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HET COMMUNITARISME ALS 'CATCH-ALL' STROMING

Mark Bovens

1. Markt en moraal als bakens in het politieke debat

Wie zich als politiek commentator in 1977, zo rond het einde van het kabinet Den Uyl, voor twintig
jaar had laten invriezen, zou, eenmaal ontdooid, met stille verbazing het huidige Nederlandse
politieke landschap hebben gadegeslagen. De sterke polarisatie tussen het progressieve blok en de
meer conservatieve partijen is volledig verdwenen. Pvda, D'66 en de VVD, de grote tegenstanders
van weleer, zitten zonder al te grote spanningen samen in een van de meer succesvolle na-oorlogse
kabinetten. Het CDA is veroordeeld tot een machteloze oppositie. De standpunten van de vier
grote politieke partijen zijn veelal onderling inwisselbaar. De ideologische driehoek (De Beus,
Lehning & Van Doorn 1989) is bijna tot een punt gereduceerd.

De politieke debatten die er nog zijn worden niet meer gevoerd tussen partijen, zo lijkt het,
maar binnen partijen. In grote lijnen gaat het daarbij om twee, typisch Nederlandse thema's: markt
en moraal. Binnen alle grote partijen is een debat gaande over de vraag hoe ver de overheid dient te
gaan met het stimuleren van marktwerking, privatisering en deregulering. Dit zou men de sociaal-
economische dimensie kunnen noemen. Het wonderlijke is dat men sommige van de meest
geharnaste voorstanders van de markt binnen de PvdA kan vinden, terwijl er anderzijds juist binnen
de VVD ook weer kritische geluiden zijn te horen, bijvoorbeeld over de buitensporige optie- en
bonusregelingen voor managers in het bedrijfsleven.

Alle grote politieke partijen hebben daarnaast aandacht voor vragen van moraal, burger-
schap en fatsoen - begrippen die in 1977 voorgoed achter de politieke horizon leken verdwenen.
Die aandacht, voor wat je de de morele dimensie van politiek en samenleving zou kunnen noemen,
beperkt zich allang niet meer tot het CDA en de kleine christelijke partijen, waar zij vanouds
prominent aanwezig is, maar strekt zich uit van links tot de liberalen. In het PvdA-verkiezingspro-
gramma voor de verkiezingen van 1994 werd, voor het eerst sinds de programma's uit de jaren
vijftig, weer gesproken van burgerschap en burgerzin en was de vraag wat de mensen bindt het
leidende thema. Ook in 1998 is er in het verkiezingsprogramma aandacht voor gemeenschapszin,
sociale cohesie en vooral voor bestrijding van criminaliteit. In de VVD lijken het utilitaire vrije-
markt-denken en het hedonistische ontplooingsliberalisme op hun retour.1 VVD-voorman Bol-
kestein heeft zich in de afgelopen jaren in bezorgde termen uitgelaten over de morele basis van de
westerse beschaving. Zo heeft hij enige tijd geleden voorgesteld in het beginselprogram van de
VVD weer een verwijzing naar de fundamentele waarden van het Christendom op te nemen - een
verwijzing die in 1980 betrekkelijk geruisloos was verdwenen.2 De Teldersstichting heeft
vervolgens de handschoen opgenomen en ook binnen de VVD een discussie over moraal en
moraliseren aangezwengeld.3 Daar waar in de late jaren zeventig beide kampen in de polarisatie
zich op het gedachtengoed van de Amerikaanse filosoof Rawls probeerden te beroepen, zie je nu
dat voor alle grote partijen het in de Verenigde Staten ontwikkelde communitarisme een inspiratie-
bron is.

De sociaal-economische dimensie zal in de bijdrage van Pellikaan en De Keijser aan de orde
komen. Hier staat vooral het debat over moraal en fatsoen centraal. Waarom zijn de normen en
waarden weer een belangrijk onderwerp op de politieke agenda? Hoe komt het dat het communi-
taristische gedachtengoed zo'n brede aantrekkingskracht heeft? Is er op dit punt sprake van een
partijbrede overeenstemming of tekenen zich toch nieuwe tegenstellingen en scheidslijnen af in het
Nederlandse politieke bestel? Is er een kans dat een nieuwe breuklijn rond tussen de aloude bakens
van markt en moraal?
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2. Het einde van de Amerikaanse droom

