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Verantwoording 
In deze eindverhandeling is het allerminst de bedoeling om de evoluties in het 

communitaristische denken van Etzioni op een chronologische manier te schetsen. Noch is het 

de bedoeling om een exhaustief overzicht te geven van de werken die hij geschreven heeft. Ik 

heb eerder gepoogd om Etzioni’s positie(s) in relatie tot het werk van andere denkers, 

voornamelijk sociologen en filosofen, te plaatsen in een ruimere moraalfilosofische context. 

Via de visies van andere denkers heb ik geprobeerd de visie van Etzioni te bepalen, onder 

andere door te zoeken naar contrasten en overeenkomsten tussen hun standpunt en dat van 

Etzioni. 

 

Zoals dat gaat binnen elke vorm van wetenschap wordt de ene onderzoeker 

noodzakelijkerwijze door zijn voorgangers – en vaak ook tijdgenoten – beïnvloed. Misschien 

is dit nog meer het geval binnen menswetenschappelijke domeinen, en in het bijzonder de 

ethica, omdat het hier veel moeilijker is om een bepaalde theorie voor eens en voor altijd te 

falsifiëren. Verschillende theorieën blijven dus hun rol spelen in het meebepalen van de taal 

van de ethiek. 
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Overzicht 
In het eerste, inleidende hoofdstuk worden bondig de levensloop van Amitai Etzioni en de 

voornaamste werken van zijn werken overlopen. Daarbij wordt gewezen op de socio-

economische en historische contextuele factoren die zijn communitarisme, en de gehele 

politieke filosofie, hebben beïnvloed. In het bijzonder worden hier de sociologische invloed 

van de functionele differentiatie en vervolgens het fordisme en het post-fordisme besproken. 

 

In het tweede hoofdstuk wordt dieper ingegaan op wat het communitarisme inhoudt. Het 

communitarisme heeft zich vooral ontwikkeld als een kritiek op de liberale theorie. Naast de 

bedenkingen die Etzioni heeft geformuleerd, worden ook de kritieken van andere 

communitaristisch georiënteerde denkers besproken. Tenslotte wordt benadrukt dat het 

communitarisme zeker niet uitsluitend een negatieve theorie is. Etzioni heeft een 

communitaristisch paradigma ontworpen waarmee hij zijn lezers wil overtuigen en aanzetten 

tot actie. 

 

In het derde hoofdstuk wordt Etzioni’s positie binnen de traditie van vrijdenkers onderzocht. 

Hierbij vormt Isaiah Berlin’s conceptuele onderscheid tussen een negatieve en een positieve 

vrijheid gehanteerd. Om de gespannen relatie die tussen beide opvattingen is ontstaan tijdens 

de moderniteit beter te begrijpen wordt geduid op de rol die de wetenschap binnen het 

maatschappelijke leven is beginnen spelen. Ook het ontstaan van de natiestaat heeft de 

spanning tussen de beide vrijheidsconcepten doen toenemen. 

 

In het vierde hoofdstuk worden enkele belangrijke inspiratiebronnen van Etzioni besproken. 

Het gemeenschapsconcept dat een centrale rol vervult in het communitarisme, werd voor het 

eerst geanalyseerd door de socioloog Ferdinand Tönnies. Vervolgens werd dit concept door 

Émile Durkheim aangepast. Van Talcott Parsons heeft Etzioni de sociologische benadering 

van het structureel functionalisme overgenomen. Deze benadering gaat uit van een consensus 

die binnen de maatschappij kan bereikt worden wanneer het evenwicht tussen verschillende 

subsystemen juist is afgesteld. Ten slotte heeft Martin Buber de grootste invloed op Etzioni’s 

denken uitgeoefend. Concepten als de dialoog en de Ik-Jij relatie heeft Etzioni letterlijk van 

Buber overgenomen en aangepast aan een hedendaags communitarisme. 
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In het vijfde hoofdstuk, ten slotte, wordt het consensus- of harmoniemodel van Etzioni 

bekritiseerd vanuit een conflictvisie. De mogelijkheid van een consensus binnen de 

samenleving vormt het uitgangspunt van het structureel functionalisme dat door Etzioni als 

een sociologische benadering wordt gehanteerd. De kapitalistische verhoudingen, echter, die 

zich gedurende de functionele differentiatie alsmaar sterker hebben doen gelden, zetten 

conflictsociologen ertoe aan om een consensusvisie te verwerpen. Uiteindelijk wordt vanuit 

het harmoniemodel ook een kritiek op de conflictvisie geformuleerd. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 
1.1. Over het leven en het werk van Amitai Etzioni 
Amitai Etzioni werd op 4 januari 1929 geboren in Keulen als Werner Falk.1 Het opkomende 

nazi-regime joeg de toen zesjarige Werner samen met zijn joodse familie op de vlucht naar 

Palestina, waar hij opgroeide in de hechte gemeenschap van een kiboets.2 Deze vroege 

ervaring van verbondenheid in Etzioni’s leven, heeft ontegensprekelijk een sterke impact 

gehad op Etzioni’s levenswerk. In deze kiboets kreeg hij zijn nieuwe Hebreeuwse naam, een 

samensmelting van “Emet” (waarheid), “Etz” (boom) en “Zion” (Israël). Op achttienjarige 

leeftijd stopte hij met school om mee te strijden in de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog. 

Voor Etzioni was de stichting van de staat Israel één van de meest cruciale ervaringen in zijn 

leven, in die zin dat hij deze als een voorbeeld beschouwt van een toenemende onderlinge 

afhankelijkheid tussen samenlevingen.3

 

 Deze afhankelijkheid manifesteert zich vandaag de 

dag op globale schaal.  Hoewel hij na zijn terugkeer uit deze onafhankelijkheidsstrijd geen 

diploma’s had, werd hij toegelaten om filosofie en sociologie te studeren aan de Hebreeuwse 

Universiteit van Jeruzalem. Daar ging hij in de leer bij Martin Buber. De invloed die deze 

filosoof op Etzioni’s visie uitgeoefend heeft, is niet miniem. In het discours van Etzioni zijn 

talloze sporen van Bubers filosofie terug te vinden. Buberiaanse concepten als “morele 

dialoog”, “gemeenschap”, “verantwoordelijkheid” zijn letterlijk terug te vinden bij Etzioni.  

In 1957 emigreerde Etzioni naar de Verenigde Staten en een jaar later behaalde hij zijn 

doctoraatsdiploma in de sociologie aan de University of California in Berkeley.4

                                                 
1 http://www.intermediair.nl/artikel.jsp?id=783668 

 Vanaf dat 

moment was hij gedurende twintig jaar professor in de sociologie aan de Columbia 

University. Daarna gaf hij ook les aan het Brookings Institution en aan de Harvard Business 

School. Van 1979 tot 1980 was hij adviseur binnenlandse zaken van de toenmalige 

Amerikaanse president Jimmy Carter. In 1980 werd hij directeur van the Institute for 

Communitarian Policy Studies aan de George Washington University. In 1989 richtte hij de 

internationale SASE-organisatie (Society for the Advancement of Socio-Economics) op. SASE 

is een internationale, inter-disciplinaire organisatie met leden in meer dan vijftig landen die 

2 In de kiboets is alles collectief, zelfs de opvoeding van de kinderen. De kiboetsiem hebben een belangrijke rol 
gespeeld bij de herbevolking van het land Israël door het Joodse volk, zowel tijdens de Britse mandaatperiode als 
daarna, tijdens de eerste decennia van het bestaan van de staat Israël. Zie Klaas A.D. Smelik, Herleefde tijd: een 
Joodse geschiedenis (Leuven/Voorburg: Acco, 2004), p. 267. 
3 Hans Joas, “Macroscopic Action: On Amitai Etzioni’s Contribution to Social Theory” in Wilson Carey 
McWilliams, The Active Society Revisited (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2005), p. 20. 
4 http://amitaietzioni.org/ 
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instaat voor een beter begrip van economisch gedrag in uiteenlopende academische 

disciplines.5

 

 Het uitgangspunt van deze organisatie is dat economie geen geïsoleerd, op 

zichzelf staand systeem is, maar dat het is ingebed in de samenleving, de cultuur en de staat. 

De socio-economie, de discipline die uit deze opvatting is gegroeid, beschouwt competitie als 

een subsysteem dat ingekapseld is in een context die daarnaast ook waarden, machtsrelaties 

en sociale netwerken bevat.  

Niet toevallig vond de stichting van de SASE-organisatie plaats ongeveer een jaar na het 

verschijnen van The Moral Dimension: Towards a New Economics (1988).6 De hedendaagse 

economische theorie, die door Etzioni het “neo-klassieke paradigma” wordt genoemd, gaat 

ervan uit dat mensen van nature individualistisch, rationeel en utilitaristisch zijn. Deze visie 

heeft ook andere deelgebieden van de menswetenschappen geïnfecteerd, inclusief de politieke 

wetenschap.  De wijze waarop het ‘politieke’ in de politieke filosofie en in de wijsgerige 

ethiek werd gedacht - dat wil zeggen het ‘politieke’ uitsluitend in termen van contrat social, 

public choice, reflective equilibrium, justice,...7 - wordt door Etzioni aan kritiek onderworpen. 

Etzioni wil dit beperkte en beperkende paradigma uitbreiden om op die manier ook een 

andere dimensie van de menselijke natuur te belichten, namelijk de sociale, waardegeladen, 

morele en affectieve dimensie. Zijn leermeester, Martin Buber, in gedachte noemt hij dit het 

Ik & Wij paradigma. Naast genotzoekende, individualistische wezens, zijn mensen ook 

morele, sociale en altruïstische wezens. Hier zien we de kern van Etzioni’s mensvisie 

opdoemen: “At the core is the assumption of creative tension and perpetual search for balance 

between two primary forces – those of individuals, and those of the community, of which they 

are members.”8

 

 

In 1990 stichtte Etzioni de sociale beweging the Communitarian Network: For Individual 

Rights and Social Responsibilities voor de studie en de verspreiding van het 

communitaristische gedachtegoed.9

                                                 
5 http://www.sase.org/ 

 Van 1991 tot 2004 was hij de redacteur van The 

Responsive Community: Rights and Responsibilities, het driemaandelijks tijdschrift van de 

organisatie. Vanaf 1991 begon men in de media te verwijzen naar Etzioni als de ‘goeroe’ van 

6 Amitai Etzioni, The Moral Dimension: Toward a New Economics (New York: The Free Press, 1988). 
7 Deze termen illustreren stuk voor stuk de werkzaamheid van het rationele neo-klassieke paradigma in de 
politieke wetenschap, waarbij menselijke verhoudingen op een calculerende wijze worden gevat. Zie M. S. 
Ronald Commers, Wijsgerige Ethiek: systematiek, Deel 5 (Gent: Academisch jaar 2005-2006), p. 44. 
8 Amitai Etzioni, The Moral Dimension: Toward a New Economics (New York: The Free Press, 1988), p. 8. 
9 http://amitaietzioni.org/ 
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de communitaristische beweging en dat gebeurde niet altijd zonder een pejoratieve bijklank. 

Door sommigen werd hij beschouwd als een verhulde conservatieve denker die een terugkeer 

naar de traditionele regels van de jaren vijftig van de twintigste eeuw bepleitte, omdat hij van 

mening is dat er toen tot op zekere hoogte een stabiele orde heerste. Meer sociale orde is 

precies datgene waar, volgens hem, de Amerikaanse samenleving behoefte aan heeft. Maar 

herhaaldelijk benadrukt hij dat meer sociale orde geen afbreuk hoeft te doen aan onze 

vrijheid. 

 

 The extra step one needs to undertake is to note that not only are human 

beings social by nature but also that their sociability enhances their 

human and moral potential. Social thinking has to cease viewing 

communal attachments as cannonballs chained to inmates’ legs, needed 

to maintain their stability but “encumbering”. The social fabric sustains, 

nourishes, and enables individuality rather than diminishes it.10

 

  

Etzioni heeft in totaal vierentwintig boeken en honderden tijdschriftartikels geschreven. Deze 

hoge wetenschappelijke productie kunnen we echter wel relativeren aangezien herhaaldelijk 

dezelfde thema’s worden aangeraakt. Het levenswerk van Etzioni omvat verschillende 

aspecten, gaande van publicaties en onderzoeken in de wetenschappelijke wereld tot 

activisme in de politieke wereld.11

 

 Etzioni is een ‘filosoof-socioloog’ met vele gezichten: we 

kennen hem als de invloedrijke organisatiesocioloog, de algemene sociale theoreticus, de 

innovatieve vredesonderzoeker, de inspirerende normatieve denker of de meedogenloze 

criticus van het verrijkende economistische model binnen de menswetenschappen en de sferen 

daarbuiten.  

Volgens Hans Joas is het zo dat de communitaristische gedachte in 1980-1990 meer tot 

ontwikkeling is gekomen binnen moraalfilosofische debatten dan binnen professionele 

sociaal-wetenschappelijke. Toch hebben de theoretisch-sociologische inzichten die aan bod 

komen in The Active Society (1968) de meer recente ideëen van Etzioni vormgegeven. Het 

laatstgenoemde werk is echter binnen de sfeer van het wetenschappelijk onderzoek nooit als 

een sociologisch waardevol werk beschouwd. Veel auteurs die over Etzioni schrijven in de 
                                                 
10 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), p. 26. 
11 Hans Joas, “Macroscopic Action: On Amitai Etzioni’s Contribution to Social Theory” in Wilson Carey 
McWilliams, The Active Society Revisited (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2005), pp. 13-22. 
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context van het communitarisme, hebben de neiging dit boek te vergeten, hoewel hierin zijn 

theorie over sociale en politieke processen voor het eerst aan bod kwam. 

 

Het oeuvre van Etzioni kan opgesplitst worden in twee delen. In grote lijnen omvat het een 

academisch en een eeder populair, toegankelijk. De twee bovengenoemde werken The Moral 

Dimension en The Active Society behoren duidelijk tot de eerste categorie, aangezien hij hier 

vaak verwijst naar resultaten uit sociaal wetenschappelijk onderzoek en de lezer in de eerste 

plaats wil overtuigen van de wetenschappelijke degelijkheid van zijn werken. In het tweede 

luik vertrekt hij eerder vanuit persoonlijke ervaringen uit het dagelijks leven. Hier is het zijn 

bedoeling om een breder publiek te bereiken en zijn lezers tot instemming en actie aan te 

zetten. Werken die zonder twijfel in deze tweede categorie thuishoren zijn The Spirit of 

Community: Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda (1993) en The New 

Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (1996).12 Het eerstgenoemde 

werk bevat achteraan een document van veertien waarin de doelstellingen van The 

Communitarian Platform worden uiteengezet.13 Het document, dat door ongeveer vijftig 

academici werd ondertekend, verduidelijkt de communitaristische positie ten aanzien van 

hedendaagse morele, juridische en sociale kwesties. Onbevredigbare hebzucht, vereenzaming, 

vervreemding van het politieke proces, een alsmaar steigend aantal scheidingen en andere 

hedendaagse verschijnselen die gerelateerd kunnen worden aan een toegenomen 

egocentrisme.14

 

 In dit platform wordt gepleit voor meer aandacht voor gemeenschapszin 

binnen hedendaagse westerse samenlevingen.   

In The New Golden Rule wordt ongeveer dezelfde thematiek naar voor gebracht: een 

overdreven nadruk op vrijheid en rechten heeft de sociale orde in onze samenleving uitgehold. 

In dit werk legt hij echter meer nadruk op zijn bedoeling om de deugden van de traditie met 

de vrijheden van de moderniteit te verzoenen. Een nauwkeurig afgesteld evenwicht tussen 

zowel sociale orde als individuele autonomie is onontbeerlijk voor wat Etzioni een “goede 

samenleving” noemt. De oude gulden regel die voorschrijft een ander niet aan te doen, wat je 

                                                 
12 Amitai Etzioni, The Spirit of Community: Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda (London: 
Fontana Press, 1993). Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society 
(New York: Basic Books, 1996). 
13 Amitai Etzioni, The Spirit of Community: Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda (London: 
Fontana Press, 1993), pp. 253-267. 
14 Daniel Bell, Communitarianism and its Critics (Oxford: Clarendon Press, 1996), p. 1. 
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zelf niet wil dat jou wordt aangedaan, is uitsluitend gericht op de omgang tussen personen.15 

De nieuwe gulden regel die Etzioni in dit werk formuleert is erop gericht de afstand tussen de 

handelswijze waaraan iedereen de voorkeur geeft en de deugdzame handelswijze te 

verkleinen, zonder uit het oog te verliezen dat de fundamentele bron van sociale en 

persoonlijke spanning niet helemaal kan worden weggenomen. De nieuwe gulden regel zoekt 

de oplossing eerder op het maatschappelijke macroniveau in plaats van uitsluitend op het 

persoonlijke niveau: “Respect and uphold society’s moral order as you would have society 

respect and uphold your autonomy.”16

 

 

Daarnaast schreef hij nog The Monochrome Society (2001), een collectie van dertien essays.17 

Één van de vragen die erin aan de orde gesteld worden is of elektronische gemeenschappen 

evenwaardig zijn aan ‘face to face’ gemeenschappen.18 Etzioni meent van wel, omdat een 

gemeenschap affect-geladen relaties tussen individuen vereist en een zeker mate van 

toewijding aan een gedeelde verzameling waarden, normen, betekenissen en verhalen.19

 

 

Terwijl het nog niet zo is dat mensen in eenzelfde ruimte, waarbij dus sprake is van een fysiek 

samenzijn, een gemeenschap vormen (bijvoorbeeld in een grootwarenhuis of in de tram), 

kunnen mensen op grote afstanden van elkaar virtuele gemeenschappen vormen. Face to face 

contacten leiden niet noodzakelijk tot communicatie of dialoog, integendeel, in openbare 

ruimten worden tal van vermijdingsstrategieën gehanteerd om communicatie juist te 

vermijden. Maar indien in deze situaties wel wordt overgegaan tot communicatie, dan is deze 

ook persoonlijk, in die zin dat men toch over een bepaalde kennis beschikt over de personen 

met wie men communiceert. Dit laatste echter is bij elektronische communicatie niet het geval 

en deze anonimiteit vormt soms een hinderpaal voor oprechte communicatie. 

Nog enkele werken van hem zijn From Empire to Community: A New Approach to 

International Relations (2004)20

                                                 
15 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), p. xviii (Preface: Virtue in a free society). 

, The Limits of Privacy (1999), Next: The Road to the Good 

Society (2001).  My Brother's Keeper: A Memoir and a Message (2003), How Patriotic is the 

16 Idem. 
17 Amitai Etzioni, The Monochrome Society (Princeton/Oxford: Princeton University Press, 2001). 
18 Idem, p. 80. 
19 Koen Raes, Wij Zelven (Kapellen: Pelckmans, 2002), p. 94. 
20 Amitai Etzioni, From Empire to Community: A New Approach to International Relations (New York: 
Palgrave Macmillan, 2004). 
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Patriot Act?: Freedeom versus Security in the Age of Terrorism (2004) en Security First: For 

A Muscular, Moral Foreign Policy (2007).21

 

 

 

1.2. Socio-cultureel en economisch tijdsgewricht 
1.2.1. Semantieken 

Etzioni’s politieke, sociale en ethische overwegingen moeten, net zoals de gehele ‘sociaal-

politieke’ filosofie, gezien worden tegen een specifieke sociaal-economische context. De 

problematiek van de zelfreferentie is op iedereen van toepassing die in het kader van de 

samenleving beweringen maakt over de wijze waarop in die samenleving over die 

samenleving gesproken wordt.22

 

 Hij- of zijzelf is daarmee automatisch bezig op een 

gecontextualiseerde manier over die samenleving te praten. Een opvatting over de realiteit en 

over datgene waarnaar men behoort te streven staat nooit op zich, maar is steeds betrokken 

op een specifieke historische context. De socio-culturele omgeving die aan deze context 

gerelateerd kan worden, generereert op haar beurt een getypifieerde zingeving van mens en 

maatschappij.  

