch aan het twijfelachtige antiracistische zwart-wit-denken. Op basis van hun aanbevelingen lijkt het mogelijk het ICO om te smeden tot een waardevol onderdeel van het onderwijs. Hoe het onderwijskundig gestalte
kan krijgen vergt nog veel tijd en creativiteit. Zo moeten de doelstellingen vertaald worden naar verschillende leeftijdsgroepen. Zo
moet ook nagegaan worden ofhet ICO als apart vak gepresenteerd
wordt, of dat het juist beter het gehele onderwijs kan doortrekken.
Gezien de verwantschap met wat Dasberg 'morele opvoeding' heeft
genoemd valt er veel voor het laatste te zeggen. 18 Op dit moment
blijft het ICO te veel in goede bedoelingen steken. Het is dringend
nodig op dit terrein nog veel in gang te zetten.

Conclusies
Nu Nederland steeds plurifonner wordt is het onderwijs onderhevig aan allerlei ideologische discussies. De belangrijkste ideologieën
zijn de structureel-egalitaire, die de nadruk legt op de waarde gelijkheid, en de cultureel-relativistische, die de gelijkwaardigheid
van culturen predikt. Beide zijn gewogen en te licht bevonden. In
hoofdstuk 10 is geprobeerd de waarden 'maatschappelijke gelijkheid' en 'culturele verscheidenheid' zo lang mogelijk gelijk op te
laten lopen. Ten aanzien van de Nederlandse samenleving is deze
poging uitgelopen op een pleidooi voor het zogenaamde 'liberal
pluralism' . In een dergelijke maatschappijfonnatie dienen de individuele leden over dezelfde basisrechten en maatschappelijke kansen
te beschikken. Als ze zich willen confirmeren aan hun eigen traditie, hebben ze daartoe, zij het binnen vanzelfSprekende grenzen, het
recht.
Niettemin kunnen zich tussen gelijkheid en verscheidenheid
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spanningen voordoen. Om te bepalen wat in zo'n conflict de doorslag zou moeten geven zijn de waarden 'maatschappelijke gelijkheid' en 'gelijkwaardigheid van culturen' nader onderzocht.
'Gelijkheid' dient gezien te worden als het hebben van gelijke
mogelijkheden tot participatie in het maatschappelijke leven. Dat
wil niet zeggen dat ieder als twee druppels water op elkaar zou
moeten lijken, of dat culturele tradities geen rol meer zouden
mogen spelen. Wat echter niet toegestaan kan worden is dat op culturele of racistische gronden bepaalde groepen mensen (vrouwen,
niet-Europeanen) uitgesloten worden van een volwaardige plaats in
de samenleving.
Zoals dit hoofdstuk heeft laten zien, heeft de waarde 'gelijkwaardigheid van culturen' een dubbelzinnig karakter. Ze kan opgevat
worden in de zin dat elke (sub-)cultuur op gelijk moreel niveau
staat. Ze kan ook gezien worden als een maatstaf om culturen te
meten: de mate waarin vreemde tradities serieus worden genomen,
de mate waarin men daarvan wil leren. Beargumenteerd is dat
slechts de laatste interpretatie houdbaar is. Als gevolg daarvan behoort in een plurale samenleving niet zozeer het 'leven en laten
leven' de nadruk te krijgen, als wel het interactieve verkeer tussen
mensen afkomstig uit verschillende culturen. Dit vergt een cultuurpolitiek die dergelijke contacten bevordert, die bijdraagt aan de
competentie tot interacties en die het publieke debat hoog in het
vaandel voert.
Aan de hand van bovengenoemde inzichten is het Nederlandse onderwijsbeleid gedurende de laatste twintig jaar besproken. Daarbij
blijkt tussen de fonnele overheidsdoelstellingen en de in deze studie
ontwikkelde gezichtspunten grote overeenstemming te bestaan.
Wanneer we afdalen naar het feitelijke onderwijs, blijkt er echter
nog veel aan te mankeren.