Voor een beter begrip van deze vragen dient eerst het Amerikaanse communitarisme onder de loep
te worden genomen. Het recente Nederlandse debat is immers sterk geïnspireerd door de
ontwikkelingen aan de overzijde van Noordzee en Atlantische Oceaan. Het Amerikaanse
communitarisme kent zowel een filosofische als een meer cultuursociologische variant. De
filosofische poot heeft haar oorsprong in het liberale debat over sociale rechtvaardigheid. In reactie
op Rawls, Nozick, Dworkin en Ackerman formuleerden Sandel, MacIntyre en Walzer forse kritiek
op het mensbeeld, de fundering en de universalistische pretenties van het sterk op individuele
rechten georiënteerde filosofisch liberalisme. Aanvankelijk was dit niet veel meer dan de zoveelste
interventie in dit zeer uitgebreide en zeer technische politiek-filosofische debat. Anders dan bij de
meeste andere interventies bleef het debat echter niet beperkt tot methodologische, epistemologi-
sche of ontologische kritiek. Zowel Sandel (1984; 1988a; 1988b; 1996) als MacIntyre (1981;
1988), breidden hun filosofische kritiek uit tot een meer algemene cultuurkritiek van de moderne
(Amerikaanse) samenleving.

Deze filosofische kritiek sloot wonderwel aan bij een meer empirische georiënteerde,
eveneens sterk pessimistische, cultuurkritiek die men bij een reeks van sociale wetenschappers en
politieke commentatoren kon vinden. Onder invloed van het gepolariseerde maatschappelijke en
politieke klimaat in de VS in de jaren tachtig en negentig, ontwikkelde zich een wonderlijke coalitie
van personen met zeer uiteenlopende disciplinaire achtergronden en politieke oriëntaties.4

Aan de ene kant treft men achter de banier van het communitarisme religieus of patriottisch
geïnspireerde conservatieven, zoals MacIntyre, de groep rond Bellah en in sommige opzichten ook
Lasch en Sandel. Zij verzetten zich tegen het morele relativisme, libertarisme en individualisme van
de progressieve jaren zeventig en pleiten voor een morele herbewapening en een revitalisering van
traditionele instituties als het gezin, de kerk, de lokale gemeenschap en het vaderland. In politiek-
theoretisch opzicht zou men dit de 'harde kern' van het communitarisme kunnen noemen. Deze
stroming tracht nadrukkelijk een alternatief te zijn voor de dominante liberale stromingen.
Kenmerkend is dat men de sociale, culturele of politieke gemeenschap een zelfstandige plaats geeft
als object van politiek contemplatie en sturing. Zij onderscheidt zich van de andere stromingen
omdat niet, of niet alleen, het individu en zijn rechten, maar de collectiviteit het uitgangspunt vormt.
Omdat deze stroming veel verwantschap heeft met het klassieke 19e eeuwse anti-revolutionaire
conservatisme, noem ik dit het conservatieve communitarisme.

Aan de andere kant zijn er ook verschillende groepen progressieve denkers die zich met de
regalia van het communitarisme tooien. Zij nemen in meerderheid wel het individu en zijn rechten
als uitgangspunt, maar ze zijn bezorgd over de ontwrichtende en vervreemdende effecten van een
te ver doorgevoerd individualisme en vrije-markt-denken en bepleiten daarom voor een betere
balans tussen individu en gemeenschap (vgl Etzioni 1995:18). Hen noem ik de liberale communi-
taristen (waarbij men liberaal niet in de beperkte Nederlandse, maar in de ruimere Angelsaksische
betekenis moet opvatten).

Deze laatse groep valt in tenminste drie stromingen uiteen. Allereerst treft men er
gematigde sociaal-democraten met een gevarieerde sociaal-wetenschappelijke achtergrond aan,
zoals de politieke filosoof Walzer, de rechtssocioloog Selznick en de econoom Etzioni. Zij
verzetten tegen de maatschappelijke en politieke ongelijkheid die voortvloeit uit het marktdenken
en consumentisme van de harde jaren tachtig. Zij pleiten veelal voor een verzorgingsstaat Europese
stijl. Dan is er nog een stroming van vooral republikeins georienteerde, politieke denkers, zoals
Barber, Sullivan en Putnam, die veelal ook tot het communitarisme worden gerekend. Zij vragen
vooral aandacht voor de notie van burgerschap en voor het behoud van een vitale 'civil society'
tussen overheid en markt. In de afgelopen jaren hebben, in de derde plaats, ook de politieke
zaakwaarnemers en ideologen van een reeks van culturele, linguïstische of etnische minderheden



3

zich regelmatig van communitaristische begrippen en epitheta bediend. Dit heeft zijn politiek-
filosofische neerslag met name gevonden in het werk van Canadese filosofen zoals Taylor (1989).
Zij pleiten voor vormen van politiek en juridisch pluralisme en voor de erkenning van het recht van
minderheidsgemeenschappen op een eigen identiteit en cultuur.