Niklas Luhmann die in verschillende van zijn werken vaak de aandacht richtte op de rol van 

semantieken geeft nooit echt een pasklare definitie van wat hij onder ‘semantiek’ verstaat.23 

Hij omschrijft het eerder als een betekenis- en zingevingssysteem dat operationeel kan 

gebruikt worden door een groep mensen in een tijdruimtelijke context. We kunnen 

onmogelijk van een enkelvoudige semantiek spreken, aangezien er sprake is van talrijke 

semantieken die op elkaar inwerken en op die manier bijdragen tot een universele ‘taal van 

de ethiek’. In de ‘westerse’ taal van de ethiek vinden we drie verschillende semantische 

tradities terug.24

 

 Samengevat kunnen we stellen dat de eerste semantische traditie vertrekt 

vanuit een persoonlijke voortreffelijkheid en autonomie. De tweede semantische traditie legt 

eerder de klemtoon op het tekort, de tegenstellingen tussen mensen en de noodzakelijkheid 

van het opleggen van externe regels die hierdoor ontstaat. In een derde, vaak vergeten 

traditie, wordt naar een evenwicht gezocht tussen het zelf en de ander. 

                                                 
21 http://amitaietzioni.org/ 
http://www.gwu.edu/~ccps/etzioni/books.html 
22 M. R. Commers, Wijsgerige Ethiek: methodiek (Gent: Universiteit Gent, 2004-2005), p. 36. 
23 Idem, p. 34. 
24 Ibidem, p. 38. 
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Vervolgens kunnen we ons de vraag stellen in welke semantische traditie het 

communitarisme van Etzioni wortelt. Het communitarisme werd vooral ontwikkeld als een 

antwoord op de liberale politieke filosofie die na de tweede wereldoorlog een heropleving 

kende. Deze laatste wijsgerige traditie kunnen we in de eerste plaats situeren in de tweede 

semantische traditie, aangezien erin gezocht wordt naar een antwoord op het onrecht en de 

tegenstelling (botsing) die mensen in relatie tot elkaar ervaren.25

  

 Desalniettemin wordt 

binnen deze traditie ook veel aandacht geschonken aan de voortreffelijkheid en autonomie 

van het individu (eerste traditie). Hoewel het communitarisme vooral ontstaan is als een 

repliek op de liberale filosofie, en ze dus ook zetelt in de tweede traditie, tracht ze naar de 

derde traditie toe te bewegen. Want in het communitarisme van Etzioni wordt in de eerste 

plaats naar een evenwicht tussen het zelf en de ander, het individu en de samenleving 

gezocht.  

Drie belanrijke sociaal-economische gebeurtenissen die het communitarisme van Etzioni 

hebben vormgegeven – en de nood eraan misschien wel hebben doen ontstaan – zijn de 

functionele differentiatie, het fordisme en het post-fordisme. 

 
1.2.2. Functionele differentiatie 

 

 Konden mijn vader en mijn grootvader maar uit hun graf 

opstaan en zien wat er allemaal is gebeurd, hoe hun 

Jermolaj, de verschoppeling, die nauwelijks lezen en 

schrijven kon, die ’s winters op blote voeten liep, hoe 

diezelfde Jermolaj een landgoed heeft gekocht, zoals er 

geen tweede op de wereld te vinden is. Ik heb het 

landgoed gekocht waar mijn grootvader en vader slaven 

waren, waar ze niet eens de keuken in mochten. 

 (Anton Tsjechov)26

 

 

                                                 
25 In het laatste hoodstuk wordt dieper ingegaan op deze ‘botsing’, die door Samuel Huntington tot op een 
mondiaal niveau getild wordt. De coflicten of botsingen die hij in de eerste plaats gemanifesteerd ziet in onze 
wereld zijn die tussen beschavingen. Zie Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of 
World Order (New York: Simon & Schuster, 1996), pp. 24-25.   
26 Anton Tsjechov, De kersentuin: komedie in vier bedrijven (Leiden: Plantage, 2003), p. 53. 
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De woorden van Lopachin (Jermolaj), een personage in De Kersentuin, illustreren duidelijk 

wat de overgang van een gestratificeerde samenleving naar een functioneel gedifferentieerde 

samenleving inhield. Voorbeelden van gestratificeerde culturen zijn het kaste-systeem in o.a. 

India, de antieke samenleving die gebaseerd was op slavernij, (neo)koloniale samenlevingen 

en de feodale maatschappij voor het ontstaan van de kapitalistische maatschappij.27

 

 Het 

feodalisme als gestratificeerd systeem werd in Rusland pas officieel in 1917 afgeschaft toen 

het niet anders meer kon dan plaats te ruimen voor het kapitalistische systeem. De nieuwe 

sociale ruimte die samen met het kapitalisme ontstond, hield voortaan de mogelijkheid in de 

bestaande standen, klassen of kastes te doorbreken, waardoor een sociale  mobiliteit binnen 

de nieuwe klassen werd gecreëerd. De overgang van een gestratificeerde naar een functioneel 

gedifferentieerde samenleving leidde tot een sociaal systeem dat voortaan niet enkel meer 

gebaseerd was op toegeschreven status, maar ook de mogelijkheid bood status te verwerven 

(o.a. door rationeel berekend gedrag). Dit is ook het geluk dat Lopachin in De Kersentuin ten 

deel valt. In tegenstelling tot Ljoebov en de andere leden van haar aristocratische familie, 

heeft hij zijn hele leven zuinig en berekend geleefd. Op het einde van het toneelstuk zien we 

dat dit allemaal niet vergeefs is geweest. Hij koopt de kersentuin die wegens schulden van 

Ljoebov geveild werd en beslist - als een rasechte zakenman - om het uit te baten als een 

vakantieoord:  

 Hé, muzikanten, spelen, ik wil jullie muziek horen! Kom allemaal hier, 

en kijk, hoe Jermolaj Lopachin in de Kersentuin de bijl zwaait, hoe de 

bomen vallen! Wij bouwen hier zomerhuisjes en onze kleinkinderen en 

achterkleinkinderen zullen hier een nieuw leven meemaken…Muziek, 

muziek!28

 

 

Volgens Niklas Luhmann is ook de taal van de ethiek onderhevig aan de voorwaarden en 

vormen van sociale differentiatie.29

                                                 
27 M. R. Commers, Wijsgerige Ethiek: methodiek (Gent: Universiteit Gent, 2004-2005), p. 52. 

 Deze differentiatie wijst op een proces dat geleid heeft 

tot de verhoogde complexiteit in structuur en functionering van het maatschappelijke leven 

en het ontstaan van verschillende sferen, verplichtingen en functies. Luhmann definieert deze 

Ausdifferenzierung in zijn Soziologische Aufklärung 1 als volgt:  

28 Anton Tsjechov, De kersentuin: komedie in vier bedrijven (Leiden: Plantage, 2003), pp. 53-54. 
29 Luhmann werd geïnspireerd door het werk van Georg Simmel, namelijk zijn Soziologie, waarin gesproken 
wordt over de sociale differentiatie. Zie M. R. Commers, Wijsgerige Ethiek: methodiek (Gent: Universiteit Gent, 
2004-2005), p. 48. 
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 Von einem sozialen System kann man nur sprechen, wenn und soweit 

das System sich von seiner Umwelt unterscheiden läβt; und zwar muβ es 

für die Handelnden selbst, nicht nur für die Wissenschaft, in seinem 

Grenzen erkennbar sein. In dem Maβe, wie dies der Fall ist, ist ein 

System ausdifferenziert. Was in seiner Umwelt wirkt oder gilt, wirkt 

oder gilt dann nicht mehr ohne weiteres auch im System.30

 

  

De sociale uitdifferentiëring is op te vatten als de mate waarin een sociaal systeem 

gedifferentieerd is van de omgeving. Differentiëring betekent letterlijk het onderscheid, 

Differenz, tussen systemen en hun omgeving. Deze opvatting maakt deel uit van het 

conceptuele model dat gehanteerd wordt in de systeemtheorie en de cybernetica. Wat in die 

omgeving gebeurt, gebeurt niet automatisch in het syteem. De differentiatie van sociale 

systemen van hun omgeving, kan plaatsvinden op verschillende niveaus van betekenis: 

 

 Sie kann Personen in ihrer konkreten Identität erfassen, sie voll und ganz 

einem und nur einem Teilsystem zuweisen; sie kann sich, und das ist 

zumeist der Fall, abstrakter nur auf bestimmte Rollen oder gar nur auf 

bestimmte Zwecke und Normen oder auf einzelne Werte beziehen. Die 

Ausdifferenzierung des politischen Systems wird primär auf der Ebene 

der Rollen vollzogen.31

 

   

De functionele differentiatie impliceert een veralgemeende insluitingsmogelijkheid van alle 

individuen in om het even welk deelsysteem. Het individu kan binnen de sociale 

werkelijkheid verschillende rollen spelen (bijvoorbeeld die van vader, echtgenoot, leerkracht, 

klastitularis, groene leerkracht32, voorzitter van de klassenraad, muzikant bij een orkest, …) 

“Er zijn geen beperkingen van maatschappelijke aard. Kaste, clan, rang, stand, familie, sibbe: 

zij spelen geen rol voor en in het ervaren en handelen met zin.”33

                                                 
30 Niklas Luhmann, Soziologische Aufklärung 1: Aufsätze zur Theorie soziale Systeme (Opladen: Westdeutscher 
Verlag, 1991), p. 155. Soziologische Aufklärung bestaat uit zes delen. 

 Luhmann ziet in de 

maatschappelijke geschiedenis de aanwezigheid van drie soorten differentiatie: 

31 Idem. 
32 Een groene leerkracht functioneert binnen de schoolcontext als een vertrouwenspersoon voor de leerlingen. 
Zie Herman Van Den Broeck, Opvoeden in de klas: wegwijzer voor leerkrachten (Leuven: LannooCampus, 
2006), p. 161. 
33 M. R. Commers, Wijsgerige Ethiek: methodiek (Gent: Universiteit Gent, 2004-2005), p. 54. 
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Drie types van differentiatie van het maatschappelijke in een historisch evolutionaire lijn 

Segmentair Natuurvolkeren, traditionele 

gemeenschappen 

Stratificatorisch Hoge culturen, premoderniteit 

Functioneel Moderniteit 

 

(M. R. Commers, Wijsgerige Ethiek: methodiek)34

 

 

In een segmentair gedifferentieerde samenleving beschouwt elk deelsysteem het globale 

systeem als een verzameling van gelijke, relatief autonome deelsystemen.35

 

 De sociale 

samenleving als geheel heeft daarom een geringe functionele complexiteit. Een dergelijke 

sociale organisatie treffen we onder andere aan bij natuurvolkeren. Gestratificeerde sociale 

systemen vervolgens treffen we volgens hem aan in de zogenaamde hoge culturen, zoals in 

het oude China, India, Mesopotamië en Egypte. Binnen dergelijke systemen is er sprake van 

relatief autonome subsystemen – onder subsystemen kunnen we hier klassen, standen en 

kasten verstaan – die onderling met elkaar een strakke, stratificatorische relatie onderhouden. 

De functionele differentiatie ten slotte vindt haar oorsprong in de zeventiende eeuw, maar 

met Immanuel Wallerstein kunnen we het prille begin van het moderne wereldsysteem reeds 

in de late vijftiende eeuw situeren: 

 My own view is that the genesis of this historical system is located in 

late-fifteenth-century Europe, that the system expanded in space over 

time to cover the entire globe by the late nineteenth century, and that it 

still today covers the entire globe.36

 

 

Thomas Friedman volgt Wallerstein in deze redenering en situeert de aanvang van de 

globalisering in 1492, “when Columbus set sail, opening trade between the Old World and 

the New World.”37

                                                 
34 Idem, p. 51. 

 De functionele differentiatie die Luhmann voor het eerst ten volle 

35 Ibidem. 
36 Immanuel Wallerstein, Historical Capitalism with Capitalist Civilization (London/ New York: Verso, 1998), 
p. 19. 
37 Thomas L. Friedman, The World is Flat: The Globalized World in the Twenty-First Century (London: Penguin 
Books, 2006), p. 9. 
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ontwikkeld zag in de gekapitaliseerde westerse wereld bereikte uiteindelijk via de 

globalisering samenlevingen in de verste uithoeken van de aarde.  

 

Aangezien een mens in een functioneel gedifferentieerd systeem niet langer tot één bepaald 

subsysteem, kaste, groep of stand behoort, is Luhmann van mening dat de individuele 

existentie sinds de moderniteit zowel meer als minder is beginnen inhouden. Meer, in die zin 

dat het individu meer vrijheid kreeg om zijn eigen leven te bepalen en nooit eerder geziene 

mogelijkheden kreeg om zich sociaal en economisch op te werken.38 De beperkingen die 

vroeger door het exclusieve samenleven binnen een bepaald subsysteem werden opgelegd, 

zijn weggevallen. Tegelijkertijd heeft deze bevrijding van banden een vermindering in de 

menselijke existentie teweeggebracht, in de eerste plaats doordat de directe ruggesteun van 

het deelsysteem (familie, stam of clan) is weggevallen. Dit heeft aanleiding gegeven tot 

onbehagen, onrust, angst; kortom om het met Hegel te zeggen: tot een ‘ongelukkig 

bewustzijn’.39

   

 Luhmann’s slotsom is dat de langzame veralgemening van het kapitalisme 

geleid heeft tot een reductie van de menselijke existentie. Dat hij uiteindelijk spreekt van een 

reductie en niet van een bevrijding - die gezien kan worden als een bevrijding van de ander, 

aangezien sociale banden en daardoor ook verplichtingen verdwenen zijn – is tekenend. 

Deze maatschappelijke evolutie heeft onder andere ook een impact gehad op de manier 

waarop men in de sociaal-poltieke filosofie is beginnen nadenken over het individu en zijn 

plaats in het grotere geheel van de samenleving. De overwegingen binnen de sociaal-

politieke filosofie omtrent vrijheid, gelijkheid en de plaats van de ander worden gekenmerkt 

door iets problematisch. De snelle wijziging en het uiteenlopen van zingevingen hebben 

vanaf de moderniteit aanleiding gegeven tot ‘Sinnverlust’, het verlies van zin.40

                                                 
38 Hier kunnen we opnieuw verwijzen naar de onthulling van De Kersentuin, waarin de zoon van voormalige 
lijfeigenen erin slaagt zich economisch op te werken en een landgoed te kopen.  

 De overgang 

van een gestratificeerde naar een functioneel gedifferentieerde samenleving, heeft om een 

aanpassing van onze zingeving gevraagd. Maar steeds weer duiken overblijfselen van het 

verleden op en is er sprake van een terugval in het verleden, namelijk als een poging om het 

oude te herstellen. “De betekening en zingeving past in historische contexten, in een 

tijdsgeest. Maar die tijdsgeest is niet uniform. Integendeel, hij is gebroken, bevat 

verschillende fragmenten als het ware. Steeds zijn er gevoeligheden die uit een andere 

tijdscontext stammen, maar die toch nog fungeren in het kader van de tijdsgeest die lijkt te 

39 M. R. Commers, Wijsgerige Ethiek: methodiek (Gent: Universiteit Gent, 2004-2005), p. 49. 
40 Idem, pp. 54-55. 



 15 

domineren. We kunnen dit thema gerust verbinden met wat Ernst Bloch Ungleichzeitigkeit 

noemde.”41 Dit ongelukkige bewustzijn is onder onder andere  aanwezig in de manier waarop 

men over vrijheid, gelijkheid en - door velen vaak vergeten - broederlijkheid praat.42

 

 

 Daβ Einrichtungen kein öffentliches Leben ergeben, verspüren 

Menschen in wachsender Zahl, verspüren es mit wachsendem Leid; dies 

ist der Ort, von dem die suchende Not des Zeitalters ausgeht… Lebendig 

gegenseitige Beziehung schlieβt Gefühle ein, aber sie s tammt nicht von 

ihnen. Die Gemeinde baut sich aus der lebendig gegenseitigen 

Beziehung auf, aber der Baumeister ist die lebendige wirkende Mitte.43

 

  

Door het wegvallen van de ondersteuning van het deelsysteem waartoe mensen vroeger 

behoorden, zijn vervangende instanties in de plaats gekomen. Kinderen komen alsmaar vaker 

op heel jonge leeftijd in kinderdagverblijven terecht omdat de ouders geen tijd meer hebben, 

ouderen moeten opgevangen worden in bejaardentehuizen en de Sociale Zekerheid is er om 

mensen op te vangen die het financieel moeilijk hebben. Maar instituties geven volgens 

Buber geen openbaar leven. Desalniettemin meent Luhmann dat sociale instituties nodig zijn 

om mensen te helpen de nooit voorheen zo complexe realiteit te ordenen. 

 

1.2.3. Fordisme en postfordisme 

1.2.3.1. Fordisme 

Na de Tweede Wereldoorlog vond een belangrijke evolutie plaats in de politieke filosofie 

waarin opnieuw werd nagedacht over ethische vraagstukken zoals sociale rechtvaardigheid.44

                                                 
41 Ibidem, p. 38. 

 

In de praktijk zien we deze evolutie gemanifesteerd in de Universele Verklaring van de 

42 In de sociale filosofie na WO II raakte het laatste begrip uit de uitroep van de Franse Revolutie – ‘liberté, 
égalité et fraternité’ – in de vergetelheid. Rawls’ lexicale orde stemt zelfs overeen met de volgorde waarin de 
drie begrippen in deze leuze opgesomd worden. De vrijheid komt volgens hem voor alles en mag omwille van 
niets anders dan omwille van de vrijheid beperkt worden. Gelijkheid achtte hij ook nastrevenswaardig, maar 
deze mocht zich niet manifesteren ten koste van de vrijheid. Het laatste begrip ten slotte, broederlijkheid of 
gemeenschapszin kreeg weinig aandacht in zijn Theory of Justice. Rawls was in dit verband zeker niet de enige. 
Tot voor kort hebben sociale filosofen het weinig gehad over het ideaal van de gemeenschap en als het ter sprake 
kwam, dan werd het vaak beschouwd als een afgeleide van vrijheid en gelijkheid. Zie Will Kymlicka, 
Contemporary political Philosophy: an Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2002), p. 208. 
43 Martin Buber, Ich und Du (Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 1983), pp. 55-56. 
44 De angelsaksische normatieve ethiek werd voor de Tweede Wereldoorlog gekenmerkt door de centrale 
aandacht voor meta-ethische probleemstelling. Aan deze dominantie kwam een einde met het verschijnen met A 
Theory of Justice van John Rawls, waardoor opnieuw ethische en politieke kwesties in het brandpunt van de 
moraalfilosofische bekommernissen kwamen te staan. Zie Tom Claes, “Politiek Constructivisme: John Rawls” in 
Ethica en Waardenfilosofie III, hoofdstukken uit de hedendaagse Anglo-Amerikaanse (meta-)ethiek (Gent: 
Universiteit Gent, 2004-2005), p. 180. 
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Rechten van de Mens, die in 1948 schriftelijk werd vastgelegd. De oorzaak van de 

semantische wending binnen de moraalfilosofie is ook hier terug te vinden in de specifieke 

socio-economische context. Door de industriële omwentelingen die zich voordeden, vonden 

veranderingen in de economische productie plaats en kreeg de maatschappij een nieuw 

karakter. Een economische schaalvergroting en een groeiende complexiteit manifesteerden 

zich onder de vorm van piramidale hiërarchieën. Deze arbeidsstructuur werd ook wel het 

‘taylorisme’ genoemd, naar de ingenieur Frederick Taylor.45

LE TEMPS PERDU 

 Hij had getracht aan de hand 

van wetenschappelijke methodes de efficiëntie van bedrijven te verhogen. Degenen aan de 

top ontleedden elk onderdeel van een taak, waardoor elke arbeider een radar werd in het 

grotere, complexere geheel van het productieproces. Het beeld van de arbeider aan de 

lopende band, die geen halve minuut te verliezen heeft of alles loopt in het honderd, werd 

magistraal weergegeven in de film Modern Times van Charlie Chaplin. Jacques Prévert 

klaagt het fabrieksleven en de onvrijheid van de arbeider in één van zijn gedichten als volgt 

aan: 

 

Devant la porte de l’usine 

le travailleur soudain s’arrête 

le beau temps l’a tiré par la veste 

et comme il se retourne 

et regarde le soleil 

tout rouge tout rond 

souriant dans son ciel de plomb 

il cligne de l’oeil 

familièrement 

Dis donc camarade Soleil 

tu ne trouves pas 

que c’est plutôt con 

de donner une journée pareille 

à un patron? 