De onderwijsprestaties, en daannee de mogelijkheden tot maatschappelijk en cultureel volwaardig participeren, van vele allochtone leerlingen zijn schrikbarend slecht. Het is daarom zaak de extra
overheidsmiddelen niet te gebruiken voor het verkleinen van de
klassegrootte, maar voor specifieke op deze leerlingen toegesneden
onderwijsstra~egien.

Het onderwijs in eigen taal en cultuur, gericht op het bevorderen
van de contacten met de eigen 'roots', wordt zo overladen met
doelstellingen, dat het welhaast niet anders dan teleurstellingen kan
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opleveren. Gepleit is in dit verband voor het overbrengen van een
aantal functies naar het reguliere onderwijs. Gezien de slechte leerresultaten van allochtone leerlingen verdient het zelfi overweging
deze vonn van onderwijs buiten de normale schooltijden aan te bieden.
Onder de conditie dat scholen van eigen signatuur bewijzen op
tennijn de interactieve competenties van hun leerlingen te versterken is het zinvol islamitische en hindoestaanse scholen een reële
kans te geven.
Dezelfde conditie moet ook gelden voor alle andere scholen.
Tegen de thans gebruikelijk stroom in vereist dit een regelmatige
toetsing van scholen aan de hand van leerlingenresultaten. Uiteraard
zullen dan ook consequenties aan de uitkomsten verbonden moeten
worden. In het bijzonder ten aanzien van zogenaamde 'zwarte'
scholen lijken nu al extra onderwijskundige en organisatorische
maatregelen nodig.
Dat de Nederlandse samenleving multi-cultureel is geworden
schept verplichtingen. Het interculturele onderwijs dient met
kracht ter hand genomen worden. Niet door het uitwisselen van
folklore, maar door het op zowel theoretisch als praktisch niveau
bestrijden van op racisme en etnocentisme gebaseerde uitsluitingsmechanismen, alsmede door het ernstig nemen en kritisch bekijken
van eigen en andermans culturele tradities. De vonngeving van dit
type onderwijs lijkt het meest gebaat bij een doorbloeding van de
gehele lesstof en niet als apart vak.
Onderwijs krijgt met dit alles een morele lading. Het dient meer in
te houden dan het effectief voorbereiden op de arbeidsmarkt. Het
dient meer te zijn dan een doorgeefluik van bestaande (culturele)
stelsels van waarden en nonnen. Onderwijs zal in de eerste plaats
gericht moeten zijn op een toekomst van 'interactieve verscheidenheid'.
Noten
I. Toegankelijke overzichten zijn: H. Everts c.s., Trendstudie oller het onderzoek naar etnische groepen in het onderwijs (Utrecht 1985); L. van den Berg-Eldering, Onderwijs: beleid en praktijk, in: idem (red.), Van gastarbeider tot immigrant: Marokkanen en Turken in Nederland: 1965-1985 (Alphen aan den Rijn
1986), p. 173-196; R. Penninx, Minderheidsvorrning en emandpatie (Alphen aan
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Regeringsbeleid, Allochtonenbeleid ('s-Gravenhage, 1989), p. 139-163.
2 . L. Eldering, Parents and children from ethnic minority families, in: L. Dasberg (red.), Proceedings ofthe Conference on Unity and Divmity aerusalem 1991).
3. J. Tennekes, Communicatieverschillen en communicatieproblemen, in: L.
van den Berg-Eldering (red.), Van gastarbeider tot immigrant: Marokk4nen en Turken in Nederland: 1965-1985 (Alphen aan den Rijn 1986), p. 232-261.
4. Beleidsplan Culturele Minderheden in het Onderwijs (Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen, 's-Gravenhage 1980), p. 6.
5. L.W . Nauta, Culturele armoede, in: idem, Defactor van de kleine c (Amsterdam 1987), p. 65-80.
6. Zie voor een zinvolle onderwijskundige analyse het rapport van de WRR:
Basisvorming in het onderwijs ('s-Gravenhage, 1986). Voor een meer filosofische
oriëntatie kan verwezen worden naar: J . Passmore, The philosophy of teaching
(Londen (980).
7. Zie hiervoor: C.F. van Parreren, Ontwikkelend onderwijs (Leuven!Amersfoort 1988).
8. Lea Dasberg, Opvoeden waartoe? De pedagogische taak van de school (Utrecht
1991).