Het zal dan ook niet verbazen dat het communitaristisch manifest, dat mede op initiatief van
Etzioni werd opgesteld, een voor Nederlanders vertrouwd aandoende reeks van voorbehouden en
gravamen vertoonde. Dat neemt echter niet weg, dat het communitarisme een vlag is waar zeer
velen in de VS zich inmiddels achter hebben geschaard. Binnen enkele jaren heeft dit tamelijk
technische politiek-filosofische debat zich niet alleen uitgebreid tot economen, sociologen, theolo-
gen en juristen, maar ook een plaats gekregen op de politieke agenda, tot en met het
verkiezingsprogramma van Clinton en Gore. Die populariteit heeft zich niet beperkt tot gene zijde
van de Atlantische oceaan. Ook Blair en New Labour hebben zich in ruime mate bediend van
communitaristische begrippen en symbolen (vgl Gray 1997).

De aantrekkingskracht van het communitarisme op politieke filosofen en partijen in de
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zou men op een aantal manieren kunnen verklaren. In
de eerste plaats is de filosofische kritiek van Sandel, MacIntyre, Taylor en Walzer op het steriele
persoonsbegrip van Rawls en op de universalistische pretenties van de 'deontologische liberalen'
ronduit overtuigend. Ook het moderne individu is geen tabula rasa, maar het produkt van tradities,
sociale bindingen en gemeenschappelijke instituties. Het liberalisme van Rawls en het
methodologische individualisme van veel liberale economen is onaantrekkelijk en steriel omdat het
veronachtzaamt wat mensen bindt en tot keuzes brengt. Toch verklaart deze ontologische voetnoot
bij het liberalisme niet de grote populariteit van het communitarisme als intellectuele en politieke
stroming. In zijn latere werk heeft Rawls (1993) immers zelf ook die universalistische pretentie
laten varen en zich gehaast te verklaren dat zijn theorie alleen betrekking heeft op de moderne
democratische rechtsstaat. Daarmee zou de discussie met Walzer, Taylor en Sandel min of meer
gesloten kunnen zijn.

Het communitarisme is in theoretisch opzicht echter extra aantrekkelijk omdat het in de
debatten over markt en moraal een consequente middenweg biedt tussen de twee vormen van
liberalisme die het politieke debat de afgelopen decennia hebben gedomineerd: het progressieve
verzorgingsstaat-liberalisme en het conservatieve vrije-marktdenken. Beide stromingen zijn in
zekere zin inconsequent, omdat ze de menselijke vrijheid op sommige terreinen wel inperken en op
andere niet. Het progressieve, verzorgingsstaat-liberalisme van de Amerikaanse Democraten (en
van de Europese sociaal-democraten) stelt paal en perk aan de vrijheid van handelen op de markt
en staat de overheid telkens weer toe om in te grijpen en de individuele eigendomsrechten te
beperken, maar op het terrein van zeden en moraal geeft het individuen daarentegen ruim baan en
dient de overheid zich juist zeer terughoudend op te stellen. Het conservatieve vrije marktdenken
dat onder Thatcher en Reagan dominant was vormt in zekere zin het spiegelbeeld: wel alle vrijheid
voor het individu op de markt, maar weer niet op het terrein van moraal, kunst en fatsoen. Beide
politieke stromingen zijn in zekere zin inconsequent, omdat ze maar een beperkt vertrouwen
hebben in de wijsheid en de positieve consequenties van het individuele, in vrijheid tot stand
gekomen oordeel. Het communitarisme, zowel in zijn conservatieve als in zijn meer liberale variant,
is in dit opzicht veelal wel intern consequent, omdat het zowel op het terrein van de markt als op
het terrein van de moraal paal en perk stelt aan de individuele vrijheden. Het onderstaande schema
brengt de variatie op het thema markt en moraal tot uitdrukking:

Er is echter een vorm van liberalisme die in feite nog consequenter is: het libertarisme, dat in beide
domeinen zo veel mogelijk vrijheid toelaat. Waarom is dat niet aantrekkelijker gebleken?

Een belangrijke sociologische verklaring voor de opmars van politieke stromingen ligt
uiteraard niet in hun filosofische rigueur, maar in de maatschappelijke context. De grote populariteit
van juist het communitarisme valt zeer goed te begrijpen in het licht van een aantal ingrijpende
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wijzigingen in de Amerikaanse en Britse samenleving in de afgelopen twee decennia:
* Door het sociaal-economisch beleid onder de Republikeinse presidenten in de VS en de

Tory-regeringen in het Verenigd Koninkrijk dreigt voor grote groepen de 'fall from grace'.
Voor grote delen van de middenklasse zijn de besteedbare inkomens gedaald en is de
arbeidszekerheid sterk afgenomen (Gray 1997). Veel gezinnen kunnen alleen het hoofd
boven water houden door de financiële steun van (groot)ouders of doordat beide partners
full-time werken, vaak ook nog in meerdere slecht betaalde banen. De afwezigheid van
ontslagbescherming, de geringe omvang van het stelsel van sociale zekerheid en de hoge
kosten van onderwijs en medische verzorging maken dat verpaupering en sociale daling
voor velen een reële dreiging vormen (Schor 1993).