(Jacques Prévert)46

                                                 
45 Jeff Faux, “Industrial Policy – Will Clinton Find the High Wage Path?” in Michael Walzer (red.), Toward a 
Global Civil Society (Providence/ Oxford: Berghahn Books, 1998), p. 170. 

 

46 Jacques Prévert, De mooiste gedichten van Jacques Prévert (Tielt: Uitgeverij Lannoo, 2006), p. 86. 
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Het taylorisme werd onder meer in de fabrieken van Henry Ford in de praktijk omgezet. 

Vandaar dat de maatschappij waarin deze ontwikkelingen zich voordeden, wordt aangeduid 

als het ‘fordisme’. Een systeem dat gekenmerkt werd door de massaproductie van 

gestandaardiseerde gebruiks- en verbruiksgoederen kwam tot stand.47

 

 Dit systeem bleef 

beperkt tot de staten in de kern van het wereldkapitalisme.  

1.2.3.2. Post-fordisme 

Dit fordisme werd lange tijd enkel beschouwd van een zuiver wetenschappelijk oogpunt, 

waarbij te weinig aandacht uitging naar een historische analyse. Men meende dat de 

achteruitgestelde positie van de ‘ontwikkelingslanden’, in de periferie van het 

wereldkapitalisme, behouden zou blijven. Dat dit niet het geval bleek, werd duidelijk toen 

een land als Japan zich aandiende met verbeterde productietechnieken. Het gevolg van een 

toenemende import en export die zich begon te voltrekken op wereldschaal was dat de klant 

veeleisender werd en zich niet meer tevreden stelde met een gestandaardiseerd massaproduct. 

Deze evolutie, die zich in de jaren zeventig van de twintigste eeuw ontwikkelde, betekende 

een crisis voor het fordisme, dat als nationaal systeem de internationale economie niet 

overleefde. Dit resulteerde in het postfordisme, dat de grenzen van de oude natiestaten 

overschreed en zich toelegde op een meer globaal gerichte economie. Deze economie was er 

één van meer gediversifieerde gebruiks- en verbruiksgoederen, waarbij de dienstensector 

sterk uitbreidde.48

 

 Belangrijk is ook het feit dat de oude institutionele controle op 

overheidsdiensten als zorg en onderwijs overgedragen werd aan privé-instellingen. 

De overgang van het fordisme naar het postfordisme verliep allesbehalve probleemloos. Deze 

bracht een latente toestand van crisis en een morele versplintering met zich mee.49

                                                 
47 M. R. Commers, Wijsgerige Ethiek: systematiek, Deel 0  (Gent: Academisch jaar 2005-2006), p. 56. 

 Het 

moraal-begrip dat voorheen gangbaar was en dat beperkt bleef tot binnen de grenzen van 

nationale staten bleek niet langer toereikend om de mondiale problemen die zich begonnen te 

stellen het hoofd te kunnen bieden. Vraagstukken zoals deze over vrijheid en solidariteit 

hadden voordien slechts een ruimtelijk beperkte geldingskracht en de vraag rees dan ook of 

deze vraagstukken niet in een ruimere context gezien moesten worden. Toch blijkt het nog 

steeds moeilijk de denkcategorieën, die steeds in een bepaalde context tot stand komen, te 

48 Idem, p. 57. 
49 M. R. Commers, Wijsgerige Ethiek: methodiek (Gent: Universiteit Gent, 2004-2005), p. 14. 
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vervangen door een algemeen discours. Velen begonnen zich de vraag te stellen of dit 

überhaupt wel mogelijk was. 

 

Overal rees de vraag wat er moest worden aangevangen met deze versplintering binnen het 

domein van de zingeving, die soms aanleiding leek te geven tot morele willekeur en 

perplexiteit. Dit vertaalde zich in minstens twee vormen van postmodernisme.50 Het 

pessimistisch postmodernisme of relativisme denkt nostalgisch terug aan een eenheid die 

werd gebroken - hoewel we ons hierbij de vraag kunnen stellen of een dergelijke vermeende 

eenheid ooit bestaan heeft. Het maakt van de diversiteit een ideologisch thema en stelt 

wanhopig vast dat het onmogelijk is om deze verscheidenheid ooit te overstijgen. Morele 

oordelen en beweringen zijn onherroepelijk betrekkelijk geworden, aangezien een 

gemeenschappelijk oriëntatiepunt ver buiten het menselijke bereik is komen te liggen. Het 

positief modernisme gaat ervan uit dat er inderdaad betrekkelijkheid is, maar dat niet alles 

daarom betrekkelijk is.51

 

 Het optimistisch postmodernisme ziet in de verscheidenheid juist 

een teken van een gemeenschappelijke bekommernis, waardoor de diversiteit aan 

zingevingen perfect kan samengaan met het zoeken naar convergerende lijnen van denken. 

De overtuiging dat er een universeel menselijke kern aanwezig is in de ethiek, vinden we 

onder andere terug bij Isaiah Berlin die ervan uitging dat er zoiets bestaat als een ‘minimale 

moraal’ en bij Etzioni die er ondanks alle verscheidenheid in gelooft dat mensen een 

compacte verzameling van kernwaarden kunnen delen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Idem, pp. 11-13. 
51 Ibidem, p. 14. 
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Hoofdstuk 2: Wat is communitarisme? 
2.1. Inleiding 
Hoewel communitaristen onderling uiteenlopende accenten leggen, loopt doorheen hun 

publicaties toch een rode draad: het vertrekpunt van hun politiek-filosofische oriëntatie is een 

kritische houding tegenover de liberale mensvisie. De ergernis richt zich onder andere op de 

liberale illusie dat waarden en normen op een rationele manier samengesteld kunnen worden 

om deze dan met een sociaal contract te bezegelen. Communitaristen beschouwen mensen in 

de eerste plaats als gesitueerde wezens: binnen gemeenschappen delen mensen een taal, 

cultuur, religie, tradities, waarden en normen.52

 

 Waarden worden van generatie op generatie 

overgedragen en worden dus zeker niet ad hoc geconstrueerd. In het communitarisme wordt 

ook veel belang gehecht aan de relatie met de ander voor de ontwikkeling een vorming van 

een identiteit. Onze relaties met anderen en de verantwoordelijkheden die deze met zich 

meebrengen worden door communitaristen niet als kanonskogels aan onze benen ervaren, 

maar juist als een verrijking. Zij menen dat de grote nadruk die door het individualistisch 

liberalisme op vrijheden en rechten wordt gelegd, kan leiden tot negatieve sociale en 

psychologische effecten zoals eenzaamheid en anomie.   

2.2. Algemeen 
  

 A Communitarian perspective recognizes both individual human dignity 

and the social dimension of human existence. 

 A Communitarian perspective recognizes that the preservation of 

individual liberty depends on the active maintenance of the institutions 

of civil society where citizens learn respect for others as well as self-

respect; where we acquire a lively sense of our personal and civic 

responsibilities, along with an appreciation of our own rights and the 

rights of others; where we develop the skills of self-government as well 

                                                 
52 Uiteraard moeten we benadrukken dat niet alle individuen binnen een gemeenschap bijvoorbeeld even sterk 
dezelfde tradities of religie delen. Een individu binnen de gemeenschap heeft de vrijheid om ‘anders’ te zijn, om 
zichzelf te zijn. We mogen ons dus absoluut geen voorstelling maken van een gemeenschap als een sekte waarbij 
homogeniteit wordt nagestreefd en iedere vorm van individualiteit onderdrukt. Dit is door sommige liberale 
denkers als een kritiek op het communitarisme aangewend. 
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as the habit of governing ourselves and learn to serve others – not just 

self.53

 A Communitarian perspective recognizes that communities and polities, 

too, have obligations – including the duty to be responsive to their 

members… 

 

 A Communitarian perspective does not dictate particular policies. 

Rather, it mandates attention to what is often ignored in contemporary 

policy debates: the social side of human nature…54

 

 

Dit lezen we in het voorwoord van The Responsive Communitarian Platform: Rights and 

Responsibilities, een document dat opgenomen is in Etzioni’s The Spirit of Community en dat 

kort uiteenzet waar het communitarisme om draait en ook uitnodigt om de 

communitaristische beweging bij te treden. Het document werd al ongeveer door vijftig 

academici ondertekend.55

 

  

Communitaristen menen dat er sprake is van een ontwrichting van de samenleving die 

voornamelijk te wijten is aan de excessieve nadruk die gelegd wordt op het individualisme.56 

Nu menen communitaristen dat het hoogste tijd is om meer aandacht te schenken aan het 

gebrek aan gemeenschapszin in plaats van ons voortdurend te focussen op onze individuele 

rechten.57 Volgens Etzioni zijn westerse filosofen eeuwenlang geobsedeerd geweest door de 

opvatting dat men van vrijheid nooit teveel kan hebben.58

 

 Dit denkbeeld ontkent echter een 

belangrijk sociologisch inzicht: een te grote keuzevrijheid en een voortschrijdende 

uitbreiding van de individuele vrijheden worden op een bepaald moment belastend. Mensen 

hebben boven alles een afschuw van een ethisch vacuüm, waarin ze alleen maar windstreken 

zien waaruit ze kunnen kiezen maar geen kompas om hen te leiden. Kortom, voorbij een 

bepaald punt leidt het streven naar een steeds grotere vrijheid niet meer naar een goede 

samenleving. 

                                                 
53 De kunst om ons zelf te regeren herinnert aan de beklede vrijheid die Spinoza voorstond. 
54 Amitai Etzioni, The Spirit of Community: Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda (London: 
Fontana Press, 1993), pp. 253-254. 
55 Daniel Bell, Communitarianism and its Critics (Oxford: Clarendon Press, 1996), p. 1. 
56 http://www.gwu.edu/~ccps/about_us.html  
57 Amitai Etzioni, “The Community Deficit” (JCMS: Journal of Common Market Studies, volume 45, Number 1, 
2007), p. 23. 
58 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), pp. xv-xvi. 
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 In the last twenty years, community has resurfaced. An entire school of 

thought has arisen in political philosophy, known as 

‘communitarianism’, whose central claim is precisely the necessity of 

attending to community alongside , if not prior to, liberty and equality. 

Communitarians believe that the value of community is not sufficiently 

recognized in liberal theories of justice, or in the public culture of liberal 

societies.59

 

 

Welke denkers kunnen we zoal tot het communitarisme rekenen? Degenen die steeds met de 

communitaristische beweging geïdentificeerd worden zijn Aladair MacIntyre, Michael 

Sandel, Charles Taylor en Michael Walzer. Toch heeft volgens Daniel Bell nog niemand van 

hen zichzelf geïdentificeerd met die communitaristische beweging.60

 

 Geen van hen heeft het 

communitaristisch manifest al ondertekend, misschien omdat ze verontrust zijn over de 

ideëen die de ‘volgelingen’ ervan aanhangen. Wat hen desalniettemin samenbrengt is de visie 

dat het liberalisme onvoldoende rekening houdt met het belang van de gemeenschap voor een 

persoonlijke, morele en politieke identiteit. Mensen die zich wel met de communitaristische 

beweging identificeren zijn onder andere (uiteraard) Amitai Etzioni, Mary Ann Glendon en 

Miriam Galston. 

Het communitarisme is gedeeltelijk ontstaan als een kritiek op de liberale sociale theorie. 

Wat houden deze kritieken precies in? En op welke denkbeelden van het liberalisme zijn ze 

van toepassing? Om dit na te gaan zullen we nu enkele liberalistische standpunten 

behandelen en de kritieken die erop gegeven zijn. 

 

 
                                                 
59 Will Kymlicka, Contemporary political Philosophy: an Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2002), 
p. 208. 
60 In zijn artikel “Cross-Purposes: The Liberal-Communitarian Debate” stelt Taylor vast dat de sociale theorie 
lijkt veranderd te zijn in een strijdveld waarbij twee teams de hoofdrol spelen. Team L bestaat onder andere uit 
mensen als Rawls, Dworkin, Nagel en Scanlon, team C uit Sandel, MacIntyre en Walzer, waarbij hij zichzelf 
niet tot dit laatste team rekent. Walzer bekritiseert in zijn artikel “The Communitarian Critique of Liberalism” de 
hedendaagse Amerikaanse versies van de communitaristische kritiek en stelt zelf een zwakkere versie voor, een 
die meer geschikt is voor incorporatie in de liberale politieke theorie. Het is opmerkelijk dat Walzer in dit artikel 
zwijgt over zijn communitaristische kritiek op het universalistische mensbeeld dat uiteindelijk toch het 
uitgangspunt vormt van zijn boek Spheres of Justice. In een brief die gepubliceerd werd in het periodieke 
tijdschrift The Responsive Community schrijft MacIntyre dat hij zichzelf nooit beschouwd heeft als een 
communitaristisch denker. Sandel is het dichtst in de buurt van team C gekomen omdat hij in zijn werk 
Liberalism and its Critics enkele grote vragen behandelt die uitgelokt worden door het liberalistische 
gedachtegoed. Desalniettemin blijft de liberale theorie zijn startpunt. Zie Daniel Bell, Communitarianism and its 
Critics (Oxford: Clarendon Press, 1996), p. 4.  
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2.3. Communitaristische kritieken op het liberalisme61

De voornaamste punten van kritiek werden geformuleerd op de assumpties van Rawls in zijn 

Theory of Justice, meer bepaald zijn hypothetische oorspronkelijke positie en zijn ‘sluier der 

onwetendheid’. 

 

 

2.3.1. Rawls’ ‘original position’ gekoppeld aan een ‘veil of ignorance’ 

Rawls argumenteert dat zijn rechtvaardigheidsprincipes door ieder hypothetisch individu 

zouden gekozen worden indien die zich in een ‘original position’ zou bevinden.62

 

 In deze 

oorspronkelijke positie handelen individuen uit eigenbelang en ieder individu wenst daarom 

een zo gunstig mogelijke positie voor zichzelf te verwerven. Om hiertoe te komen, maken ze 

rationele afspraken die hun onderhandelingen in de toekomst zullen regelen. Op dit punt 

handelen individuen echter nog niet in functie van een zekere rechtvaardigheid, maar enkel in 

functie van een welbegrepen eigenbelang.    

In deze oorspronkelijke positie is het echter essentieel dat de betrokken individuen vrij en 

gelijk zijn. Bovendien kent niemand zijn of haar toekomstige positie in de samenleving, ook 

weet niemand over welke natuurlijke talenten hij of zij zal beschikken. De onderhandelaars 

weten niet of ze een man of een vrouw zullen zijn, rijk of arm, getalenteerd of niet. De 

onderhandelingen tussen de actoren vinden dus plaats achter een ‘veil of ignorance’. Zowel 

deze sluier als de oorspronkelijke positie zijn geen beschrijving van een reëele historische 

situatie maar moeten opgevat worden als een gedachte-experiment.  

 

2.3.2. Liberaal universalisme 

Volgens sommige critici zijn liberale theorieën te ongevoelig voor het belang van de 

gemeenschap of de sociale context, zodat ze een zekere praktische kracht ontberen.63

 

 De 

bekendste hedendaagse toepassing van een universalistisch perspectief vinden we terug bij 

John Rawls, in zijn Theory of Justice. 

2.3.2.1. Daniel Bell 

                                                 
61 Hoewel Walzer, MacIntyre en Taylor zich niet identificeren met de communitaristische beweging, hebben ze 
wel communitaristisch ‘getinte’ kritieken geuit op het liberalisme. Daarom is het toch nuttig om hun 
bedenkingen in dit overzicht op te nemen. 
62 John Rawls, A Theory of Justice (New York: Oxford University Press, 1973), p. 302. 
63 Daniel Bell, Communitarianism and its Critics (Oxford: Clarendon Press, 1996), p. 6. 
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Daniel Bell meent, lichtjes ironisch, dat de oorspronkelijke positie samen met deze sluier der 

onwetendheid over de bijzondere deugd beschikken om de menselijke situatie te beschouwen 

“from the perspective of eternity”.64 Bell stelt zich de vraag waarom echte levende 

individuen die in specifieke periodes en sociale omstandigheden leven ook maar iets aan een 

politieke moraliteit zouden hebben die eigenlijk opgevat is voor volstrekt vrije en gelijke 

individuen? Hij geeft het voorbeeld van zijn studenten in Singapore waaraan hij lesgeeft, 

onder andere over Rawls. Vanuit een rawlsiaans perspectief zouden zij een morele woede 

moeten voelen ten aanzien van hun relatief paternalistische regering, aangezien hun liberale 

vrijheden beknot worden en omdat hen min of meer opgedragen wordt hoe zij hun leven 

behoren te leiden. De meeste Singaporese individuen beginnen hun leven immers niet vanuit 

een gelijke sociale positie. Bell probeert daarom aan zijn studenten uit te leggen dat de 

onrechtvaardigheid in hun samenleving om deze redenen verholpen zou moeten worden. 

Maar op hun beurt proberen zij aan hem uit te leggen dat hij de particuliere geschiedenis en 

de bijzondere omstandigheden van een land als Singapore moet begrijpen. Zijn theorie is niet 

geschikt voor een kleine stadsstaat afgelegen van natuurlijke hulpbronnen, omringd door 

potentieel vijandige buurlanden en met een recente geschiedenis van verlammende armoede 

en brutaal etnisch conflict. Op dat punt zit er volgens hen niets anders op dan over te gaan 

naar het volgende onderwerp van de les, waarbij Rawls’ theorie over rechtvaardigheid 

nauwelijks meer impact heeft gehad dan hun vorige les over Bulgaars theater.65

 

 

2.3.2.2.  Alasdair MacIntyre 

Volgens MacIntyre vereist het moderne liberale individualisme dat we onszelf abstraheren 

van al die bijzonderheden die komen kijken bij een sociale relatie in termen waarvan we 

geleerd hebben onze belangen en verantwoordelijkheden te begrijpen. Op deze manier 

krijgen we te maken met een neutraal, onpartijdig en universeel mensbeeld.66 Het individu 

wordt volledig los gezien van zijn lidmaatschap en zijn partijdigheid. Net als MacIntyre 

omschrijft Will Kymlicka het liberaal standpunt als volgt: “Liberal visions of politics do not 

include any independent principle of community, such as shared nationality, language, 

identity, culture, religion, history or way of life.”67

                                                 
64 Daniel Bell, Communitarianism and its Critics (Oxford: Clarendon Press, 1996), p. 6. 

 De methode van het analytisch 

filosoferen, die tijdens de vorige eeuw erg populair was binnen de Anglo-Amerikaanse 

65 Bell merkt wel op dat een minderheid van zijn studenten positief reageert op Rawls’ argumenten. Vertaald uit 
Daniel Bell, Communitarianism and its Critics (Oxford: Clarendon Press, 1996), pp. 6-7.  
66 Idem, p. 6. 
67 Will Kymlicka, Contemporary political Philosophy: an Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2002), 
p. 208. 
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traditie, volstaat volgens MacIntyre niet om inzicht te bieden in wat waar, vals of redelijk 

is.68 Het is pas vanuit hun specifieke maatschappelijke gesitueerdheid dat morele begrippen 

betekenis krijgen. Eens zij uit hun specifieke context getild worden, vertroebelt hun relatie 

met de praktijken waarnaar zij verwijzen. “Ethische waarden begrijpen betekent volgens 

MacIntyre aldus tradities begrijpen en erkennen dat zij een eigen ‘rationaltiteit’ bezitten. 