9. L. van den Berg-Eldering, zie noot I. L. Eldering, Ethnic minority children in Dutch schools, in: L. Eldering en J . Kloprogge (red.), Different cultures
same school (Amsterdam 1989), p. 107-136.
10. Zie hiervoor: P. Jungbluth en G. Driessen, Onderwijs in eigen taal en
cultuur (Pedagogische Studiën 66 (1989), 2, p. 52-59).
1 I. Een verdediging van de sociaal-psychologische voordelen is te vinden bij:
A.MJ. Kloosterman, Het ontstaan, de ontwikkeling en het belang van onderwijs in eigen taal en cultuur, in: A.W. Musschenga en). Tennekes (red.), Emanapatie en identiteit (Amsterdam 1986), p. 125-142. Informatief over de mogelijkheden en complicaties van de tweede taalverwerving is: G. Extra en T. Vallen,
Second language acquisition in elementary schools: A cross-national perspective
on the Netherlands, Flanders and the Federal RepubIic ofGèrmany, in: L. Eldering en J. Kloprogge (red.), Different cultures same school (Amsterdam 1989), p.
153-188.
12. Dit standpunt wordt o.a. ingenomen door MJ. de Jong, Herkomst, kennis

en kansen: Allochtone en autochtone leerlingen tijdens de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs (Lisse 1987). Eveneens wordt het verdedigd in het WRR-rapport
Allochtonenbeleid ('s-Gravenhage 1989).
13 . Zie hiervoor: T. Pels, Onderwijsaspiraties van Marokkaanse en Nederlandse ouders, Intermediair 24 (1988), 46, p. 49-53.
14. Een analyse van de huidige stand van zaken is te vinden bij:J. Teunissen,
Basisscholen op islamitische en hindoeïstische grondslag (Migrantenstudies 6
(1990), 2, p. 45-57) .
IS. W. Fase en G. van den Berg, Theorie en praktijk van interrultureel onderwijs
('s-Gravenhage 1985). W. Fase, S.C.A. Kole, C.A.G. van Paridon en V. Vlug,
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16. Fase en Van den Berg, o.c. p. 54-62.
17. Een representant hiervan is: C. Mullard, De drie O's: Een methode, strategie en praktijk voor antiracistisch onderwijs, in: M. Hisschemöller (red.), Een
bleek bolwerk (Amsterdam 1988), p. 43-53. Zie voor een uitgewerkte kritiek op
dit type benadering: R. Jeffcoate, Ideologies'and multicultural education, in: M.
Craft (red.), Education and cultural pluralism (Londen 1984), p. 161-187.
18. Zo ook het WRR-rapport Allochtollenbeltid op p. 12.

2°4

Samenvatting

Zo vanzelfSprekend culturele verscheidenheid is, zo ingewikkeld is
de interpretatie ervan. Het begrijpen en evalueren van culturele
stelsels en vooral van interacties ertussen is geen neutrale aangelegenheid. Alle inspanningen om er iets over te zeggen of er iets mee
te doen vinden plaats tegen een achtergrond die bestaat uit, veelal
impliciete, vooronderstellingen over hoe de wereld in elkaar zit en
zou moeten zitten. Zo'n complex van vooronderstellingèn noemen
we een ideeënstelsel. Twee van zulke ideeënstelsels zijn bijzonder
invloedrijk geweest: 'universalisme' en 'relativisme'. In dit boek is
de weg geplaveid voor een derde: het 'pluralisme'.
De contouren van het filosofische pluralisme zijn opgetrokken
tegen de coulissen van het universalisme en het relativisme. Het
universalisme is het ideeënstelsel van de eenheid - er is één werkelijkheid, er is één methode om daarvan kennis te verkrijgen, er is
één deugdelijk stelsel van morele oordelen. Het probeert bij alle
ogenschijnlijke verscheidenheid een achterliggende samenhang te
vinden die als richtsnoer voor het menselijke bestaan kan dienen.