* In en rondom de grote steden heeft zich een feitelijke segregatie voorgedaan: in het
centrum vindt men zwaar bewaakte eilanden van rijken omgeven door getto's waarin een
verpauperde en sociaal ontwortelde onderklasse woont en op enige afstand daarvan
uitgestrekte slaapsteden voor de middenklasse. Een deel van de maatschappelijke elite lijkt
zich te hebben afgezonderd in `gated communities' met eigen scholen, clubs en sociale
activiteiten (vgl. Lasch 1996; Adonis & Pollard 1997).

* Het publieke domein in de VS is in veel opzichten tot een niemandsland verworden. Dat
geldt in de eerste plaats voor de fysieke publieke ruimtes, de straten, de winkelcentra en de
pleinen. Armoede, drugs en criminaliteit, maar ook stadsplanning en de opkomst en
toepassing van de auto en de tv zijn hier belangrijke oorzaken. Het geldt echter ook voor
de sociale publieke ruimte. De deelname aan vrijwilligerswerk loopt terug en het
vertrouwen in publieke instituties is sterk gedaald (Putnam, 1995, 1996). Ook in het
Verenigd Koninkrijk is de maatschappelijke cohesie zwaar op de proef gezet door het
polariserende economische en politieke beleid van Thatcher en Major (Adonis & Pollard
1997; Gray 1997). Belastinghervormingen, privatiseringen en de invoering van het profijt-
beginsel, hebben de kwaliteit van publieke voorzieningen zoals onderwijs, openbaar vervoer
en andere infrastructuur sterk aangetast.

* De Amerikaanse smeltkroes zit verstopt. Het proces van integratie van de (voormalige)
immigranten groepen tot een homogene bevolking van Amerikaanse burgers lijkt te
haperen. Multiculturalisme lijkt de plaats te hebben ingenomen van patriottisme en
nationaal burgerschap. Velen zijn niet meer trots op hun Amerikaans burgerschap, maar
voelen zich in de eerste plaats 'afro' of 'etnic-american', 'hispanic', 'gay' of 'lesbian'. Een
oriëntatie op het algemeen belang en algemene normen en waarden heeft bij sommige
groepen plaats gemaakt voor een intolerante nadruk op de eigen identiteit en eigen rechten.

In het kort komen deze ontwikkelingen neer op het einde van de Amerikaanse droom en op de
dood van `Tory England' (Gray 1997: 1-10). Een deel van de populariteit van het communitarisme
valt dan ook te verklaren uit een nostalgisch verlangen naar de tijd dat die Amerikaanse droom en
de conservatieve instituties nog intact waren: de jaren veertig en vijftig van deze eeuw toen de
criminaliteit laag was en de gezinnen ongebroken, toen je je buren nog kende en het sociale leven
bloeide, toen je trots kon zijn op je land en op de bestuurders en toen er voor iedereen materiële
welvaart in het verschiet lag.5

Tegen deze achtergrond van sociale desintegratie en politieke scherpslijperij biedt het
communitarisme een aantrekkelijke `derde weg' tussen het nietsontziende vrije marktdenken aan de
ene kant en het sektarische, politiek correcte progressieve liberalisme aan de andere kant. Het
communitarisme brengt de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in zekere zin een
mengvorm van twee stromingen die op het Europese continent decennia lang de dienst hebben
uitgemaakt: de Rooms-rode coalitie van sociaal-democratie en christen-democratie.
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3. Het communitarisme als `catch all' stroming

Hiermee is echter nog niet verklaard waarom ook in Nederland, op dat Europese continent,
communitaristische ideeën en retoriek in bijna alle politieke partijen weerklank hebben gevonden.
De Nederlandse samenleving kent immers al jaren de door gematigde sociaal- en christen-
democraten vormgegeven verzorgingsstaat waar zoveel Anglo-Amerikaans communitaristen
jaloers naar vooruitwijzen. Ook kent onze samenleving nog steeds een hoge mate van sociale
cohesie en burgerlijke betrokkenheid en is iedere vergelijking met de `Amerikaanse toestanden'
buiten proportie (Bovens & Hemerijck 1996). Hoe kan het bovendien dat bijna alle politieke
partijen zich met gelijksoortige vragen van moraal, gemeenschapszin en burgerschap bezighouden?