Dergelijke tradities zitten verankerd in de taal van een cultuur.”69 Een communitaristische 

benadering van ethiek neemt afstand van de theoriecentrische benadering van morele 

kwesties, die in de analytische wijsbegeerte als centraal uitgangspunt wordt gekozen. 

MacIntyre verdedigt de contextualiteit van ethische problemen en pleit daarom voor een 

kennis die veel meer gebaseerd is op ervaring in plaats van op theoretische kennis.70

 

   

2.3.2.3. Michael Walzer  

Walzer werd beïnvloed door de tradities van de joodse levensbeschouwing en het sociaal-

democratische denken. Hij gaat ervan uit dat het niet volstaat het individu enkel vanuit een 

universele ethiek te benaderen zonder aandacht te schenken aan grotere gehelen zoals het 

lidmaatschap van een concrete natiestaat of van levensbeschouwelijke en andere lokale 

gemeenschappen. Walzer maakt in zijn Spheres of Justice gebruik van een aanpak die moreel 

en politiek veelbelovender is dan de methode die principes uit een objectief en universeel 

standpunt afleidt. Volgens hem moeten we geworteld blijven in onze tradities om de 

betekenissen die we delen te kunnen interpreteren.71

 

  

 Today this system is commonly described as the one that ideally rational 

men and women would choose if they were forced to choose impartially, 

knowing nothing of their own situation, barred from making particularist 

claims, confronting an abstract set of goals.72

 

 

                                                 
68 Tom Claes, “Communitaristische deugd-ethiek: Alasdair MacIntyre” in Ethica en Waardenfilosofie III, 
hoofdstukken uit de hedendaagse Anglo-Amerikaanse (meta-)ethiek (Gent: Universiteit Gent, 2004-2005), p. 
202. 
69 Idem, p. 209. 
70 Omdat de nadruk binnen de Anglo-Amerikaanse ethiek vooral was komen te liggen op het theoretische aspect 
en het nadenken over moraal werden de moraalfilosofen die binnen deze traditie dachten door sommigen 
spottend de ‘armchair philosophers’ genoemd. 
71 Daniel Bell, Communitarianism and its Critics (Oxford: Clarendon Press, 1996), p. 7. 
72 Michael Walzer, Spheres of Justice: A defence of Pluralism and Equality (New York: Basic Books, 1983), p. 
4. 
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Walzer gaat niet akkoord met de visie dat er slechts één manier kan bestaan waarop de 

distributie vlot zou kunnen verlopen. Hij beschouwt rechtvaardigheid als een opgebouwde 

menselijke constructie, dat niet uit één enkel systeem kan bestaan. Daarom moeten we 

sociale rechtvaardigheid volgens hem benaderen vanuit een pluralistische visie. De zoektocht 

naar een universele theorie is misleidend, omdat er geen perspectief bestaat dat boven de 

gemeenschap, cultuur en geschiedenis uitstijgt.73 De enige mogelijkheid waarop individuen 

zich kunnen identificeren met de vereisten van rechtvaardigheid is door rekening te houden 

met de manier waarop elke particuliere gemeenschap de waarde van sociale goederen 

invult.74

 

 

 A society is just if it acts in accordance with the shared understandings 

of its members, as embodied in its characteristic practices and 

institutions. Hence identifying principles of justice is more a matter of 

cultural interpretation than of philosophical argument.75

 

 

Mensen worden meer gemotiveerd door waarden die een plaats hebben in de geleefde 

ervaringen binnen de gemeenschap of samenleving waarin ze zichzelf bevinden.76

 

 Bovendien 

moeten filosofen die zich willen toespitsen op morele overtuiging hun theorieën eerder 

baseren op historisch contingente sociale normen en instituties dan te zoeken naar eeuwige 

principes van rechtvaardigheid. 

2.3.2.4. Isaiah Berlin 

Net als Walzer heeft Berlin een joodse oorsprong. Hij voelt dat hij van deze traditie het besef 

heeft overgehouden dat mensen behoefte hebben aan een eigen culturele identiteit en dat zij 

hierdoor gevormd en beïnvloed worden.77

                                                 
73 Will Kymlicka, Contemporary political Philosophy: an Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2002), 
p. 211. 

 Mensen bevinden zich steeds in een sociale 

dimensie en kunnen niet los gezien worden van hun interacties en relaties met elkaar. Deze 

relaties vormen de identiteit van ieder individu. Iemand zonder relaties is eenvoudigweg een 

wezen zonder identiteit. Berlin meent dat mensen steeds beïnvloed worden door hun socio-

culturele context. Het ontwikkelen van een visie op het leven en samenleven gaat gepaard 

74 Idem. 
75 Will Kymlicka, Contemporary political Philosophy: an Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2002), 
p. 211. 
76 Daniel Bell, Communitarianism and its Critics (Oxford: Clarendon Press, 1996), p. 7. 
77 Frans Boenders, Sprekend gedacht: Interviews van Frans Boenders met…(Bussum: Het Wereldvenster, 1980), 
p. 185. 



 26 

met de ontwikkeling van een persoonlijkheid die steeds in bepaalde mate meebepaald wordt 

door omgevingsfactoren. 

 

Berlin heeft in ethische debatten steeds geprobeerd een tussenpositie in te nemen. Een 

zoektocht naar een algemene zingeving en universele waarden acht hij zinloos: “Heraclitus 

was right, things cannot stand still.”78

 

 Toch wenste hij niet in een ethisch relativisme te 

vervallen, want hij erkende dat er over zaken als recht en onrecht, goed en kwaad wel 

degelijk een zekere consensus bestaat, en dit over een tijdruimtelijke context heen. Deze 

universele kern noemde Berlin de ‘minimale moraal’. Ook in politiek-filosofische debatten 

probeerde hij een eerder centrale positie in te nemen, hierbij gaat het vooral om debatten die 

voor het funderen van politieke theorieën de vraag stellen welke plaats een begrip als vrijheid 

moet krijgen binnen de samenleving. Hoewel hij zelf een vurig verdediger van de individuele 

vrijheid is geweest, meent hij dat het verkeerd is om in naam van deze vrijheid de 

aanhankelijkheid van individuen aan een specifieke cultuur, traditie of taal af te wijzen. 

2.3.2.5. Feminisme 

Hoewel het feminisme andere agendapunten heeft als het communitarisme, heeft het vaak 

dezelfde kritieken gehad op het liberalisme. Feministen zoals Nell Noddings beschouwen de 

vereiste van onpartijdigheid, waarvan binnen het liberalisme wordt uitgegaan, onmogelijk en 

zelfs als onwenselijk voor het tot stand brengen van een ethische theorie.79

 

 Feministen 

hechten veel belang aan persoonlijke relaties en beschuldigen liberale denkers ervan dat zij 

die negeren. Het is juist eigen aan een persoonlijke relatie dat we partijdig zijn jegens degene 

met wie we in relatie staan. Zij beschuldigen het liberalisme ervan een mannelijke ‘ethiek’ te 

zijn, aangezien zij onpersoonlijke en zakelijke contacten op de eerste laten komen. 

2.3.2.6. Amitai Etzioni 

Volgens Etzioni worden waarden van generatie op generatie overgedragen in plaats van 

uitgevonden of resulterend uit onderhandelingen.80

                                                 
78 Isaiah Berlin, The crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas (New York: Alfred A. 
Knopf, 1991), p. 15. 

 Voor zover individualisten de bron van 

sociale waarden direct verkennen gaan ze er meestal van uit of wekken ze de indruk dat 

individuen de richting van het openbare beleid en andere zaken waarover ze het eens moeten 

79 Zie Peter Singer, Één wereld: Ethiek in een tijd van globalisering (Rotterdam: Lemniscaat, 2003), p. 139. 
80 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), pp. 93-97. 
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zien te worden onder elkaar bespreken. Hierdoor lijken waarden en tradities op contracten, 

iets dat individuen via de rationele weg van overleg tot stand hebben gebracht. 

 

Als we naar de sociale realiteit kijken, wordt het volgens Etzioni al snel duidelijk dat we 

tradities en waarden niet zomaar aan contracten kunnen ontlenen. Een samenleving waarin 

dit het geval zou zijn zou voor de helft uit juristen moeten bestaan die contracten opmaken of 

er proberen onderuit te komen. Het is geen toeval dat de inwoners van de meest 

individualistische samenleving, namelijk de Amerikaanse, ook het gemakkelijkst naar de 

rechtbank stappen om geschillen uit te vechten. Om goed te functioneren, moet een 

samenleving volgens Etzioni rusten op de cultuur, de tradities en de waarden die daarin 

besloten liggen. 

 

 Only these values can provide the normative criteria needed to proceed 

without constant haggling and to work out differences even when 

negotiations do take place. Émile Durkheim established this in his well-

known observation about the importance of precontractual values and 

normative commitments that undergird contracts and their observation.81

 

 

De individualistische veronderstelling dat de sociale orde door een soort van contract tot 

stand komt, miskent ook de rol van gemeenschappelijke waarden wanneer deze vooral ten 

goede komen aan toekomstige generaties. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan de 

milieuproblematiek inzake de opwarming van de aarde. Kinderen stellen liberale denkers 

voor theoretische problemen: ofwel beschouwen ze kinderen als kleine individuen, ofwel – 

wat veel vaker voorkomt – worden ze gewoon vergeten. 

 

 Obviously, neither future generations nor young children can be at the 

negotiation tablet to argue for their interests and conceptions of the 

good; instead, children are protected by our shared moral commitments 

that encompass them.82

 

 

                                                 
81 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), p. 94. 
82 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), p. 95. 
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Net als MacIntyre pleit Etzioni voor een kennis die gebaseerd is op ervaring en praktijk in 

plaats van op zuiver theoretische kennis. Etzioni is dus absoluut geen filosoof die vanuit zijn 

ivoren toren de wereld overschouwt en vanuit deze afstandelijke positie theorieën ontwikkelt 

die het menselijke samenleven in goede banen moet leiden. 

 

Net als Berlin gelooft Etzioni dat er zoiets bestaat als een ‘minimale moraal’. Gedeelde 

kernwaarden leveren voor Etzioni het solide fundament waarop een morele consensus 

gebouwd en in stand gehouden kan worden. 

 

2.3.3. Het liberale zelf 

Een andere claim is dat het liberalisme op een overdreven individualistische conceptie van 

het ‘zelf’ rust.83 Het feit dat liberalen, vrijdenkers en laisser-faireconservatieven allemaal het 

individu als startpunt nemen is niet toevallig. Hun paradigma’s vertrekken allemaal uit de 

overtuiging dat de morele waarde in het individu zetelt en dat alleen autonome individuen 

legitimiteit kunnen toekennen aan sociale overeenkomsten en instellingen.84 Liberale 

rechtvaardigheid is in de eerste plaats bedoeld voor rationele individuen die hun eigen manier 

van leven vrij gekozen hebben.85

 

 Als we deze visie als uitgangspunt nemen dan volgt hieruit 

dat alle ongekozen verplichtingen en bindingen fundamenteel verkeerd zijn. Maar kan deze 

visie vatten hoe wij onszelf werkelijk percipiëren? 

2.3.3.1. Charles Taylor 

In Sources of the Self maakt Charles Taylor een diepgaande moraalfilosofische analyse van 

wat het ‘zelf’ is of beter, wat het zou kunnen zijn. Want wat het precies betekent een ‘zelf’ of 

een persoon te zijn is volgens hem moeilijk te bevatten.86

 

 Één van de kenmerken van een zelf 

is dat het slechts bestaat te midden van andere zelven. Een zelf kan nooit omschreven worden 

zonder te verwijzen naar het zelf van de omringende mensen. 

 This has become an important point to make, because not only the 

philosophico-scientific tradition but also a powerful modern aspiration 

                                                 
83 Daniel Bell, Communitarianism and its Critics (Oxford: Clarendon Press, 1996), p. 4. 
84 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), p. 94. 
85 Daniel Bell, Communitarianism and its Critics (Oxford: Clarendon Press, 1996), p. 4. 
86 Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (Cambridge: University Press, 1996), 
p. 33. 
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to freedom and individuality have conspired to produce an identity 

which seems to be a negation of this.87

   

 

Deze zogenaamde moderne onafhankelijkheid is volgens Taylor geen ontkenning van het feit 

dat een zelf enkel bestaat te midden van andere ‘zelven’. De vraag ‘wie ben ik?’ vindt haar 

oorspronkelijke betekenis in de communicatieve uitwisseling tussen gesprekspartners. Het 

zelf is daarom in wezen ‘dialogisch’ omdat het zelfbeeld omschreven kan worden van 

waaruit ik spreek, in de familiekring, in de sociale ruimte, in mijn intieme relaties met 

mensen van wie ik houd en ook in de ruimte van morele en spirituele oriëntatie waarbinnen 

ik mijn belangrijkste bepalende relaties beleef.88

 

 Taylor benadrukt de niet te onderschatten 

rol die de taal hier speelt: 

 This obviously cannot be a contingent matter. There is no way  we could 

be inducted into personhood except by being initiated into a language. 

We first learn our languages of moral and spiritual discernment by being 

brought into an ongoing conversation by those who bring us up.89

 

 

De betekenis die sleutelwoorden aanvankelijk voor mij hadden, is ook de betekenis die ze 

voor ons, mij en mijn gesprekspartners samen, hebben. De taal zorgt ervoor dat het kind via 

gesprekken leert vaste vorm aan te nemen, want zonder een gemeenschappelijke taal zou er 

alleen maar verwarring zijn en helemaal geen taal van onderscheiding bestaan. In deze zin 

kan je niet in je eentje een zelf worden.90 Ik ben slechts een zelf in relatie tot anderen: 

enerzijds tot die mensen die essentieel waren voor mijn verwerving van een zelfbeeld, 

anderzijds in relatie tot de gesprekspartners die nu van cruciaal belang zijn voor mijn 

blijvende greep op de talen van zelfinterpretatie.91

 

 Wanneer er momenten zijn waarop we 

onze gevoelens niet kunnen duiden, dan kan een gesprek daarover met een 

vertrouwenspersoon vaak meer duidelijkheid geven over onze eigen gevoelswereld en het is 

ook zo dat ons zelfbeeld verandert tijdens en door de conversaties die we voeren. 

                                                 
87 Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (Cambridge: University Press, 1996), 
p. 35. 
88 Bij Martin Buber vormde het ‘dialogische principe’ één van de sleutelbegrippen in zijn filosofie. 
89 Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (Cambridge: University Press, 1996), 
p. 35. 
90 Net als Taylor meende Isaiah Berlin dat een persoon zonder relaties een identiteitsloos wezen is .  
91 Vertaald uit Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (Cambridge: University 
Press, 1996), p. 36. 
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Het soort individualisme dat voorbijgaat aan welke noodzakelijke relaties met andere dan 

ook en de illusies die ermee gepaard gaan hebben een bijzonder grote invloed in de 

Amerikaanse cultuur. Eén van die illusies wordt volgens hem tot uitdrukking gebracht in de 

consumentenmaatschappij waarbij eerder sprake is van een kudde conformistische 

individuen in plaats van authentieke, onafhankelijke persoonlijkheden. Desalniettemin wordt 

het in de Amerikaanse cultuur belangrijk geacht dat jongeren hun identiteit ontwikkelen 

zonder daarbij afhankelijk te zijn van oudere mensen. Taylor vergelijkt deze opvatting over 

identiteit met het relaas van Sudhir Kakar over de opvoeding van jonge Indiërs.92

 

 Volgens 

Kakar worden sociale relaties in India gedomineerd door het verlangen naar de bevestigende 

aanwezigheid van de geliefde persoon, vaak is dat een familielid. Deze dominantie 

manifesteert zich op verschillende manieren, bijvoorbeeld als een gevoel van hulpeloosheid 

bij de afwezigheid van familieleden of onzekerheden die gepaard gaan met het nemen van 

eigen beslissingen. Het is typerend voor Indiërs om zich op de steun van anderen te verlaten 

om hun weg in het leven te zoeken. Dit is ongeveer het tegenovergestelde van het 

gedragspatroon dat in het Westen wordt aangemoedigd. Kakar wijst erop dat men in het 

Westen de neiging heeft het Indiase patroon als een vorm van ‘zwakheid’ te interpreteren. 

Indiërs zouden het westerse patroon eerder als ‘gevoelloos’ kunnen beschouwen. 

2.3.3.2. Amitai Etzioni 

Het communitaire paradigma dat door Etzioni gepresenteerd wordt, kenmerkt de goede 

samenleving als een samenleving die zowel sociale deugden als individuele rechten 

cultiveert. Liberale denkers hebben een sterke binding met autonomie gemeen en maken zich 

minder druk over de sociale context die deze autonomie volgens Etzioni ondersteunt.93

 

 Dit is 

belangrijk: Etzioni beschouwt de autonomie van personen als noodzakelijk verbonden met de 

sociale context waarin ze leven. Ook Taylor gaat hier vanuit. De onafhankelijke individuen 

die door het liberalisme voorondersteld worden, bestaan volgens Etzioni niet. Mensen zijn 

sociaal geconstitueerd en worden voortdurend beïnvloed van cultuur, morele invloeden en 

van elkaar. Mensen worden in hun gedrag onbewust beïnvloed door sociale bindingen.  

 

2.3.4. Liberaal atomisme 
                                                 
92 Charles Taylor, Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (Cambridge: University Press, 1996), 
p. 40. 
93 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), p. 20. 
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Het derde verwijt aan het adres van de liberalistische mensvisie is dat het door haar grote 

nadruk op het belang van vrijheid onvoldoende rekening houdt met de negatieve sociale en 

psychologische effecten die gerelateerd kunnen worden aan de atomistische tendensen die we 

aantreffen in moderne liberale samenlevingen.94 Er is ongetwijfeld een zorgwekkende trend 

binnen hedendaagse samenlevingen van een harteloos individualisme dat de gemeenschap en 

sociale verantwoordelijkheden negeert. Individualisme en wederzijds voordeel lijken de 

restideeën te zijn die overblijven nadat we de oudere religies en metafysica hebben 

afgeschaft.95

 

 Het omgekeerde is echter het geval. Het grootste deel van de geschiedenis heeft 

de mens geleefd in vormen van complementariteit, waarbij ook sprake was van een zekere 

mate van hiërarchie.  

Het communitarisme gaat ervan uit dat de liberale sociale theorie, omwille van haar 

intrinsieke methodologie niet opgewassen is tegen atomistische tendensen in onze 

samenleving. Communitaristische denkers zijn op zoek naar een manier om de publieke sfeer 

nieuw leven in te blazen.96

 

 Sociaal-democratische liberalen zoals Dworkin en Rawls nemen 

aan dat de staat neutraal moet zijn als het om inhoudelijke opvattingen van het goede gaat. 