Het relativisme stelt daarentegen de verscheidenheid centraal - er
zijn vele werkelijkheden, vele manieren om daar inzicht in te krijgen en uiteenlopende stelsels van moraal. Het ziet in de universalistische pretenties even zovele pogingen tot onderdrukking van specifieke levensvormen.
De universalistische pogingen zijn in de loop van de geschiedenis
aan diverse bronnen gekoppeld. De religie: God heeft de wereld
volgens Zijn plan geschapen; de ware eenheid is daarin gelegen dat
mensen zich bij dat plan aansluiten. De natuur: de werkelijkheid
heeft zijn eigen fundamentele orde; eenheid ontstaat door aan deze
stem gehoor te geven. De rede: eenheid wordt gegarandeerd wanneer iedereen zich aan haar wetten onderwerpt. De geschiedenis:
de historische onnvikkeling loopt langs vaste lijnen naar een uiteindelijk doel, het rijk der vrijheid; slechts door te participeren in deze
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ontwikkelingsgang is eenheid te verkrijgen.
Inmiddels kan dit soort pogingen op weinig aanhang meer rekenen, zeker in moderne plurale samenlevingen. Een goddelijke ordening ontbreekt. De wereld is onttoverd. Een absolute zijnsorde is
in splinters uiteengevallen. De rede blijkt opgelost in een veelheid
van argumentatiestijlen. De vaste tred van de geschiedenis is met de
teloorgang van het re~el existerende socialisme weggevallen.
In zo'n situatie van afbrokkelende eenheid lijkt ieder tijdperk,
iedere cultuur, iedere zijnsorde, iedere religie evenveel of .even
weinig waard te zijn. Waar zou je de externe maatstaven moeten
weghalen die een onafhankelijk oordeel kunnen leveren? In het
verdeelde universum staan nu twee wegen open, elk met zijn eigen
problemen. De ene gaat in echt relativistische richting - mensen
worden vastgepind op de cultuur, de moraal, de intellectuele stelsels
waarin ze toevallig terecht zijn gekomen. De tweede, paradoxalerwijs universalistische, weg doet daar een morele stap bovenuit door
niet allerlei inhoudelijke ge- en verboden te poneren, maar door
iedere cultuur, ieder historisch tijdperk recht van spreken te geven.
Een dergelijke meta-moraal weigert de prijs te betalen die de oorspronkelijke universalistische 'eenheid' kostte - het uitsluiten van
groepen mensen, het inferieur verklaren van vreemde levensvormen, het uniformeren van culturele diversiteit. In de nieuwe universalistische aanpak wordt verscheidenheid niet gekoppeld aan inhouden, maar aan procedures. In principe mag elke opvatting, elke
benadering van zich laten horen. Maar hoe die beoordeeld zouden
kunnen worden blijft in het ongewisse.
Tegen de achtergrond van 'monistisch universalisme- relativisme procedureel universalisme' is het filosofische pluralisme
ontwikkeld. Het behelst als uitgangspunt dat noch de menselijke
identiteit, noch morele maatstaven, noch criteria voor ware kennis
voor eens en altijd zijn vast te leggen. Bij zo'n negatieve positiebepaling is het echter niet gebleven. Er is ook een positieve betekenis
verkregen. En wel in de uitdrukking 'interactieve verscheidenheid'.
Voor het pluralisme vormen verschillen tussen (groepen) mensen
geen einddoel, maar een startpositie om tot nieuwe (zo mogelijk
gemeenschappelijke) inzichten en idealen te komen. Dit in een
proces zonder einde.
De karakteristiek van 'interactieve verscheidenheid' heeft zowel
een descriptieve als een normatieve functie. Descriptief, omdat ze
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maatschappelijke structuren en verhoudingen. werkelijkheidsinterpretaties en culturele instituties interpreteert als een voortgaand
proces van ongelijksoortige interacties tussen groepen, ideëen en
'werkelijkheid'. Ze beschouwt de wereld niet in statische tennen,
maar in dynamische, waarbij de factoren 'tijd' en 'macht' onmiskenbaar zijn. Nonnatief, omdat ze aangeeft waarin de kwaliteit van
de interacties en de produkten daarvan gelegen is: namelijk in de
mogelijkheid tot voortgaande interactie.