Vanuit Nederlands perspectief is het communitarisme, om te beginnen, een echte 'catch-all'
stroming. Dat komt enerzijds doordat het inmiddels, zoals we net zagen, onderdak biedt aan een
groot aantal verschillende stromingen en varianten. Elke parlementaire politieke partij in Nederland,
met inbegrip van extreem rechts en uiterst links, kan op het communitaristische platform wel wat
van haar gading vinden. Het cultuurpessimisme van Bellah, MacIntyre, Sandel en Lasch is
gefundenes Fressen voor de kleine christelijke partijen en de meer conservatieve groeperingen
binnen CDA en VVD die zich in Nederland al jaren sterk maken voor behoud van de christelijke
moraal en instituties als het gezin, de Kerk en de nationale staat en die zich grote zorgen maken
over de over de opkomst van criminaliteit, abortus, euthanasie en andere vormen van morele
verloedering. Het sociale, rechtsstatelijke communitarisme van gematigde progressieven als Walzer,
Selznick en Etzioni, met zijn nadruk op solidariteit, pluriformiteit en gemeenschapszin, past
uitstekend bij de (verzorgings)statelijke tradities binnen de christen-democratie (vgl. de oude AR)
en de sociaal-democratie in Nederland. De meer republikeinse, op burgerschap gerichte variant van
Barber en Putnam sluit aan bij het staatkundige gedachtegoed van D`66 en delen van de PvdA.
Ook het `civil society-argument' is ruim genoeg om zowel het CDA en zijn 'maatschappelijk
middenveld' en 'verantwoordelijke samenleving' te omvatten, als de 'directe democratie' van D'66 en
ook nog eens de 'nieuwe sociale bewegingen' van GroenLinks. De laatsten zullen zich bovendien
thuis voelen bij de derde, multiculturalistische variant van het liberale communitarisme die ik
hierboven heb onderscheiden (vgl. Duyvendak 1997). Die variant kan een filosofische ondersteu-
ning bieden voor tal van vormen van positieve actie en rechtspluralisme die ook in Nederland in het
debat over etnische minderheden worden bepleit. Hier echter raken de extremen elkaar. Ook de
Centrum-Democraten zouden zowel aan de conservatieve, cultuurpessimistische als aan de meer
liberale multiculturele variant argumenten kunnen ontlenen voor een pleidooi voor het behoud van
een homogene Hollandse natie. In veel opzichten laten de verkiezingsprogramma's van de CD zich
lezen als een gevulgariseerde vorm van het conservatieve communitarisme (zie hiervoor ook de
bijdrage van Trappenburg en Mudde in deze bundel).

Dat `catch-all' karakter is overigens mede het gevolg van het smallere politieke spectrum in
West-Europa. Vanuit Anglo-Amerikaans perspectief is het communitarisme geen `catch-all'
stroming, omdat de ideologische variëteit daar groter is dan hier. Op het Europese continent bestaat
er geen libertaristische stroming van enige betekenis, geen massale christelijke moral majority, en al
helemaal niet de grote variëteit aan radicale vrije-markt-adepten die men in de VS, het Verenigd
Koninkrijk, Australië of Nieuw Zeeland kan vinden. Bijna alle grote Europese politieke stromingen,
met uitzondering wellicht van de voormalige communisten, passen binnen het conservatieve of
liberale communitarisme.

Dat `catch-all' karakter van het communitarisme is bovendien niet van vandaag of gisteren.
Verschillende commentatoren (Van Doorn 1995; Klop 1993) hebben erop gewezen dat alle grote
politieke stromingen in Nederland een lange traditie van gemeenschapsdenken kennen. De
Nederlandse liberalen kennen een sociaal-ethische traditie waaraan onder andere de naam van
Treub is verbonden (Te Velde 1992). De sociaal-democratie kent het personalistisch socialisme van
Banning, de gemeenschapszin van Vorrink en de AJC en het christen-socialisme van de
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Woodbrokers (Tromp, geciteerd bij Cuperus & Vendrik 1994). En de christelijke partijen zijn
natuurlijk bij uitstek de dragers van het Nederlandse gemeenschapsdenken, zowel in de vorm van
de conservatieve, anti-revolutionaire kritiek op de liberale Verlichting, als in de meer verlichte vorm
van de christelijk-sociale leer en de corporatistische pleidooien voor subsidiariteit en soevereiniteit
in eigen kring.

Voor Nederland geldt aldus, in de woorden van Paul Cliteur (aangehaald bij Van Doorn
1995: 3) dat het communitarisme oude wijn in nieuwe zakken is. De vraag wordt dan: waarom
hebben alle partijen de afgelopen jaren die oude wijn weer uit hun kelders opgediept? Waarom
worden er, na een onderbreking van drie decennia, weer partijprogramma's en pamfletten
geschreven over normen en waarden?