Maar communitaristische denkers geloven dat een goede samenleving een gedeelde opvatting 

van het goede leven nodig heeft. Zonder zo’n heersende opvatting van het goede leven zal er 

geen sociaal cement zijn dat ons tot een ‘wij’ maakt. 

2.3.4.1. Charles Taylor 

In de individualistische traditie van onder andere Hobbes, Locke en Bentham worden de 

gemeenschappelijke institutionele structuren opgevat als collectieve instrumenten, als zaken 

die enkel een instrumentele waarde bezitten. “The only good reason for having them is that 

we, as collections of individuals thrown together as we are, can attain benefits and avoid 

distresses that we could not secure or escape individually.”97 De actie is collectief, maar de 

hoofdzaak blijft volgens Charles Taylor een individuele kwestie.98

                                                 
94 Daniel Bell, Communitarianism and its Critics (Oxford: Clarendon Press, 1996), p. 7. 

 Het gemeenschappelijke 

goed is opgebouwd uit uiteenlopende individuele opvattingen van het goede leven. Dit is de 

enige opvatting over het goede die liberale methodologieën toelaten te erkennen. Taylor 

95 Charles Taylor, Modern Social Imaginaries (Durham, London: Duke University Pess, 2004), p. 25. 
96 Kai Nielsen, “Reconceptualizing Civil Society for Now: Some Somewhat Gramscian Turnings” in Michael 
Walzer (red.), Toward a Global Civil Society (Providence/ Oxford: Berghahn Books, 1998), pp. 59-60. 
97 Idem, p. 60. 
98 Ibidem. 
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meent dat deze methodologiën belemmeringen zijn omdat ze arbitrair en wanordelijk zijn. 

Hij gelooft bovendien dat mensen in deze samenlevingen in realiteit een veel rijkere 

opvatting over het gemeenschappelijke goede hebben dan een puur instrumentele. Deze 

rijkere opvatting over het goede leven toont zich in de manier waarop we praten en handelen. 

Wat eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn, wordt vertroebeld door individualistische 

theorieën die binnen onze samenleving dominant geworden zijn. 

 

2.3.4.2. Amitai Etzioni 

Volgens Etzioni zijn westerse filosofen eeuwenlang geobsedeerd geweest door de opvatting 

dat men van vrijheid nooit teveel kan hebben.99

 

 Dit denkbeeld ontkent echter een belangrijk 

sociologisch inzicht: een te grote keuzevrijheid en een voortschrijdende uitbreiding van de 

individuele vrijheden worden op een bepaald moment belastend. Mensen hebben boven alles 

een afschuw van een ethisch vacuüm, waarin ze alleen maar windstreken zien waaruit ze 

kunnen kiezen maar geen kompas om hen te leiden. 

De autonomie die Etzioni verdedigt is een sociaal geconstrueerde autonomie.100 Het grootste 

gevaar voor de autonomie van individuen doet zich precies voor wanneer zij van hun sociale 

bindingen worden losgesneden. Dit is net het tegenovergestelde van wat in de liberale 

filosofie wordt aangenomen, namelijk dat sociale bindingen belemmeringen betekenen voor 

de individuele autonomie. De atomisering van individuen of het verval van gemeenschappen 

tot massa’s heeft in onze nabije geschiedenis maatschappelijke condities voortgebracht die in 

het extreemste geval tot totalitaire regimes hebben geleid.101

 

 Het verlies van competentie en 

identiteit bij het individu, dat door sociale relaties tot stand wordt gebracht, heeft in die 

gevallen uiteindelijk geleid tot een situatie waarbij de autonomie bijna volledig verloren gaat. 

 

2.4. Het communitarisme als een positieve leer 
Hoewel de kritieken op het liberalisme talrijk zijn en hoewel ook Etzioni er verschillende 

heeft geformuleerd, benadrukt hij dat het communitarisme meer is dan een verzameling 

                                                 
99 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), pp. xv-xvi. 
100 Idem, p. 27. 
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‘passieve’ kritieken op de beleidsmaatregelen die door liberalen werden ontworpen.102 In 

plaats van het patroon van een formele filosofie of politieke theorie te volgen, wenst hij zijn 

methodiek sociologisch en pragmatisch in de geest van Martin Buber en John Dewey te 

ontwerpen. In verschillende van zijn werken, en in het bijzonder in The New Golden Rule, 

ligt de nadruk expliciet op het presenteren van beleidsideeën. Deze beleidsideeën zijn echter 

bedoeld om het denken te prikkelen, als ideeën die nader onderzoek vergen, en niet als 

beleidsanalyses. Het is vooral Etzioni’s bedoeling om aan te zetten tot actie, in plaats van 

stap voor stap beleidspunten uiteen te zetten. Vooral in de werken die tot het populaire, 

toegankelijke luik behoren treffen we een dergelijke methodologie aan.103

 

 

 

2.5. Besluit 
Via een overzicht van kritieken van communitaristisch georiënteerde denkers krijgen we een 

beeld van wat het communitarisme allemaal inhoudt. Het komt erop neer dat het 

communitarisme pleit voor een herwaardering van de sociale banden die we met onze 

medemensen delen. Hieruit komt voort dat de nadruk niet langer exclusief op de persoonlijke 

vrijheid kan gelegd worden, maar dat ook belang moet gehecht worden aan de 

verantwoordelijkheden die we ten aanzien van elkaar en de samenleving hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), p. xx. 
103 Voorbeelden van werken die in deze categorie thuishoren zijn The New Golden Rule: Community and 
Morality in a Democratic Society (New York: Basic Books, 1996) en The Spirit of Community: Rights, 
Responsibilities and the Communitarian Agenda (London: Fontana Press, 1993). 
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Hoofdstuk 3: Etzioni in de traditie van vrijdenkers 
3.1. Inleiding 
De filosofie en sociologie van Amitai Etzioni kan grotendeels gesitueerd worden binnen het 

omvangrijke moderne debat waarbij twee opvattingen over vrijheid tegenover elkaar zijn 

komen te staan. Hoewel dit debat reeds enkele eeuwen geleden het maatschappelijke leven 

begon af te tekenen, is de strijd er niet minder vurig om geworden, in tegendeel. In de 

geglobaliseerde wereld van de eenentwintigste eeuw heeft deze discussie alsmaar nieuwe 

dimensies en daardoor ook steeds nieuwe implicaties gekregen.  

 

In het volgende worden filosofieën van de voornaamste vrijdenkers uit de moderne tijd 

uiteengezet om ten slotte de positie die Etzioni in dit debat inneemt te kunnen duiden. In de 

moderne tijd hadden wetenschappelijke ontdekkingen een grote invloed op de manier waarop 

de mens zichzelf percipieerde in maatschappij en de wereld om hem heen. 

 

 

3.2. De verwetenschappelijking van het sociale leven 
 

De periode in de geschiedenis die doorgaans ‘modern’ wordt genoemd, werd gekenmerkt 

door een afnemend gezag van de Kerk en een toenemend gezag van de wetenschap.104 In deze 

periode neemt ook de macht van de nationale staat voortdurend toe. “The modern world, so 

far as mental outlook is concerned, begins in the seventeenth century. No Italian of the 

Renaissance would have been unintelligible to Plato or Aristotle; Luther would have horrified 

Thomas Aquinas, but would not have been difficult for him to understand. With the 

seventeenth century it is different: Plato and Aristotle, Aquinas and Occam, could not have 

made head or tail of Newton.”105 De zestiende en de zeventiende eeuw werden gekenmerkt 

door een zoektocht naar orde en zekerheid.106

                                                 
104 Bertrand Russell, History of western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances 
from the Earliest Times to the Present Day (London: George Allen and Unwin LTD, 1946), p. 511. 

 In de achttiende eeuw kwam daar verandering 

in, want toen werden dwang en dogma’s vervangen door een nieuwe organisatie van kennis 

die ook zekerheid verschafte. Het maatschappelijke leven steunde en vertrouwde steeds meer 

op het berekende en berekenbare gedrag.  

105 Idem, p. 547. 
106 Ronald Commers, De maat en de orde: Over de taal van de ethiek (Gent: Communication and Cognition, 
1992), pp. 339-346. 
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3.2.1. Het scheuren van de sterrengewelven 107

  

 

                                                         De zon komt voor de stervelingen, al naargelang het 

jaargetijde, op verschillende punten op, maar als zij daar 

opkomt waar vier cirkels elkaar ontmoeten en drie 

kruisen vormen, is haar baan het gunstigst en staat ze in 

het beste gesternte. En op dat moment drukt zij het meest 

doeltreffend haar stempel in de was van de wereld 

waaraan zij vorm geeft. Toen zij zich dan ook ongeveer 

op dat punt bevond, was het ginds al morgen en hier al 

avond geworden. En op het tijdstip dat het halfrond aan 

die kant licht en helder en aan deze kant zwart en donker 

was, zag ik Beatrice, die naar links gewend stond en naar 

de zon keek: geen adelaar hield ooit zijn blik zo strak 

erop gericht. 

                                                         (Dante Alighieri)108

 

 

Nieuwe kennis bood inderdaad meer zekerheid, maar deed terzelfdertijd talloze nieuwe 

onzekerheden ontstaan. Het 17de eeuwse denken valt tegelijk te associëren met het devies 

‘Vooruitgang’ als met de roep om stabiliteit en orde.109 Aanvankelijk ging men er in de 

moderne tijd vanuit dat deze ‘Vooruitgang’ precies zou bijdragen tot het stichten van orde en 

zekerheid, maar het omgekeerde bleek eveneens waar te zijn. Het eerste serieuze ingrijpen  

van de natuurwetenschap in het maatschappelijke leven was de verkondiging van de theorie 

van Copernicus in 1543, die overigens pas invloed kreeg in de zeventiende eeuw toen ze werd 

uitgebreid door Kepler en Galilei.110

                                                 
107 Ontleend aan Jorge Luis Borges, “De bol van Pascal” in De geschiedenis van de eeuwigheid en andere essays 
(Amsterdam: De Bezige Bij, 1999), p.138. 

 Deze astronomische ontdekkingen kenden aan de 

mensheid een veel bescheidener positie toe dan iemand zich voordien ooit had kunnen 

voorstellen. Verder dan Copernicus’ heliocentrisme reikte Bruno’s transformatie van het 

heelal waarin het heelal werd opgevat als een oneindige totaliteit van ontelbare werelden, 

108 Dante Alighieri, De goddelijke komedie (Amsterdam: Ambo, 2006), p. 306. 
109 M. R. Commers, Wijsgerige Ethiek: systematiek, Deel 3  (Gent: Academisch jaar 2005-2006), pp. 1-5. 
110 Bertrand Russell, Geschiedenis van de westerse filosofie: vanuit de politieke en sociale omstandigheden van 
de Griekse Oudheid tot in de twintigste eeuw (Utrecht: Kosmos-Z&K Uitgevers B.V.), pp. 523-524. 
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waarvan ons zonnestelsel er slechts één is.111

 

 De copernicaanse ruimte stond voor hem gelijk 

aan een heelal waarvan het middelpunt en de omtrek nergens is. 

 Deze jubelende woorden werden geschreven in 1584, nog in het licht 

van de Renaissance; zeventig jaar later was er geen sprankje van dat 

vuur meer over en voelden de mensen zich verloren in de tijd en in de 

ruimte. In de tijd omdat er, als toekomst en verleden oneindig zijn, niet 

echt een wanneer kan zijn; in de ruimte omdat, als alle zijn even ver 

verwijderd is van het oneindige en van het oneindig kleine, er evenmin 

een waar kan zijn. Niemand bevindt zich op een bepaalde plaats; 

niemand kent de ware grootte van het gelaat.112

 

  

In de jaren zeventig van de zestiende eeuw had de Engelse kosmograaf Thomas Digges 

bovendien het bewijs geleverd dat de tweeduizend jaar oude leer van de hemelsferen in 

natuurkundige zin onhoudbaar was geworden en dat het vanuit denkeconomisch oogpunt ook 

overbodig was.113

 

 De burgers van de moderne tijd werden tegelijk beroofd van de illusie dat 

ze zich in het middelpunt van het heelal bevonden en van de voorstelling dat sferische 

gewelven hen als een cocon beschermden. Terwijl de absolute ruimte voor Giordano Bruno 

nog een bevrijding betekende, werd het in de zeventiende eeuw door Blaise Pascal ervaren 

als een beangstigende afgrond.  

 Je ne sais qui m’a mis au monde, ni ce que c’est que le monde, ni que 

moi-même; je suis dans une ignorance terrible de toutes choses; je ne  

sais ce que c’est que mon corps, que mes sens, que mon âme et cette 

partie même de moi qui pense ce que je dis, qui fait réflexion sur tout et 

sur elle-même, et ne ce connaît non plus que le reste. Je vois ces 

effroyables espaces de l’univers qui m’enferment, et je me trouve 

attaché à un coin de cette vaste étendue, sans que je sache pourquoi je 

suis plutôt placé en ce lieu qu’en un autre… 114

 

 

                                                 
111 M. R. Commers, Wijsgerige Ethiek: systematiek, Deel 3 (Gent: Academisch jaar 2005-2006), p. 39. 
112 Jorge Luis Borges, “De bol van Pascal” in De geschiedenis van de eeuwigheid en andere essays (Amsterdam: 
De Bezige Bij, 1999), pp. 138-139. 
113 Peter Sloterdijk, Sferen (Amsterdam: Boom, 2003), p. 18. 
114 Blaise Pascal, Pensées (Paris: Gallimard, 2004), pp. 256-257. 
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Door de bewustwording van onze betrekkelijkheid en die van de wereld waarop we leven 

vond er een belangrijke omslag plaats in de manier waarop we met het heden omgaan. Voor 

de middeleeuwse mens bestond de wereld uit blijvende elementen.115 In de nieuwe tijd keert 

dit om: “Nous ne nous tenons jamais au temps présent. Nous anticipons l’avenir comme trop 

lent à venir, comme pour hater son cours, ou nous rappelons le passé pour l’arrêter comme 

trop prompt…C’est que le présent d’ordinaire nous blesse. Nous le cachons à notre vue parce 

qu’il nous afflige, et s’il nous est agreeable nous regrettons de le voir échapper.116 Mensen 

menen naar rust te streven, maar eens ze die rust bereikt hebben, gaan ze zo snel mogelijk 

weer op zoek naar verstrooiing. Pascal meent dat ze zich nooit bij het heden kunnen houden; 

ofwel lopen ze vooruit op de toekomst, ofwel roepen ze het verleden terug. De historicus 

Emmanuel Leroy Ladurie analyseerde dit als een typisch kenmerk van de moderne mens. In 

de middeleeuwen was de mens in hoge mate een speelbal van het biologisch systeem, van 

evenwichten die nauwelijks te beïnvloeden waren.117

 

 Hierdoor overheerste het heden 

nadrukkelijk het verleden en de toekomst. Maar vanaf de Nieuwe Tijd, waarin de mens meer 

en meer doordringt tot de wereld rondom hem, verandert deze houding drastisch. In het 

bewustzijn van de mens neemt het heden vanaf dan een veel bescheidener plaats in. Mensen 

laten zich veel meer leiden door wat de toekomst te bieden heeft en ze teren ook op wat ze in 

het verleden hebben meegemaakt. 

 Die ideologie van de ‘bevrijdende Verlichting’ bleef ook later gekoppeld 

aan de idee dat wij ons in ons particuliere leven slechts kunnen laten 

bijstaan door ‘de’ wetenschap, wat dat laatste ook mag wezen. Naast de 

uniforme christenheid hanteerde de burgerij van de 18de en 19de eeuw 

nog een ander verzinsel, dat van de uniformiserende wetenschap met 

dezelfde einddoelen: het op lange baan schuiven van het leven zelf, de 

verheerlijking van de heteronomie, van het gebrek, van het tekort, van 

de voorlopigheid, van het nog-niet.118

 

 

Het technisch-wetenschappelijke denken drong ook het domein van de ethica binnen, de 

nadruk kwam meer en meer te liggen op het vastleggen en leiden van de menselijke 

                                                 
115 Jean Brun, Blaise Pascal (Kampen: Kok Agora, 1995), p. 29. 
116 Blaise Pascal, Pensées (Paris: Gallimard, 2004), pp. 8 
117 Walter Prevenier, Martha Howell, Marc Boonen, Uit goede bron: Introductie tot de historische kritiek 
(Leuven/Apeldoorn: Garant, 2000) p. 116. 
118 Ronald Commers, Het vrije denken:Het Ongelijk van een Humanisme (Brussel: VUBPRESS, 1992), p. 13.  
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handelingen. De ethicus is tegelijk een etoloog die zijn soortgenoten nauwlettend observeert 

en in zijn werk ligt de ganse sociale wetenschap besloten.119

 

 

3.2.2. Het ontstaan van de natiestaat en het voortdurende conflict met de ander 

  

 Als hij zich opricht, deinst zelfs de zeegod terug, 

 weten de golven niet waarheen te vluchten. 

 Al val je aan met zwaard, met speer, 

 met werpspies of pijlpunt, 

 winnen doe je nooit; 

 ijzer is voor hem een strohalm, 

 koper een vermolmd stuk hout, 

 pijlen jagen hem niet op de vlucht, 

 slingerstenen houdt hij voor strostoppels, 

 knotsen al net zo, 

 en om een suizend kromzwaard moet hij lachen. 

 Zijn buik is een en al puntige scherf, 

 een dorsslee die door de modder kerft. 

 De wateren laat hij koken als in een pot 

 en hij maakt van de zee een ziedende ketel;  

 een lichtend spoor laat hij na, 

 de oerzee krijgt zilverwit haar.  

 Niemand op aarde kan hem aan, 

 schrik is hem onbekend. 

 Hij kijkt neer op alles wat groot is, 

 want zelfs onder de groten is hij nog koning. 

 (Job 41, 17-26)120

 

 

Het monsterachtige waterdier dat in het boek Job aangeduid wordt met de term ‘leviathan’ 

werd door Thomas Hobbes gebruikt als een metafoor voor de staat.121

                                                 
119 Ronald Commers, De maat en de orde: Over de taal van de ethiek (Gent: Communication and Cognition, 
1992), p. 346. 

 De staat was in de 

120 De Bijbel (’s-Hertogenbosch: Katholieke Bijbelstichting, 2003). 
121 Koen Raes, Diederik Vandendriessche, De staat van de polis: Overzicht van de politieke filosofie door de 
eeuwen heen (Gent: Academia Press, 2005), p. 41. 
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zeventiende eeuw nog heel jong en werd, in de tijd waarin Hobbes122 erover schreef, nog 

volop geconstitueerd. Dit belette hem echter niet om het toen al te vergelijken met een 

reusachtig monster waaraan niemand kan ontkomen. “In de zeventiende eeuw moet de 

spanning individu-staat alvast bijzonder groot geweest zijn: net op het moment dat de mens 

zich emancipeert uit de handen van de clerus, onderwerpt hij zich opnieuw, meer bepaald aan 

de staat. Hobbes worstelt ook met die paradox en komt tot de conclusie dat het juist de trots 

van de mens is die hem ertoe gedwongen heeft zich te onderwerpen aan de staat.”123 De 

strenge en gedisciplineerde organisatie van de verlangens en de collectieve bezwering van de 

angst waren de hoofdbekommernissen geworden in de moderne tijd en kwamen voor het 

eerst overduidelijk naar voor in Hobbes Leviathan.124

 

 Concepten als orde, organisatie en 

controle die door de natuurwetenschappen werden geïntroduceerd oefenden een diepgaande 

invloed uit op het maatschappelijke denken. 