Hoe is interactieve verscheidenheid mogelijk? Om op deze vraag
een antwoord te krijgen is ze in drieën geknipt.
De eerste luidde: waarop is ze gestoeld? Het antwoord werd gevonden in de specifieke structuur van de mens. in zijn excentriciteit. De mens is lichaam en heeft een lichaam, is meester en speelbal
van zijn psyche, is produkt en producent van zijn cultuur. Kortom,
mensen zijn en verhouden zich tot dat zijn. Hun fundamentele ambivalentie maakt dat zij nooit geheel met zichzelf kunnen samenvallen. Als er al van een 'identiteit' sprake is. dan is het wel een zeer
dynamische. De excentriciteit leidt tot de veelvormigheid van
menselijke individuen, alsook tot de grote diversiteit van culturele
patronen. Op basis van een en dezelfde basisstructuur is het mogelijk zowel open te staan voor nieuwe invloeden als zich daarvan af
te sluiten. Excentriciteit als algemeen menselijke eigenaardigheid
betekent dat interacties voor mensen belangrijk zijn; ze doet echter
geen uitspraken over de morele kwaliteiten ervan.
Dit leidde tot de tweede vraag: hoe kan de basis gelegd worden
voor een transculturele moraal? Het pluralisme aanvaardt dat er vele
morele mogelijkheden zijn, maar kent ze niet evenveel kwaliteit
toe. Daarvoor zijn twee (meta-)maatstaven ontwikkeld: het beginsel van niet-uitsluiting en het principe van bevordering van interacties. De eerste maatstaf komt voort uit de idee van de 'menselijke
waardigheid', die zich bevindt op het abstracte niveau van excentriciteit waar alle mensen in principe elkaars gelijken zijn. Zij houdt in
dat mensen het recht hebben op een minimum-bestaan en op gelijke basisrechten ten behoeve van hun interacties. Zij houdt tevens in
dat bij het maken van procedurele anpraken (wie waar wat te beslissen heeft) in principe iedereen moet kunnen meepraten. Een verbod daarop op grond van ras, cultuur, geslacht, sociale positie is niet
toegestaan. Tot welke resultaten zo'n 'debat' leidt is open. De
tweede maatstaf is gekoppeld aan de feitelijke verschillen tussen
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mensen op empirisch niveau en heeft in aanvulling op de vorige een
meer inhoudelijk karakter - bevordering van interactie. Ze kwalificeert intermenselijke verhoudingen, beleidsmaatregelen, maatschappelijke processen, culturele overtuigingen op grond van hun
al dan niet positieve bijdrage aan de interactieve mogelijkheden van
groepen en individuen.
De veel geprezen waarde 'tolerantie' voor het intermenselijke en
interculturele verkeer moet op grond van beide maatstaven van haar
voetstuk af; ze blijkt slechts in beperkte mate moreel te verantwoorden.
Excentriciteit en ethiek zijn samen nog niet voldoende om interacties tussen (groepen) mensen mogelijk te maken. Mensen moeten
elkaar ook kunnen begrijpen. Daarom luidde de derde vraag: op
welke basis is kennis van elkaars 'werkelijkheid' te verkrijgen? Zo'n
basis werd gezocht in een kentheorie, volgens welke kennis het
produkt is van de dynamische wisselwerking tussen (groepen) mensen, cognitieve instrumenten en de weerbarstige werkelijkheid. Op
grond van een dergelijke wisselwerking blijkt het mogelijk dat
mensen uit verschillende culturen elkaar kunnen begrijpen, ook al
is dat begrip altijd voorlopig. Uit de pluralistische kentheorie volgde
nog meer. Geen enkel cultureel of wetenschappelijk systeem kan de
waarheid in pacht hebben. Immers, iedere benadering van de werkelijkheid is een model, met vruchtbare en onvruchtbare kanten.
Het is niet mogelijk een systeem van kennis te ontwerpen dat absolute zekerheid biedt. Dit gebrek aan zekerheid heeft tot gevolg dat
er ruimte ontstaat voor andere, meer 'morele' criteria. Om die te
vinden is uitgegaan van de pointe van kennisverwerving: enerzijds
het blootleggen van de (on)mogelijkheden van interacties, anderzijds het bijdragen aan de interactieve competentie van individuen
ten aanzien van hun (natuurlijke) omgeving, andere mensen en andere idee~n.