In het vorige jaarboek van Beleid & Maatschappij (Bovens & Hemerijck 1996: 9-11) heb ik
hiervoor enkele verklaringen gegeven, die ook hier relevant zijn. De terugkeer van de moraal in de
publieke aandacht en politieke discussie is allereerst te verklaren als een reactie op de permissive
society van de jaren zestig en zeventig. Nadat op het terrein van seks, drugs en mijn en dijn een
aantal taboes doorbroken zijn, is er thans behoefte aan houvast en gaat de pendule weer de andere
kant op. Dit uit zich in het opnieuw vast stellen van de grenzen van wat sociaal en maatschappelijk
aanvaardbaar is. In dat verband moet men denken aan veel discussies met een hoog recht-en-orde
karakter, zoals over misbruik van sociale voorzieningen, belastingfraude, drugsgebruik, woonover-
last, corruptie, geweld en andere vormen van criminaliteit. Voorts is er sprake van het vaststellen
van nieuwe grenzen rondom vraagstukken die voorheen aan discussie onttrokken waren, zoals
ongewenste intimiteiten, incest en de behandeling van (proef)dieren. Daarnaast gaat het om
vraagstukken die in het verleden eenvoudigweg (nog) niet aan de orde waren, zoals de moderne
vormen van beursfraude en witwassen, maar ook een reeks van medisch-ethische kwesties rond
klonen, gen-technologie, pre-natale diagnostiek en dergelijke.

In al deze gevallen gaat het om kwesties van persoonlijke of maatschappelijke integriteit.
Centraal staat meestal de vraag: wat kan ikzelf, danwel onze organisatie of onze samenleving nog
maken? Dit is in Nederland vooral een puzzel van en voor sociaal-democraten en progressieve
liberalen. Links weet niet altijd goed raad met vraagstukken van recht, ethiek en orde. Recht en
orde zijn altijd als onderdrukkende instrumenten van de heersende klasse of van paternalistische
bureaucraten gezien. Immers: 'de staat verdrukt, de wet is logen'. Met een schok is men echter tot
de ontdekking gekomen dat met het wegvallen van tal van regels niet alleen de verbeelding, maar
ook de grofheid aan de macht is gekomen. Voor conservatieven, die nu eenmaal een veel minder
optimistisch mensbeeld hebben, was dit altijd al duidelijk en zij hebben de discussie aangegrepen om
vraagstukken van recht, orde en fatsoen weer hoog op de politieke agenda te krijgen.

Er is echter meer aan de hand dan een morele restauratie. Het is ook een kwestie van
maatschappelijke integratie. Het hedendaagse debat over normen en waarden valt ten dele ook te
interpreteren als een reactie op multiculturaliteit en moreel pluralisme. Nu door secularisatie en
ontzuiling, door immigratie, door het `einde van de ideologie', door de voortschrijdende urbanisatie,
door de verhoogde mobiliteit van werknemers en door een snelle internationalisering van politiek
en economie, tal van gemeenschappelijke banden en vanzelfsprekende normen zijn weggevallen,
rijst de vraag `wat mensen bindt'. Dit speelt in ons land in het bijzonder door de ongeëvenaard
snelle ontkerkelijking, en de daarmee samenhangende ontzuiling, die ons land in de afgelopen drie
decennia heeft doorgemaakt. Tot voor kort bestond er in ons land bij bijna alle politieke partijen en
maatschappelijke organisaties een vanzelfsprekende oriëntatie op christelijke waarden en normen.
De rooms-katholieke en hervormde kerken zijn echter leeggelopen en een grote verscheidenheid
aan andere religies en levensbeschouwelijke stromingen heeft een deel van die leegte ingenomen.
Het debat over normen en waarden is daarmee ook een debat over morele binding. Wat maakt een
maatschappij tot een samenleving? Wat hebben we in Nederland nog samen nu het christendom en
de verzuiling als bindende factoren en instituties grotendeels zijn weggevallen?