Het enige, echte natuurrecht voor de mens is het ius naturale: “the Liberty each man hath, to 

use his own power, as he will himself[e], for the preservation of his own Nature; that is to 

say, of his own Life; and consequently, of doing any thing, which in his own Judgement, and 

Reason, he[e] shall conceive to be the aptest means thereunto.”125 Als een van de eerste 

filosofen in de geschiedenis maakt Hobbes met deze uitspraak duidelijk waar het in het 

moderne individualisme om zal draaien. “Als Hobbes het natuurrecht omschrijft als liberty, 

dan bedoelt hij daarmee dat de mens van nature aan geen enkele externe belemmering 

(external impediment) onderworpen is. De mens kan fysiek vrij bewegen om datgene te doen 

waar hij zin in heeft (bijvoorbeeld 200 km/u rijden op de autosnelweg).”126

 

  

Hier zien we een nieuw soort opvatting over vrijheid opduiken, met als voornaamste 

bekommernis grenzen af te bakenen (negatieve vrijheid). Voor de moderne tijd werd in de 

moraalfilosofie nagedacht over hoe we de vrijheid die ons gegeven is het best kunnen 

invullen. Hierbij werd op een inhoudelijke manier nagedacht over wat het goede leven 

precies zou kunnen betekenen en welke waarden we daarbij behoren na te streven en te 

                                                 
122 Hobbes werd geboren in de periode dat de Spaanse Armada koers had gezet naar de Britse eilanden. Hij is in 
en door de angst geboren en volgens hem zijn we allemaal bang. Zie Wijsgerige ethiek: systematiek (Gent: 
Universiteit Gent, 2004-2005), Deel 3. 
123 Koen Raes, Diederik Vandendriessche, De staat van de polis: Overzicht van de politieke filosofie door de 
eeuwen heen (Gent: Academia Press, 2005), p. 42. 
124 Ronald Commers, Het vrije denken:Het Ongelijk van een Humanisme (Brussel: VUBPRESS, 1992), p. 26. 
125 Thomas Hobbes, Leviathan (London: Dent & Sons/ New York: Dutton & Co, 1943), p. 66. 
126 Koen Raes, Diederik Vandendriessche, De staat van de polis: Overzicht van de politieke filosofie door de 
eeuwen heen (Gent: Academia Press, 2005), p. 42. 
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koesteren. Maar in de moderne tijd werd de wetenschappelijke eis om neutraal en objectief te 

zijn door sommigen ook opgenomen in het domein van de moraalfilosofie. Vrijheid werd niet 

langer gedefinieerd in termen van wat het wel kan zijn (positieve vrijheid). De zoektocht naar 

de betekenis van vrijheid werd voortaan meer en meer een individuele aangelegenheid.  

  

De rationalisering van het individuele en maatschappelijke leven nam vanaf Hobbes’ 

Leviathan een aanvang in de westerse moraalfilosofie en heeft sindsdien nog steeds geen 

eindpunt bereikt. De angst voor oorlog en leed heeft sinds het ontstaan van de natiestaat de 

behoefte doen ontstaan om contracten te smeden met de medemens.127

 

 

 From this equality of ability, arise[th] equality of hope in the attainig of 

our Ends. And therefore if any two men desire the same thing, which 

nevertheless[e] they cannot both enjoy, they become enemies; and in the 

way to their End, (which is principally their own[e] conservation, and 

sometimes, and sometimes their delectation only,) endeavour to destroy, 

or subdue one an other. And from hence it comes to pass[e], that where 

an Invader hath no more fear[e], than another mans single power; if one 

plant, sow, build, or possess[e] a convenient Seat, others may probably 

be expected to come prepared with forces united, to dispossess[e], and 

deprive him, not only of the fruit of his labour, but also of his life, or 

liberty. And the Invader again is in the like of danger of another.128

 

 

Hobbes had geen vertrouwen in de goedheid van de menselijke natuur, zoals dat bijvoorbeeld 

bij Rousseau wel het geval was. Als je de grenzen van de maatschappij wegneemt en een 

groep mensen in een ongerepte natuurtoestand brengt dan creëer je binnen de kortste keren 

een ‘oorlog van allen tegen allen’. In de roman Lord of the Flies neemt William Golding een 

gelijkaardige positie in.129

                                                 
127 Daarom was het natuurlijk handig om het menselijke gedrag zoveel mogelijk te kunnen beschrijven en 
voorspellen. Zoals eerder al werd vermeld, werd het daarom meer en meer te taak van de ethicus om ook de 
sociale wetenschap in zijn werk op te nemen. Een objectieve waarnemingszin werd daarvoor als een van de 
belangrijkste voorwaarden beschouwd. 

 Een groep kinderen die na een ramp op een eiland aanspoelt wordt 

al snel geconfronteerd met ‘de wet van de sterkste’, waarbij het duidelijk is dat men met 

morele regels buiten de grenzen van de beschaving niet ver komt. De gecalculeerde 

128 Thomas Hobbes, Leviathan (London: Dent & Sons/ New York: Dutton & Co, 1943), p. 63.  
129 William Golding, Lord of the Flies (London: Faber and Faber, 1954). 
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vrijheid130 deed haar intrede tijdens de moderniteit, die door Bernard Mandeville, tijdgenoot 

van Hobbes, als een periode van permanente onrust en onbehagen werd beschouwd. Deze 

visie op vrijheid brengt een ongelukkige relatie van mens en wereld aan het licht die steunt 

op de onbeheersbare dynamiek van de eigen verlangens.131

 

 De ander wordt hierbij in de 

eerste plaats als een belemmering beschouwd. 

3.3. Twee opvattingen over vrijheid 
  

 Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre,  

 entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui  

 opprime et la loi qui affranchit.132

 

 

De kern van Etzioni’s communitarisme kan gesitueerd worden in het filosofische debat 

waarbij de gespannen relatie tussen de publieke en de particuliere aspecten van het streven 

naar vrijheid centraal staat. Hoewel – en dit zagen we al bij Hobbes – individuele belangen  

vaak gekoppeld zijn aan het publieke welzijn, kwam het private geluk  al snel tegenover het 

collectieve geluk van de samenleving te staan. De privé-ethica en de publieke ethica133, die 

volgens Hannah Arendt al vanaf het begin op gespannen voet met elkaar stonden, kwamen al 

heel snel in alle openheid tegenover elkaar te staan. Vrijheid betekende voor velen al snel 

niet veel meer dan het recht van burgers om hun persoonlijke belangen na te streven en te 

handelen volgens dat welbegrepen eigenbelang.134 In deze context maakt Isaiah Berlin in zijn 

essay Two Concepts of Liberty een onderscheid tussen twee opvattingen over vrijheid.135

 

   

3.3.1. Negatieve vrijheid 

 

De interpretatie van vrijheid die volgens Hannah Arendt dominant geworden is in onze 

cultuur, noemde Berlin ‘negatieve vrijheid’. Deze opvatting wordt negatief genoemd omdat 

                                                 
130 De negatieve vrijheid heeft vaak de gedaante aangenomen van de gecalculeerde of berekende vrijheid: “Mijn 
vrijheid stopt waar de vrijheid van de ander begint.” 
131 Ronald Commers, De wijzen en de Zotten: De moderniteit en haar filosofie (Brussel: VUBPRESS, 1995), p. 
12. 
132 Henri Lacordaire. Overgenomen uit Geert van Istendael, Alfabet van de globalisering 
(Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas, 2006), p. 105. 
133 Geformuleerd in de terminologie van Jeremy Bentham. 
134 Hannah Arendt, “The Pursuit of Happiness” in On Revolution (New York: Penguin Books, 1990), p. 135. 
135 Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty” in Four Essays on Liberty (Oxford: University Press, 1969), pp. 
118-134. 
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het in de eerste plaats geformuleerd wordt in termen van wat het niet is: afwezigheid van 

overheidsinmenging, dwang, bemoeienis,…De wens om niet op de vingers te worden 

gekeken heeft niet altijd zo sterk bestaan, maar vanaf de achttiende eeuw werd er expliciet 

over deze vorm van vrijheid nagedacht, omdat er een behoefte was ontstaan om 

overheidsbemoeienis af te wenden. De negatieve vrijheid kunnen we gelijkstellen aan de 

privé-ethica die Bentham onderscheidde van de publieke ethica. 

 

3.3.1.1. De private en publieke ethica – Jeremy Bentham 

Jeremy Bentham maakte een onderscheid tussen wiskunde, natuurgeschiedenis, 

natuurfilosofie; en wetenschappen die zich bezighouden met het intellect en de 

gevoelswereld van de mens. De wetenschappen die betrekking hebben op de gevoelens zijn 

de ethica en de esthetica. De ethica splitste hij op in de privé- en de publieke ethica.136

 

 

De privé-ethica beslaat de verzameling van regels die enkel het individu zelf aangaan en 

waarover anderen niet langer iets te zeggen hebben. Het is de kunst zichzelf te besturen , 

door rekening te houden met de in gebruik zijnde morele beginselen of door rekening te 

houden met de eigen persoonlijke behoeften en verlangens. Dit privé-domein was niet langer 

een fictie en het was ook legitiem omdat de individualisering van het maatschappelijke 

bestaan enorm was toegenomen in de tijd waarin Bentham leefde. 137

 

 Met het onderscheid 

tussen de private en publieke ethica vond een verenging plaats op het gebied van de moraal, 

want er is een gebied ontstaan waar niemand nog iets over te zeggen heeft. Over het privé-

domein moet nu ook de ethicus zwijgen. Men kan niet langer zeggen wat mensen buiten het 

sociaal-politieke leven behoren te doen. 

 Benthams opvattingen over ’s mensen seksuele geaardheid of aangaande 

de buitenissige voorkeuren liegen daar niet om: het komt de 
                                                 
136 Onder andere Etzioni meent dat een scherpe tegenstelling tussen de publieke- en privé-sfeer empirisch gezien 
geen stand houdt en vanuit een normatief gezichtspunt nauwelijks te rechtvaardigen. In sociologisch opzicht 
kennen alle samenlevingen wetten die direct betrekking hebben op gemeenschappelijke waarden, maar indirect 
consequenties hebben voor het privé-gedrag. Voorbeelden van dergelijke wetten zijn: bepalingen wat ouders niet 
met hun kinderen mogen doen (ze seksueel misbruiken of mishandelen), wat ze wél voor hun kinderen moeten 
doen (ze laten inenten en naar school laten gaan), hoe volwassenen met elkaar om moeten gaan (door van hen te 
eisen dat ze een vergunning moeten hebben om met elkaar te trouwen) enzovoort. Zie Amitai Etzioni, The New 
Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic Books, 1996), p. 92. 
137 Het was een resultaat van een morele verbijstering betreffende de veranderende economische en sociale 
verhoudingen. Bentham is een belangrijk overgangsfilosoof omdat hij (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Kant) de 
indutrialisatie en ook de eerste grote socialistische beweging nog meemaakte. Hij zag een vroege versie fordisme 
aanvangen. Zie M.R. Commers, Wijsgerige ethiek: systematiek (Gent: Universiteit Gent, 2004-2005), Deel 4, p. 
1-20. 
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moraalfilosoof niet toe zich daarover uit te laten aangezien ze tot het 

loutere privé-domein behoren. Hijzelf was met een bizarre liefde 

levenslang verbonden met zijn ene theepot. Een beetje vreemd 

misschien, maar in het rijk van de overvloed is al het vreemde gewoon: 

persoonlijk en derhalve legitiem. Een theepot, een zweepje als 

keukengerief en een kikvors als huisdier, wie zal er om geven dat ik ze 

assembleer?138

 

 

De publieke ethica heeft betrekking op het maatschappelijke belang: het welzijn van 

individuen in een maatschappelijk verband en de gemeenschap als geheel. 

 

 The interest of the community is one of the most general expressions 

that can occur in the phraseology of morals: no wonder that the meaning 

of it is often lost. When it has a meaning, it is this. The community is a 

fictitious body, composed of the individual persons who are considered 

as constituting as it were its members.139 The interest of the community 

than is, what? – the sum of the several members who compose it.140

 

 

Het streven naar welzijn van de gemeenschap en haar leden moet aan het volgende maxime 

beantwoorden: “In alle gevallen moet een persoon zijn gedrag zo regelen dat het zijn eigen 

welzijn en dat van zijn evennaasten voortbrengt. Als basisaxioma van zijn publieke ethica en 

de wetgeving stelde hij: Het grootst mogelijke geluk voor het grootst mogelijke aantal. Dit 

axioma werd het beginsel van zijn Grand Utilitarianism en het werd de maatstaf om een 

handeling goed of af te keuren. De mens moet steeds zo handelen dat hij zijn geluk vergroot 

en zijn ongeluk verkleint, want zo draagt hij bij tot het geluk van de meerderheid. Door zo’n 

regel te formuleren drong Bentham, als ethicus, het domein van de privé-ethica binnen. Als 

we Benthams eigen logica volgen dan kunnen we de vraag stellen waarom die regel toch nog 

                                                 
138 Ronald Commers, ““Het Ideaal” na de dood van God en het einde van de sociaal-politieke utopieën. Een 
andere interpretatie van het laatste hoofdstuk uit George Moore’s Principia Ethica” (Ethiek & Maatschappij, Nr. 
3 november 2003), p. 16. 
139 Zoals we nog zullen zien geven Etzioni en andere communitaristen een andere invulling aan een community. 
Voor hen omvat dit meer dan alleen maar de som van de individuele leden. Volgens hen is een community een 
complex gegeven waarin personen sociaal-affectieve relaties met elkaar vormen. Bovendien is er sprake van 
betrokkenheid tot een verzameling gedeelde waarden, betekenissen en tradities. Deze betrokkenheid wijst op een 
gedeelde identiteit. Het is duidelijk dat deze definitie meer inhoudt dan de opvatting dat een gemeenschap gelijk 
is aan de som van alle individuen die deel uitmaken van die gemeenschap. 
140 Jeremy Bentham, An Introduction to The Principles of Morals and Legislation (New York: Hafner Publishing 
Company, 1965), p. 3. 
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moest worden geformuleerd? Hij had de privé-ethica omschreven als de verzameling van 

regels die enkel het individu zelf aangaan en waarover door de ethicus niets moet en kan 

worden gezegd. 

 

3.3.1.2. Geluk: een uitermate individuele zoektocht – John Stuart Mill 

Benthams meest trouwe leerling, John Stuart Mill, schreef in zijn essay ‘Bentham’, dat in 

1838 in de London and Westminster Review verscheen, dat hij het volledig eens was met 

Benthams utlitariteitsbeginsel. Toch stelde hij zich de vraag wat utiliteit of geluk precies is. 

Kunnen we dat zomaar eenvougweg vaststellen? Hij besloot dat geluk een veel te complex en 

onbepaald doel is om na te streven.141 Met deze bewering vernietigde Mill in één klap de 

meest trotse bewering van het Grand Utilitarianism van Bentham, namelijk dat geluk 

(utiliteit of genot) als een geldige maatstaf voor het gedrag kan worden gehanteerd.142 

Bentham en James Mill, de vader van John Stuart, geloofden in onderwijs en wetgeving als 

succesvolle wegen naar geluk. 143

 

 Maar als er snellere manieren zouden uitgevonden worden, 

bijvoorbeeld in de vorm van pillen, dan zouden ze dit als fanatiek consistente mannen wel 

geaccepteerd hebben als een betere, efficiëntere en goedkopere oplossing. John Stuart Mill 

zou een dergelijke suggestie met beide handen geweigerd hebben. Hij zou dit veroordeeld 

hebben als een vernedering van de menselijke natuur. Het is in deze context dat we de 

memorabele uitspraak van Mill: “beter een ontevreden mens dan een tevreden varken, beter 

een ontevreden Socrates dan een ontevreden dwaas”  kunnen zien. 

De idee van gelijkheid komt heel sterk naar voor in het utilitarisme van Bentham.144

                                                 
141 Dit was Mill’s conclusie na een slopende depressie. Toen hij zich in deze toestand bevond had hij zichzelf de 
vraag gesteld of het voor hem een grote vreugde zou zijn indien hij al zijn doelstellingen in zijn leven zou 
kunnen waarmaken en indien al zijn dromen over vooruitgang en sociale hervorming werkelijkheid zouden 
worden. Hij besefte dat dit niet het geval zou zijn. Op dat moment zakte het hele fundament waarop zijn leven 
was gebouwd in elkaar als een kaartenhuisje. Plots leek het alsof hij niets meer had om voor te leven. Hij had 
letterlijk zijn geloof in het geluk verloren. Hoewel Mill zijn depressie te boven gekomen is, kunnen we zeggen 
dat hij zijn oude geloof in het geluk nooit hervonden heeft. Hij had uit deze crisis geleerd dat het geluk slechts 
bereikt kon worden door er niet het directe doel van te maken. Hij kwam tot de constatatie dat alleen zij gelukkig 
zijn die zich op iets anders focussen dan op hun eigen geluk, bijvoorbeeld op het geluk van anderen, op de 
verbetering van de mensheid, of zelfs op een kunst of een andere creatieve bezigheid dat als een ideaal doel op 
zichzelf en niet langer als een middel wordt nagestreefd. Zie Darrin M. McMahon, Geluk: een geschiedenis 
(Amsterdam: De Bezige Bij, 2005), pp. 343-346. 

 Alle 

mensen moeten als gelijken behandeld worden en hun belangen zijn evenwaardig. Kortom, 

142 Isaiah Berlin, “John Stuart Mill and the Ends of Life” in Four Essays on Liberty (London, Oxford, New York: 
Oxford University Press, 1975), pp. 180-181. 
143 Isaiah Berlin, “John Stuart Mill and the Ends of Life” in Four Essays on Liberty (London, Oxford, New York: 
Oxford University Press, 1975), pp. 177-178. 
144 P. B. Cliteur, A.A.M. Kinneging en G.A. van der List, Filosofen van het klassieke liberalisme (Kapellen: 
Pelckmans, 1993), p. 154. 
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elk individu telt voor één en niemand telt voor meer dan één. Zijn utiliteitsbeginsel heeft hij 

afgeleid uit de opvatting dat mensen grosso modo dezelfde vermogens hebben om gelukkig 

te worden en dat zij ongeveer op dezelfde manieren vatbaar zijn voor ongeluk. Volgens Mill 

dreef Bentham de gelijkschakeling van individuen en hun behoeften iets te ver door. Volgens  

Mill leidt de drang om mensen aan elkaar gelijk te maken tot een beperking van de vrijheid 

en de individualiteit. De privé-ethica, die Bentham had voorzien voor de allerindividueelste 

bezigheden van mensen, volstond niet volgens Mill. In zijn tijd, de negentiende eeuw, zag hij 

de gelijkschakeling van mensen alsmaar toenemen en dat zinde hem niet. 

 

 The circumstances which surround different classes and individuals, and 

shape their characters, are daily becoming more assimilated… Great as 

are the differences of position which remain, they are nothing to those 

which have ceased. And the assimilation is still proceeding.145

 

 

Hij was ervan overtuigd dat zo’n gelijkschakeling zou leiden tot een ondergang van de 

creativiteit. Dit had Bentham met zijn utilitariteitsbeginsel en zijn gehele sociale filosofie 

duidelijk over het hoofd gezien. Bentham was ervan overtuigd dat mensen bepaalde 

maatschappelijke rechten hebben, maar hij vond de opvatting van natuurlijke rechten of 

mensenrechten klinkklare onzin.146

 

 De idee van mensenrechten was niet alleen nonsens, het 

was in zijn ogen ook politiek gevaarlijk. De aanvaarding van zulke rechten gaf volgens hem 

meer kansen aan burgers om hun ongehoorzaamheid aan de wet goed te praten. Men zou maar 

al te gauw zijn toevlucht zoeken in deze ‘vage’ verzameling van mensenrechten indien men 

iets zou doen dat in tegenspraak is met de maatschappelijke wet. Bentham achtte het wel 

noodzakelijk dat individuen over een privé-sfeer beschikten, waarin ze konden doen en laten 

wat ze wilden. Maar mensenrechten? Dat was een stap te ver.  