Het pluralisme is een filosofisch stelsel. Net als nij het universalisme
en het relativisme gaat het hier om conceptuele structuren. Dit betekent dat we hier op flinke afStand van maatschappelijke situaties
staan. Plurale samenlevingen worden niet door filosofische analyse
gegenereerd, maar zijn maatschappelijk voorgegeven. En dat in vele
varianten. Hoe het filosofische pluralisme een bijdrage kan leveren
aan het interpreteren van plurale samenlevingen was daarom een
vanzelfSprekende volgende vraag.
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De meest nabije plurale samenleving is de Nederlandse. Er zijn
uiteenlopende perspectieven mogelijk om haar te analyseren. Hoe
meer perspectieven er zijn, hoe wenselijker dat in het pluralistische
denken is. Immers, elk van zulke benaderingen belicht bepaalde aspecten van de maatschappij en houdt andere in het donker. In combinatie bieden ze verschillende invalshoeken om naar de sociale
werkelijkheid te kijken, die samen een completer beeld opleveren
dan wanneer slechts één perspectief dominant zou zijn. Uiteraard
moeten ze wel op hun kwaliteiten beoordeeld worden: op welke
elementen van de sociale werkelijkheid geven ze al dan niet zicht,
kloppen die met de feitelijke gegevens, en vooral welk inzicht bieden ze in de factoren die van belang zijn voor de interacties tussen
groepen en individuen.
Nederland kan op zo'n manier vanuit verschillende gezichtspunten bekeken worden: als een immigratieland, als een multiculturele
of multi-etnische samenleving, als een klassenmaatschappij, als een
racistisch systeem en als een pluralistische democratie.
Bij de analyse van de verschillende perspectieven is het opmerkelijk dat het universalisme en het relativisme op de achtergrond
steeds van de partij zijn. Het eerste in een streven naar (maatschappelijke) gelijkheid, het tweede in een streven naar (cultureel-etnische) verscheidenheid. Zoals te verwachten valt bestaan daartussen
flinke spanningen. Op een uiterst complexe manier doen die zich
voor in de discussies rond de bestrijding van het 'racisme'. Antiracisme is nog geen anti-racisme omdat het zo heet. Zowel door
gelijkheid extreem te benaderen, als door van specifieke etnischculturele groepen scheidsrechters te maken over het ware menszijn
kunnen uiteenlopende vonnen van racisme gelegitimeerd worden.
Om de structureel-egalitaire ideeën en de cultureel-relativistische inzichten te verzoenen is een pleidooi gehouden, althans voor
wat betreft Nederland, voor een maatschappijfonnatie waarin de
individuele leden (dus niet etnische groeperingen) kunnen rekenen
op een minimum-bestaan, alsook op dezelfde basisrechten als ieder
ander, waaronder het recht op de beleving van de eigen cultuur.
Dat neemt niet weg dat zelfS in zo'n maatschappijfonnatie zich
tussen gelijkheid en verscheidenheid tegenstrijdigheden kunnen
voordoen. Om daar uit te komen is de idee van 'gelijkwaardigheid
van culturen' kritisch onderzocht. Met een onverwacht resultaat:
het serieus nemen van deze waarde heeft tot gevolg dat culturen
niet gelijkwaardig zijn. Culturen verschillen in de mate waarin ze
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van vreemde tradities willen leren. Hoe meer ze dat doen, des te
waardevoller zijn ze. 'Gelijkwaardigheid van culturen' loopt daarom niet uit op het 'ieder in z'n eigen hok', maar op het versterken
van het interactieve verkeer tussen uiteenlopend gesocialiseerde
mensen.
De verworven inzichten, gelijke kansen op maatschappelijke
participatie en vergroting van culturele interacties, zijn vervolgens
nader uitgewerkt met het Nederlandse onderwijsbeleid ten aanzien
van allochtone leerlingen als voorbeeld.
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