De opkomst van communitaristische thema's in het Nederlandse politieke debat heeft, in de
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derde plaats, vermoedelijk ook te maken met een vrees voor de hier geschetste `Amerikaanse
toestanden'. Ofschoon ons land tot nu toe nauwelijks het toneel is geweest van de strijd tussen Jihad
en McWorld, zoals die door Barber in schrille tonen is geschetst, zijn velen er niet gerust op dat dit
zo blijft. Met name het oprukken van commercie en marktwerking in een reeks van
maatschappelijke sectoren die voorheen tot het domein van de overheid of het middenveld werden
gerekend, zoals de sociale zekerheid, de media, de landbouw, het openbaar vervoer, de
gezondheidszorg en het onderwijs, lijkt McWorld dichterbij te brengen. Bevolkingsgroepen die
voorheen dragers van gemeenschapszin waren, zoals lagere beambten, onderwijzers, boeren en de
kleine middenstand, staan onder grote druk of verdwijnen zelfs grotendeels van de maatschappe-
lijke kaart als gevolg van marktwerking en de internationalisering en schaalvergroting van de
economie. Ofschoon de Nederlandse samenleving in vergelijking met de VS en het VK een grote
mate van sociale cohesie kent, zijn er de laatste jaren wel vergelijkbare centrifugale krachten
aanwijsbaar, zoals een steeds hogere werkdruk, sociaal-economische denivellering, de opkomst van
prive-onderwijs, ruimtelijke segregatie in en rond de grote steden en verschillende vormen van
belastingmigratie. De aandacht voor communitaristische thema's is aldus ook een reactie op de
trend van liberalisering en commercialisering van het afgelopen decennium.

Ontkerkelijking, urbanisatie, immigratie en de introductie van marktwerking zijn niet de
enige bronnen voor een algemene maatschappelijke onzekerheid. Daarboven op zien burgers zich
geconfronteerd met een aantal andere structurele en ingrijpende maatschappelijke veranderingen:
het einde van de koude oorlog, de internationalisering van de economie, het verminderde belang
van de natiestaat, het einde van de industriële maatschappij en de voortschrijdende informatisering.
Vooral de grote onzekerheid omtrent het verloop en de uitkomsten van deze veranderingen voedt
het moderne onbehagen over de moraal. De oude vormen en gedachten lijken in hoog tempo te
sterven, terwijl nieuwe normen en waardenpatronen nog nauwelijks wortel lijken te hebben
geschoten.

4. Nieuwe lijnen in de liberale democratie?

Zal de opkomst van het communitaristische gedachtegoed aan beide zijden van de Atlantische
Oceaan nu ook voor nieuwe scheids- en breuklijnen in het politieke landschap zorgen?

Voor Nederland ziet het er voorlopig naar uit dat de kans op forse scheids- en breuklijnen
gering is. Daarvoor is er te veel continuïteit met reeds lang bestaande tradities en is er een te brede
spreiding over bijna alle grote politieke stromingen. Het gemeenschapsdenken is er eerder een
gemene deler dan een breukvlak. Wat in Nederland en op het Europese continent bovendien
ontbreekt zijn de intellectuele en maatschappelijke voorwaarden voor zo'n nieuw breukvlak. Het
communitarisme is toch vooral een tegenbeweging, een protest tegen de radicale, maar in de VS en
het VK dominante, polen van het op individuele rechten gefixeerde liberalisme. Met name in de VS
kent het communitarisme machtige politieke tegenstanders waar het zich tegen kan afzetten: de
republikeinse ideologen van de vrije markt aan de rechterkant en de radicale postmoderne profeten
van het multiculturalisme aan de andere kant. In West-Europa ontbreekt het (nog) grotendeels aan
dergelijke intellectuele contrapunten. Het radicale marktdenken, noch de radicale politieke correct-
heid kennen veel aanhang.

Wat in Nederland in het bijzonder lijkt te ontbreken, zijn de maatschappelijke voorwaarden
voor het ontstaan van een brede communitaristische beweging. Het communitarisme mag dan de
nodige politiek-theoretische potentie hebben, dat betekent nog niet dat er in de politieke praktijk
ook een draagvlak ontstaat. Het is niet duidelijk welke maatschappelijke groepering het communi-
taristische gedachtegoed als voertuig kan gebruiken voor haar eigen politieke emancipatie of als
legitimatie van haar politieke macht (vgl. Van Doorn 1995:4). Wellicht dat een conservatieve vorm
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van communitarisme, bijvoorbeeld in de sfeer van CDA, de kleine christelijke partijen en de CD,
een platform kan bieden voor de onvrede onder boeren, middenstanders en de ouderen in en om de
grote steden over het teloorgaan van de homogene, agrarische en industriële patronen en
verbanden. Het is echter de vraag of dit op langere termijn en onder de huidige florissante
economische omstandigheden, een blijvende protestbeweging oplevert. Het liberale
communitarisme, op zijn beurt, is ten enenmale te divers en te weinig nieuw om een blijvende
scheidslijn of breukvlak in de Nederlandse politiek op te leveren.