Voor Mill was dit niet zo. De menselijke verscheidenheid moest volgens hem koste wat het 

kost beschermd worden tegen een gelijkschakeling van denken en handelen. Maar helaas zag 

hij een dergelijke gelijkschakeling reeds optreden in het negentiende eeuwse Engeland waarin 

hij leefde. De politieke veranderingen hadden de lagere klassen verheven en de hogere 

klassen omlaag gebracht. Door de uitbreiding van de onderwijsmogelijkheden werden alle 

                                                 
145 John Stuart Mill, On Liberty (Yale: University Press, 2003), p. 137. 
146 P.B. Cliteur, A.A.M. Kinneging en G.A. van der List, Filosofen van het klassieke liberalisme (Kapellen: 
Pelckmans, 1993), pp. 156-157. 
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kinderen aan dezelfde invloeden blootgesteld. Door de bloei van de handel en de industrie  

was de welvaart147 toegenomen en dit creëerde voor sommige mensen meer mogelijkheden 

om hogerop in de sociale hiërarchie te komen. Deze gelijkschakeling stond volgens Mill de 

ontwikkeling van de individualiteit in de weg. Waarschijnlijk had hij deze manier van denken 

ontleend aan het gedachtegoed van de romantici.148

 

 Hij stelde het verleden, waarin mensen 

veel minder kansen hadden om aan hun ellende te ontsnappen, veel te idyllisch voor. 

Uiteraard sprak hij vanuit een bevoorrechte positie: hijzelf zou niet geschaad worden indien 

er, net als vroeger, meer sprake was van sociale ongelijkheid.  

Hoewel Mill geboekstaafd is als één van de bekendste vrijheidsstrijders in de westerse 

wijsbegeerte, werpt zijn verzuchting van een te grote gelijkschakeling een schriel licht op het 

soort vrijheid dat hij voorstond. Bovendien werpt het de vraag op voor wie die vrijheid, die hij 

zo vurig verdedigde, bedoeld was. Voor iedereen? Liever niet, zou Mill gezegd hebben, dit 

zou de verscheidenheid en bijgevolg de creativiteit des mensen aantasten. 

 

 …de man met de blote vuist moet in alle vrijheid kunnen vechten tegen 

de man met het pistool. De oude Franse preekheer149 zei: je moet de 

vrijheid van de man met de blote vuist beschermen en dat kun je alleen 

door de man met het pistool te dwingen zijn wapen op zak te steken en 

op zak te houden. In beschaafde landen heet die wet dwang. Alleen de 

dwang van de wet biedt de zwakkere bescherming…Het woord van 

Lacordaire is het scherpste nee dat ooit werd gezegd tegen alle oude en 

nieuwe leugens over het rijk van de vrijheid. Vrijheid voor wie? Voor de 

vette én de magere? Voor baas en knecht? Men schrijve de zin van de 

dode dominicaan in 473 talen op alle muren van Porto Alegre.150

 

 

Protectionisme was voor Mill een vuil woord omdat het voor hem gelijkstond aan 

paternalisme. En overheidsinmenging was net datgene waartegen Mill met zijn (negatieve) 

vrijheidsopvatting wilde reageren. Het doel van zijn werk On Liberty was om het ingrijpen 
                                                 
147 Of er door die toegenomen welvaart ook sprake was van een toegenomen welzijn is zeer de vraag. 
148 Tijdens zijn depressie maakt Mill gebruik van de romantische literatuur als geneeswijze. Hij vond troost in de 
schoonheid van het romantische cultiveren van de emotie. Zijn innerlijke leven hervond opnieuw een harmonie 
met de wereld om hem heen en zijn hart werd opengesteld voor liefde en hartstocht. Zie Darrin M. McMahon, 
Geluk: een geschiedenis (Amsterdam: De Bezige Bij, 2005), p. 344. 
149 De Franse preekheer is Henri Lacordaire. 
150 Geert van Istendael, Alfabet van de globalisering (Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Atlas, 2006), p. 106-
107.  
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van de overheid op het privéleven zonder uitzondering te regelen. Niettemin is er voor 

sommige mensen overheidsinmenging nodig om van een bepaalde mate van vrijheid te 

kunnen genieten. Hulpbehoevenden – hierbij denken we bijvoorbeeld aan mensen met een 

handicap, bejaarden of mensen onderaan de sociaal-economische ladder – hebben steun van 

de overheid nodig opdat zij aanspraak zouden kunnen maken op een bepaalde vorm van 

vrijheid. Hierdoor vermindert hun negatieve vrijheid weliswaar – waarvan ze toch niet in 

dezelfde mate als anderen gebruik konden maken – ten koste van hun positieve vrijheid. Dit 

wil zeggen dat zij door de extra steun die zij krijgen, een zinvollere invulling aan hun vrijheid 

kunnen geven.  

 

Met Henri Lacordaire kunnen we ons de vraag stellen of er zonder bescherming door de wet 

nog sprake kan zijn van vrijheid. In het geïndustrialiseerde en kapitalistische Engeland van 

Mill was er nochtans behoefte aan een dergelijke wettelijke bescherming van de toenmalige 

grootste sociale klasse, namelijk het proletariaat. 

 

 Historical capitalism involved therefore the widespread 

commodification of processes – not merely exchange processes, but 

production processes, distribution processes, and investment processes, 

and investment processes – that had previously been conducted other 

than via a ‘market’. And, in the course of seeking to accumulate more 

and more capital, capitalists have sought to commodify more and more 

of these social processes in all spheres of economic life.151

 

 

In dit sociaal systeem ontstond een antinomie tussen diegenen die volgens de regels tewerk 

gingen en diegenen die gedwongen werden zich aan de regels te conformeren.152

                                                 
151 Immanuel Wallerstein, Historical Capitalism with Capitalist Civilization (London/ New York: Verso, 1998), 
p. 15. Met dit historisch systeem zien we de aanvang van een obsessie van de beperkte economie-opvatting, 
waarbij alles onderworpen aan een process van reïficatie en commodificatie. De algemene economie van het 
leven (in termen van welbehagen, welzijn, persoonlijke relaties, etc.) werd hierdoor regelmatig overschaduwd 
door de beperkte economie waarbij de efficiëntie en de instrumentele doelgerichtheid centraal staan. Zie M. R. 
Commers, Wijsgerige ethiek: systematiek (Gent: Universiteit Gent, 2004-2005), Deel 0, p. 36. Zie ook Ronald 
Commers, “ “Het Ideaal” na de dood van God en het einde van de sociaal-politieke utopieën. Een andere 
interpretatie van het laatste hoofdstuk uit George Moore’s Principia Ethica (1903)” (Ethiek & Maatschappij, 
jaargang 6 nummer 3, november 2003), p. 23. 

 Binnen dit 

sociaal systeem werd de rijkweidte van deze regels steeds groter en diegenen die deze regels 

oplegden werden steeds onverbiddelijker. De belangentegenstelling tussen de kapitalist en de 

152 Immanuel Wallerstein, Historical Capitalism with Capitalist Civilization (London/ New York: Verso, 1998), 
p. 18-19. 
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arbeider bestond vooral hierin dat de kapitalist erop uit was de arbeidsdag zolang mogelijk te 

maken en het loon zo laag mogelijk te houden.153

 

 Dit is het recht van de kapitalist als koper 

van arbeid, maar hiertegenover staat het recht van de arbeider als verkoper om de arbeidsdag 

te beperken tot een bepaalde normale duur en er een levensstijl op na te houden die 

bevredigend is. Maar uiteindelijk was het vooral de eerste groep die de regels van het 

economische spel bepaalde en vaak ging het er voor de tweede groep voornamelijk om te 

overleven en hun last in de mate van het mogelijke te verlichten. 

 Die Sphäre der Zirkulation oder des Warenaustausches, innerhalb deren 

Schranken Kauf und Verkauf der Arbeitskraft sich bewegt, war in der 

Tat ein wahres Eden der angebornen Menschenrechte. Was allein hier 

herrscht, ist Freiheit, Gleichheit, Eigentum und Bentham. 

Freiheit!...Beim Scheiden von dieser Sphäre der einfachen Zirkulation 

oder des Warenaustausches…verwandelt sich, so scheint es, schon in 

etwas die Physiognomie unsrer dramatis personae. Der ehemalige 

Geldbesitzer schreitet voran als Kapitalist, der Arbeitskraftbesitzer folgt 

ihm nach als sein Arbeiter; der eine bedeutungsvoll schmunzelnd und 

geschäftseifrig, der andre scheu, widerstrebsam, wie jemand, der seine 

eigne Haut zu Markt getragen und nun nichts andres zu erwarten hat als 

die – Gerberei.154

 

  

Marx laat niets aan de verbeelding over: de arbeider vreest voor zijn levensbehoud als iemand 

die zijn eigen huid naar de markt heeft gebracht en nu niets anders te verwachten heeft, dan 

gevild te worden. Mill daarentegen beschouwde de projecten van sociale hervormers als een 

aanslag op de vrijheid. Het gebod om op zondag niet te werken beschouwde hij als een 

zoveelste voorbeeld van het onwettige ingrijpen op de individuele vrijheid. De beperking van 

de arbeid op zondag heeft volgens hem als enige reden dat het om religieuze redenen verkeerd 

is. Dit heeft aanleiding gegeven tot het opstellen van wetten waartegen wij moeten blijven 

protesteren.155

                                                 
153 Karl Marx, Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie (Berin: Dietz Verlag, 1962), p. 249. 

 Volgens hem moeten mensen kunnen werken wanneer ze dat willen, maar het 

kapitalisme is een systeem dat zonder tegenstribbeling van wettelijke bepalingen en sociale 

hervormingen arbeid blijft opzuigen als een vampier en des te langer leeft naarmate er meer 

154 Idem, pp. 190-191. 
155 John Stuart Mill, On Liberty (Boston: Ticknor Fields, 1863), pp. 174-175. 
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van wordt opgezogen.156

 

 Het vrije ondernemerschap dat Mill toejuichte zou inderdaad 

vrijheid bieden, maar vrijheid voor wie? Alleszins niet voor diegenen die te kiezen hebben 

tussen verhongeren of meedraaien in een systeem waarvan de regels allerminst door henzelf 

bepaald werden. 

3.3.1.3. Economische vrijheid als ongebreidelde eigendomsverwerving  – John Locke       

John Locke speelde een beslissende rol in het ontstaan van het liberale gedachtegoed, al is het 

waar dat Hobbes als de grondlegger ervan beschouwd moet worden.157 In zijn Two Treatises 

of Government omschrijft hij de Law of Nature als volgt: “The State of Nature has a Law of 

Nature to govern it, which obliges every one: And Reason, which is that Law, teaches all 

Mankind, who will but consult it, that being all equal and independent, no one ought to harm 

another in his Life, Health, Liberty, or Possessions.”158 De klemtoon komt zwaar te liggen op 

het zelfbehoud, maar ook het behoud van de mensheid als geheel wordt ingeroepen. “Dat zou 

op solidariteit kunnen wijzen. Maar het zou eveneens kunnen zijn dat Locke, zoals Hobbes, 

van mening is dat het eigen zelfbehoud het best gediend is met een zekere inzet voor het 

behoud van anderen.”159

 

 Iets verder zien we dat dit laatste het geval is: 

 The State of War is a State of Enmity and Destruction… To avoid this 

State of War (wherein there is no appeal but to Heaven, and wherein 

every the least difference is apt to end, where there is no Authority to 

decide between the Contenders) is one great reason of Mens putting 

themselves into Society, and quitting the State of Nature. For where there 

is an Authority, a Power on Earth, from which relief can be had by 

appeal, there the continuance of the State of War is excluded, and the 

Controversie is decided by that Power.160

 

 

Door angst voor de “State of War” worden mensen naar de maatschappij gedreven en dit hield 

ook in dat hun bezit voortaan beschermd zou worden door de staat. Er is een regering nodig 

                                                 
156 Karl Marx, Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie (Berin: Dietz Verlag, 1962), p. 247. 
157 Willy Coolsaet, Van Hobbes tot Hitler: Over moderne vormen van macht (Leuven-Apeldoorn: Garant, 1998), 
p. 55. 
158 John Locke, Two Treatises of Government (Cambridge: University Press, 1960), p. 289. 
159 Willy Coolsaet, Van Hobbes tot Hitler: Over moderne vormen van macht (Leuven-Apeldoorn: Garant, 1998), 
p. 57. 
160 John Locke, Two Treatises of Government (Cambridge: University Press, 1960), p. 296, p. 300. 



 50 

om de bezittingen tegen de anderen te beschermen.161 Bezit was in Locke’s visie behalve een 

bron van vreugde op zich ook een bastion van vrijheid en een bolwerk van 

onafhankelijkheid.162

 

 

 But since Gold and Silver, being little useful to the Life of Man in 

proportion to Food, Rayment, and Carriage, has its value only from the 

consent of Men, whereof Labour yet makes, in great part the measure, it 

is plain, that Men have agreed to disproportionate and unequal 

Possession of the Earth, they having by a tacit and voluntary consent 

found out a way, how a man may fairly possess more land than he 

himself can use the product of, by receiving in exchange for the 

overplus, Gold and Silver, which may be hoarded up without injury to 

any one, these metalls not spoileing or decaying in the hands of the 

possessor.163

 

 

Het surplus aan goud en zilver kan opgepot worden zonder dat daarmee schade aan wie dan 

ook berokkend wordt. De leer van de eigendom bij Locke is onmiddellijk verstaanbaar als een 

kapitalistische leer. De accumulatie van geld en andere rijkdommen is niet iets waarover we 

ons schuldig moeten voelen. Het discours van Locke had een instaurerend karakter.164 In 

tegenstelling tot de burgerij na Locke, beschouwden de meeste van zijn tijdgenoten de 

onbeperkte accumulatie van bezit nog als iets immoreels. Blijkbaar is Locke dus de eigenlijke 

filosoof van de kapitalistische economie, “als kapitalisme wil zeggen, produceren om te 

produceren in de zin van tomeloze uitbreiding van het geld, dat echter zelf de ‘duurzame’ 

productiemiddelen in de rug heeft, kortom, accumulatie als doel op zich”165

 

 Locke heeft in 

zijn Two Treatises of Government niet alleen de oorsprong van privébezit verklaard, hij heeft 

tegelijkertijd ook de ongelijkheid van de bezittingen gerechtvaardigd. 

Waarom categoriseren we Locke in de traditie van het negatieve vrijheidsdenken? Omdat hij 

geneigd was vrijheid te beschouwen als het ontbreken van de schending van de natuurlijke 
                                                 
161 Willy Coolsaet, Van Hobbes tot Hitler: Over moderne vormen van macht (Leuven-Apeldoorn: Garant, 1998), 
p. 61. 
162 Darrin M. McMahon, Geluk: een geschiedenis (Amsterdam: De Bezige Bij, 2005), p. 314. 
163 John Locke, Two Treatises of Government (Cambridge: University Press, 1960), p. 296, p. 319-320. 
164 Willy Coolsaet, Van Hobbes tot Hitler: Over moderne vormen van macht (Leuven-Apeldoorn: Garant, 1998), 
pp. 62-63. 
165 Willy Coolsaet, Van Hobbes tot Hitler: Over moderne vormen van macht (Leuven-Apeldoorn: Garant, 1998), 
p. 63. 
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rechten, terwijl de klassiek-republikeinse traditie uit zijn tijd vrijheid in veel actievere zin 

opvatte, namelijk als een directe participatie in het openbare leven.166

 

 Terwijl Locke het geluk 

omschreef als het verstandig doseren van het genot, zagen klassieke republikeinen het geluk 

als een burgerlijke deugd, met sterke stoïcijnse accenten. Volgens klassiek-republikeinse 

denkers vloeide vrijheid voort uit de actieve inzet voor het algemene welzijn. Hierin zien we 

duidelijk de aanwezigheid van een vroege versie van het communitaristische gedachtegoed.  

3.3.2. Positieve vrijheid 

 

De negentiende eeuw werd gekenmerkt door een zegetocht van het liberalisme, door de 

overgang van het positieve naar het negatieve vrijheidsbegrip.167

 

  

 Het liberalisme kon het zonder een sterk begrip van de menselijke 

vrijheid stellen, het kon de bestemming van de mens in het vage laten, 

haar doorverwijzen naar de privésfeer en haar daar individualiseren, 

omdat het gokte op de krachten van de markt en de concurrentie. Die 

zouden er wel richting aan geven, daar zou vanzelf blijken hoe het er 

met de mens voorstaat en waartoe hij in staat is. Voor het liberalisme 

schuilt het goede in de logica van de markt en de concurrentie.168

 

 

Het liberalisme en de negatieve vrijheid gaan hand in hand, maar wie een voorstander is van 

dit vrijheidsbegrip, laat in het midden wat ‘het goede’ is in individueel opzicht. Vaak kwam 

het er echter op neer, zoals Rüdiger Safranski suggereert, dat de leegheid van de negatieve 

vrijheidsopvatting werd opgevuld door het allesoverheersende marktmechanisme en een 

daarmee samenhangend consumentisme.  

 

Het positieve vrijheidsbegrip bevatte, in tegenstelling tot de negatieve variant, een expliciet 

inhoudelijke visie op het goede. De ethicus formuleerde wat vrijheid betekende en mocht ook 

uitspraken doen over hoe men in het goede leven het best richting kan geven aan die vrijheid. 

Deze vorm van vrijheid impliceert paradoxaal genoeg beperking, omdat het de vrijheid is van 

het engagement door de betrokkenheid op de ander binnen het leven in de gemeenschap. We 

                                                 
166 Darrin M. McMahon, Geluk: een geschiedenis (Amsterdam: De Bezige Bij, 2005), p. 321. 
167 Rüdiger Safranski, Het Kwaad: Het drama van de vrijheid  (Amsterdam??: Olympus, 2007), p. 150. 
168 Idem, p. 151. 
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kunnen positieve vrijheid ook definiëren als actieve vrijheid, terwijl al duidelijk is gebleken 

dat de negatieve vrijheid eerder passief op te vatten is. 

 

3.3.2.1. De mens als kwetsbaar wezen – Benedictus de Spinoza 

Spinoza heeft ervoor gewaarschuwd dat de wereldlijkheid met haar gejaagdheid een 

beperking van de vrijheid tot gevolg zou hebben en hij heeft het hier zeker niet over de 

vrijheid in de negatieve zin.169

 

  

 De menselijke machteloosheid in het matigen en bedwingen van de 

aandoeningen noem ik knechtschap; immers de mens die aan zijn 

aandoeningen onderworpen is, leeft niet naar eigen wil, maar naar die 

van de fortuin, in wier macht hij zozeer is, dat hij dikwijls wordt 

gedwongen het slechte te volgen ofschoon hij het betere ziet (Deel IV, 

Voorrede).170

 

  

Spinoza was een radicale rationalist in die zin dat hij het begrip dat via de rede tot stand 

kwam beschouwde als de manier bij uitstek om inzicht te verwerven in de wereld om zich 

heen en bovendien ook in zichzelf.171

 

 Het onredelijke, het irrationele en de hartstochten die 

ons knechten beschouwde hij als een gebrek, een gebrek aan rede. Het heeft geen zin om bij 

iedere tegenslag te jammeren of te vervloeken, het enige wat er voor ons opzit is te begrijpen. 