Wel is het goed mogelijk dat zich in ons land rond de oude thema's van markt en moraal
nieuwe strijdpunten voordoen, bijvoorbeeld rondom de reikwijdte van marktwerking en de
bescherming van moraal en goede zeden (zie hiervoor de bijdrage van Klop in deze bundel). De
discussie over de zegeningen en risico's van de markt lijkt echter vooral binnen en niet tussen de
grote partijen te worden gevoerd. Wie zich het kabinet Den Uyl en de strijd van Van Agt tegen de
Bloemenhove-abortuskliniek en de pornobioscopen met meer dan 50 zetels, nog herinnert, zal
voorts moeten constateren dat op het punt van moraal en goede zeden er in ons land in de
afgelopen decennia weinig lijkt te zijn veranderd in de partijpolitieke tegenstellingen.

In de Angelsaksische wereld is er in sociaal opzicht vermoedelijk een rijkere voedingsbo-
dem voor het communitarisme. De liberale vorm kan zowel in het VK (vgl. Gray 1997) als in de
Verenigde Staten een vehikel zijn voor de verarmde, onzekere en overwerkte middenklasse in haar
strijd om behoud van haar sociale positie. Ook zou het een filosofische legitimatie kunnen bieden
voor de strijd van de vele etnische minderheden om meer politieke en maatschappelijke macht. Het
is echter de vraag of het communitarisme in intellectueel opzicht voldoende stabiliteit en homogeni-
teit heeft om ook op langere termijn een politieke splijtzwam te zijn. Zoals we zagen, vormt het
communitarisme een steeds bonter wordend gezelschap dat elkaar mede heeft weten te vinden
dankzij het container-karakter van het begrip 'community'. Als alle grote politieke begrippen is het
echter ook 'essentially contested' en zodra die contestatie begint zullen vermoedelijk veel van de
oude scheidslijnen op het vlak van markt en moraal zich weer openbaren. In dat opzicht is het
voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk illustratief, waar New Labour met succes een liberale vorm
van communitarisme heeft omarmd en zo de traditionele politieke tweedeling tussen Labour en
Tories voorlopig heeft weten te bestendigen.

Voor beide zijden van de Oceaan geldt aldus in grote lijnen dat het hedendaagse communitarisme
niet nieuw is en dat het geen breuk met het liberalisme vormt. Het liberale communitarisme is niet
nieuw, omdat het de voortzetting is van een lange traditie van vrijzinnig, sociaal liberalisme. Het
conservatieve communitarisme is niet nieuw omdat min of meer communitaristische kritiek in de
afgelopen twee eeuwen de vaste reactie is geweest op het liberale Verlichtingsdenken (vgl. Walzer,
1990). Zoals conservatieve filosofen als Hegel en Burke reageerden op het liberalisme en het
vrijdenken van Kant en Voltaire, en de Nederlandse anti-revolutionairen op de Franse Revolutie, zo
reageren nu Sandel en MacIntyre op Rawls en Nozick. Verlichtingsdenken en conservatisme,
liberalisme en communitarisme vormen vaste contrapunten in de geschiedenis van het moderne,
westerse politieke denken.

Het hedendaagse conservatieve communitarisme - anders dan het 19e eeuwse conservatis-
me - kan echter uiteindelijk ook geen breuk vormen met het liberalisme, omdat het naar zijn aard
liberaal moet zijn. Een politieke theorie die zich baseert op de gemeenschappelijke waarden en
instituties van een samenleving kan in een moderne liberale democratie niet anders dan zelf ook
liberaal zijn, op straffe van inconsistentie (vgl. Bovens 1990). Elke serieuze vorm van
communitarisme in westerse, liberale maatschappijen is au fond een liberale beweging omdat onze
politieke instituties en gemeenschappelijke waarden inmiddels doordesemd zijn van liberale
beginselen en individuele rechten. Het communitarisme biedt daarom geen breuklijn, maar
hoogstens oude tegenstellingen in nieuwe termen.
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Noten

1. Vergelijk bijvoorbeeld het geschrift Liberalisme: een speurtocht naar de filosofische grondslagen
(Teldersstichting, Den Haag 1988) met het geschrift Tussen vrijblijvendheid en paternalisme
(Teldersstichting, Den Haag 1995). Zie ook de enorme ommezwaai, van libertair vrije-markt-denker
naar klassiek cultuurpessimist, van A. Kinneging getuige De Volkskrant 18 mei 1996. (Zie ook de
reactie van B. van Stokkom in De Volkskrant 25 mei 1996).

2. NRC-Handelsblad 5 maart 1996.

3. Zie noot 2 en K. Groenveld in De Volkskrant 28 juni 1996.

4. Zie voor een goed Nederlandstalig overzicht van deze discussies: Van Klink, Van Seters &
Witteveen (1993).

5. De Werdegang van de Amerikaanse droom vindt men treffend beschreven in de 'Rabbit' romans van
John Updike (vgl Van Deth 1998).