Dit houdt iedere keer weer een opdracht in waarbij de verantwoordelijkheid en de wil 

benadrukt dienen te worden. Onze vrijheid komt voort uit dit redelijke begrip en inzicht in 

onze aandoeningen en beperkingen. 

 Weliswaar hebben de Stoïcijnen gemeend dat wij geheel en al van onze 

eigen wil afhingen en dat wij er volstrekte heerschappij over konden 

voeren. Toch zijn zij, wel niet op grond van hun beginselen, maar door 

een onafwijsbare ervaring gedwongen geworden toe te geven dat er geen 

geringe oefening en inspanning voor wordt vereist om ze te bedwingen 

of te matigen. Hetgeen men, als ik mij wel herinner, heeft trachten te 

verduidelijken door een proef met twee honden, een huishond en een 
                                                 
169 Ronald Commers, De wijzen en de Zotten: De moderniteit en haar filosofie (Brussel: VUBPRESS, 1995), pp. 
12-13. 
170 Benedictus de Spinoza, Ethica (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1979), p. 203. 
171 Rüdiger Safranski, Het Kwaad (Amsterdam: Olympus, 2007), pp. 144-146. 
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jachthond, die men zò wist af te richten, dat tenslotte de huishond kon 

jagen, terwijl de jachthond had afgeleerd hazen te vervolgen (Deel V, 

Voorrede).172

 

 

De vrijheid die Spinoza bepleit is duidelijk geen ‘gemakkelijke’ of ‘comfortabele’ vrijheid. 

Het proces om vrij te worden heeft bovendien geen eenmalig karakter, maar het gaat om een 

permanente opdracht.173 Dit is het thema van het ‘nog’ en het ‘nog niet’, van de wenkende 

horizon van de hoop, die de mens verbiedt rust te nemen.174 We moeten niet zoeken naar een 

ultiem te bereiken einddoel, want dat is er niet. De werkelijkheid is een onderweg zijn, een 

wandeling waar we het beste van moeten maken.175

 

 De nadruk op het proces en het doen in 

plaats van op een vastomlijnd eindpunt is een belangrijk thema in de joodse 

levensbeschouwing.  

Mijn levenlang bevond ik mij  

in de kring der wijzen en 

ik vond niets beters voor een  

mens dan zwijgen. 

Niet het leren is het voornaamste 

Maar het doen. 

(Joods gezegde)176

 

 

Spinoza was nochtans geen joods denker, toch is het mogelijk om Spinoza met zijn herkomst 

in verband te brengen met de joodse ervaring. Spinoza stamde uit een familie van 

‘marranen’, Iberische joden die zich in het begin van de moderne tijd tot het christendom 

hadden bekeerd.177

                                                 
172 Benedictus de Spinoza, Ethica (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1979), p. 281. 

 In het geheim behielden zij zoveel mogelijk hun oude geloof. Geleidelijk 

aan verdwenen in Spanje en Portugal de joodse scholen en synagogen ook de kennis van het 

Hebreeuws en van de religieuze gebruiken. “Voor het eerst in de geschiedenis ontstond hier 

173 Ronald Commers, De wijzen en de Zotten: De moderniteit en haar filosofie (Brussel: VUBPRESS, 1995), pp. 
56-57. 
174 Ronald Commers, Het Onzegbare en het Onuitsprekelijke: Ethiek, metafysica en muziek bij Vladimir 
Jankélévitch (Brussel: VUBPRESS, 2005), p. 30. 
175 Ronald Commers, “Praxis tegen eschaton: kritiek op Blochs bijdrage tot het socialisme” in H. van den Enden 
(red.), Marxisme van de hoop – Hoop van het marxisme? Essays over de filosofie van Ernst Bloch (Bussum: Het 
Wereldvenster, 1980), p. 163. 
176 Julien Klener, Kennismaking met het Jodendom (Gent: Universiteit Gent, 2004-2005), p. 1. 
177 H.A. Krop, “Jacobi en Spinoza: de vergeefse strijd tegen het spook van de verlichting” in R. W. Munk (red.), 
Filosofie, Jodendom, Joodse filosofie (Budel: DAMON, 2005), pp. 44-45. 
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een gemeenschap zonder traditie en autoriteit: het gelovende individu was gedwongen bij 

zichzelf alleen te rade te gaan en zo zijn identiteit te ontwikkelen.”178

  

 Toen ze door de druk 

van de Inquisitie het Iberische schiereiland ontvluchtten, stonden zij plotseling voor de keuze 

christen te blijven, jood te worden of een alternatief te zoeken voor beide 

geloofsgemeenschappen. Deze laatste weg heeft onder andere ook Spinoza gekozen. Dit 

neemt echter niet weg dat op verschillende plaatsen in zijn werk duidelijke sporen te vinden 

zijn van de joodse filosofie. 

 Niemand kan begeren gelukkig te zijn, goed te handelen en goed te 

leven, zonder tevens te begeren te zijn, te handelen en te leven, d.w.z. te 

bestaan (Deel IV, Stelling 21)…Hoe volmaakter enig wezen is, hoe 

meer het handelt en hoe minder het lijdt. En omgekeerd: hoe meer het 

handelt, hoe volmaakter het is (Deel V, Stelling 40).179

 

 

Door het inzicht in onze beperkingen vinden we een zielsrust die ervoor zorgt dat we 

opgewassen zijn tegen teleurstelling en tegenslag. Door het gebruik van de rede leren we 

onze aandoeningen op een verstandige manier te ondergaan en dit inzicht geeft ons de kracht 

om te handelen.  Spinoza, die een aristoteliaan was, hechtte veel belang aan zelfperfectie, 

maar wel in dat opzicht dat het de perfectie van de mens op het gebied van de menselijkheid 

betreft.180

                                                 
178 Idem, p. 45. 

 Hij was van mening dat wie zichzelf als vriend heeft ook een vriend wordt van de 

ander. Het thema van de relativiteit van de eigenmachtigheid sluit nauw aan bij het thema 

van de betrokkenheid. Spinoza zag de mens geplaatst in een wereld waarin hij probeert 

zelfstandig te zijn, maar waarin hij zijn kwetsbaarheid niet kan ontlopen. Deze kwetsbaarheid 

wordt veroorzaakt door de confrontatie met de anderen. Hij kan geconfronteerd worden met 

hun hoogmoedigheid, hun aanzien en macht, maar ook met hun vriendschap. Want vooral dit 

maakt de mens kwetsbaar, namelijk het vertrouwen in de ander. Onze macht - en dus ook 

onze vrijheid – wordt oneindig overtroffen door zaken die buiten onszelf liggen:  

179 Benedictus de Spinoza, Ethica (Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1979), p. 224, p. 311. 
180 Naast pantheïsme werd Spinoza ook beschuldigd van eudaimonisme. De spinozistische religiositeit, namelijk 
het pantheïsme, werd als onverzoenbaar met het jodendom beschouwd. Hermann Cohen beschouwde Spinoza als 
iemand die met zijn pantheïstische leer het jodendom in de rug had aangevallen. Daarnaast beschuldigde hij 
Spinoza ook van eudaimonisme, namelijk de overtuiging dat een daad die het maatschappelijke of persoonlijke 
welzijn bevordert zedelijk goed is. Een dergelijke perfectionistische levenshouding steekt volgens Cohen schril 
af tegen het joodse messianisme.  Zie M. R. Commers, Wijsgerige ethiek: systematiek (Gent: Universiteit Gent, 
2004-2005), Deel 5, pp. 22-24. Zie ook H.A. Krop, “Jacobi en Spinoza: de vergeefse strijd tegen het spook van 
de verlichting” in R. W. Munk (red.), Filosofie, Jodendom, Joodse filosofie (Budel: DAMON, 2005), p. 46. 
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 In de wereld van de dingen bestaat er geen enkel bijzonder ding, dat niet 

door een ander, dat machtiger en sterker is, kan worden overtroffen. Wat 

er ook bestaat, altijd is er iets machtigers [denkbaar], waardoor het kan 

worden vernietigd. 

 

Toch mogen we de moed niet opgeven: met de macht van het verstand moeten we ons tegen 

deze machteloosheid blijven verzetten. Hoewel de confrontatie met de ander vaak aanleiding 

kan geven tot verdriet en frustratie, beschouwde Spinoza de menselijke betrokkenheid als een 

zinvolle beperking. Deze betrokkenheid maakt de kern uit van de menselijke vrijheid, omdat 

ze niet weg te denken is uit ons bestaan.181

 

 

Vrijheid als iets dat steeds bevochten moet worden én iets waarbij de ander niet weg te 

denken is, is datgene wat we onder positieve vrijheid moeten verstaan. Deze opvatting houdt 

iets anders in dan het negatieve vrijheidsbegrip, waarbij het de bedoeling is voor elkeen een 

ruimte te reserveren waarin het mogelijk is om ongestoord te doen wat men maar wil. De 

positieve vrijheid staat ons niet toe weg te lopen voor de ander omdat het er juist van uitgaat 

dat die ander een verrijking van ons leven en onze vrijheid betekent. Bovendien staat de 

positieve vrijheid ons ook niet toe in slaap te vallen, want de vrijheid is nooit een ultiem te 

bereiken doel. “Het is een denken dat meer gekeerd is naar de bevrijding dan naar de 

vrijheid. De eerste veronderstelt een actie, een daad, een creatie. De tweede verwijst naar een 

toestand, naar een vaste context, naar de zelfgenoegzaamheid zonder onschuld.”182

 

 De 

positieve vrijheid die Spinoza voorstond impliceert dat we onze vrijheid niet zomaar in de 

schoot geworpen krijgen, zoals dat bij de negatieve vrijheid wel het geval is. 

Hoewel Spinoza voor sommigen nog steeds persona non grata is in de judaïsche traditie, 

zien we dat ook in zijn denken de kern van de messiaanse ervaring aanwezig was. 

Maimonides verwoordde deze ervaring door het geloof …“dat eens de Messias zal komen, en 

al blijft Hij ook lang weg, dan wacht ik toch dagelijks op zijn komst.”183

                                                 
181 Vrijheid ontstaat uit het redelijke begrip en inzicht in  

 De Messias zal niet 

komen wanneer we gelaten op hem wachten, we moeten nu beginnen aan de voorbereiding 

van de messiaanse tijden, elke dag opnieuw…  

182 Ronald Commers, Het Onzegbare en het Onuitsprekelijke: Ethiek, metafysica en muziek bij Vladimir 
Jankélévitch (Brussel: VUBPRESS, 2005), p. 28. 
183 Julien Klener, Kennismaking met het Jodendom (Gent: Universiteit Gent, Academiejaar 2004-2005), p. 14. 



 56 

3.3.2.2. Het verzet tegen de ‘tirannie van de meerderheid’ – Alexis de Tocqueville 

Alexis de Tocqueville was tussen mei 1831 en februari 1832 naar Amerika gereisd om er in 

opdracht van de Franse regering het Amerikaanse strafstelsel te bestuderen.184 Nergens 

anders had hij de krachten van de democratie zo sterk aan het werk gezien als in de jonge 

republiek. Tocqueville duidde democratie aan als het proces van gelijkheid van kansen.185 

Dit breidde het recht om geluk na te streven uit naar iedereen. Hoewel er op het eerst zicht 

niets negatiefs op te merken viel aan grotere sociale mobiliteit, de uitbreiding van de 

democratie, de toename van de commerciële activiteit, nijverheid en handel, zag hij dat de 

uitbreiding van de gelijkheid ook ongelukkige gevolgen had.186

 

 

 Quand on passe d’un pays libre dans un autre qui ne l’est pas, on est 

frappe d’un spectacle fort extraordinaire: là, tout est activité et 

movement; ici, tout semble calme et immobile. Dans l’un, il n’est 

question que d’amélioration et de progrès; on dirait que la société, dans 

l’autre, après avoir acquis tous les biens, n’aspire qu’à se reposer pour 

en jouir. Cependant, le pays qui se donne tant d’agitation pour être 

heureux est en général plus riche et plus prospère que celui qui paraît si 

satisfait de son sort. Et, en les considérant l’un et l’autre, on à peine à 

concevoir comment tant de besoins nouveaux se font sentir chaque jour 

dans le premier, tandis qu’on semble en éprouver si peu dans le 

second.187

 

 

In De la démocratie en Amérique beschrijft hij de heksenketel van het moderne Amerika 

waar volgens hem sprake is van een verlangen dat zich zonder ophouden blijft uitbreiden.188

                                                 
184 Darrin M. McMahon, Geluk: een geschiedenis (Amsterdam: De Bezige Bij, 2005), p. 330. 

  

Hoewel de nieuwe wereld gekenmerkt werd door vrijheid en gelijke kansen voor iedereen 

merkte Tocqueville op dat de rusteloze jacht op het geluk nooit tot stilstand kwam. Dit was 

zeker geen lofzang op de onderontwikkeling of op de deugden van het pastorale leven. “De 

rusteloosheid van het verlangen – deze oerbron van ontevredenheid, dit onbehagen dat Locke 

en Smith hadden waargenomen – was ook een krachtige bron tot verbetering. En in Amerika 

was die bron direct aangeboord, als gevolg van het unieke sociale en politieke samenstel, en 

185 Willy Coolsaet, Inleiding tot de wijsbegeerte (Gent: Universiteit Gent, 2003-2004), p. 149. 
186 Darrin M. McMahon, Geluk: een geschiedenis (Amsterdam: De Bezige Bij, 2005), pp. 330-331. 
187 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique: tome premier (Paris: Génin, 1951), p. 373. 
188 Darrin M. McMahon, Geluk: een geschiedenis (Amsterdam: De Bezige Bij, 2005), p. 332. 
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werd er door de toenemende gelijkheid steeds furieuzer uit gedronken”189

 

 Tocqueville kon er 

niet omheen op te merken dat die ontwikkelingen die aanleiding gegeven hadden tot een 

beter leven, ook een keerzijde hadden. 

 Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se 

produire dans le monde: je vois une foule innombrable d’hommes 

semblables et égaux, qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se 

procurer de petits et vulgaires plaisirs, dont ils remplissent leur âme. 

Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous 

les autres, ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute 

l’espèce humaine; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté 

d’eux; mais il ne les voit pas; il les touche et ne les sent point; il n’existe 

qu’en lui-même et pour lui seul, et s’il lui reste encore une famille, on 

peut dire du moins qu’il n’a plus de patrie.190

 

 

De toegenomen vrijheid en gelijkheid hadden volgens Tocqueville niet geleid tot de 

verhoopte broederlijkheid.191 De toegenomen gelijkheid had ervoor gezorgd dat iedere 

burger geheel en al in zichzelf opging: als hij tenminste nog rekening hield met zijn familie 

dan was dit ook het punt waar de solidariteit ophield. Op het eerste zicht had het schouwspel 

van het gejaagde leven van zoveel fortuinlijke mensen iets verbijsterends.192

 

 Maar 

uiteindelijk gaf Tocqueville toe dat deze rusteloze jacht op het geluk zo oud was als de 

wereld zelf; het enige verschil was dat er nu een hele natie bij betrokken was. De zoektocht 

naar weelde en genot was in de Oude Wereld een privilege voor de aristocratie, maar in de 

Nieuwe Wereld werd dit een recht voor een massa mensen op een tot dan toe ongekende 

schaal. 

Toch was er voor hem ook reden tot optimisme: de Amerikaanse cultuur was in staat geweest 

waarden in stand te houden die tegengewicht boden aan de driftige drang van de begeerte, het 

individualisme en het materialisme.193

                                                 
189 Idem, p. 332. 

 De waarden die voor Tocqueville het meest opvielen 

190 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique: tome second (Paris: Génin, 1951), pp. 432-433.  
191 Liberté, égalité et fraternité, het onafscheidelijke trio in de leuze van de Franse Revolutie, lagen volgens 
Tocqueville niet altijd in elkaars verlengde, in tegendeel. 
192 Darrin M. McMahon, Geluk: een geschiedenis (Amsterdam: De Bezige Bij, 2005), p. 334. 
193 Idem, pp. 334-340. 
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waren ‘de doctrine van het welbegrepen eigenbelang’194 en de ‘geest van de godsdienst’195

 

 

De eerste zag hij actief aan het werk in het culturele ethos dat Amerikaanse burgers ertoe 

bracht hun individuele belangen in overeenstemming te brengen met de maatschappij als 

geheel. Vanuit hun welbegrepen eigenbelang wisten ze dat ze door anderen goed te doen er 

zelf beter van werden. Om hun eigenbelang te dienen, moest iedereen zich richten op het 

overkoepelende geluk van de samenleving. Om hun eigenbelang te dienen, moest iedereen 

zich richten op het overkoepelende geluk van de samenleving.  

We zullen zien dat het gemeenschappelijk belang ook bij Etzioni een grote rol speelt, toch is 

er sprake van een nuanceverschil. Etzioni benadert het geluk van de gemeenshap niet zozeer 

vanuit het eigenbelang, toch kan zijn ‘new golden rule’ het tegenovergestelde suggereren: 

“Respect and uphold society’s moral order as you would have society respect and uphold 

your autonomy.”196 Dit is een communitaristische herformulering van de aloude gulden 

regel: “Doe een ander niet aan, wat je niet zou willen dat jou wordt aangedaan.” Maar 

kunnen we deze regel beschouwen als een zoveelste variant van het welbegrepen 

eigenbelang? Het gaat volgens mij om meer dan om het louter redeneren vanuit de eigen 

genoegens. Het gaat, om het met Kant te zeggen, om het zich verplicht voelen aan de morele 

wet.197

 

 Het gaat om het appel mee te leven met de ander en moreel te zijn. Schenkt dit ons 

altijd genot of dient dit ons eigenbelang? Neen, moraliteit heeft daar eigenlijk niet zoveel 

mee te maken. Maar opnieuw schort er ook aan deze veronderstelling iets. Moreel zijn, 

bezorgt ons ook vaak verdriet. Zo is het mogelijk dat we mee-lijden met iemand zonder dat 

we iets kunnen doen om die persoon te helpen.  

De ‘geest van de godsdienst’ was niet minder belangrijk dan de ‘doctrine van het 

welbegrepen eigenbelang’.198

 

 Hoewel hij op persoonlijk vlak geworsteld heeft met met het 

katholieke geloof, moest volgens hem niet aan het maatschappelijke belang van godsdienst 

worden getwijfeld. De ‘geest van de godsdienst’ zette mensen aan tot zelfbeheersing en 

inspireerde hen tot hulpvaardigheid.  

                                                 
194 ‘La doctrine de l’intérêt bien entendu’. Zie de Tocqueville, De la démocratie en Amérique: tome second 
(Paris: Génin, 1951), pp. 163-167. 
195 ‘la matière de religion’. Idem, pp. 168-170. 
196 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), p. xviiii (Preface: Virtue in a free society). 
197 M. R. Commers, Wijsgerige ethiek: systematiek (Gent: Universiteit Gent, 2004-2005), Deel 3, p. 72. 
198 Darrin M. McMahon, Geluk: een geschiedenis (Amsterdam: De Bezige Bij, 2005), pp. 335-340. 
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 Je suppose que, pour atteindre le bonheur de ce monde, un homme 

résiste en toutes rencontres à l’instinct, et raisonne froidement tous les 

actes de sa vie; qu’au lieu de céder aveuglément à la fougue de ses 

premiers désirs, il ait appris l’art de les combattre, et qu’il se soit habitué 

à sacrifier sans efforts le plaisir du moment à l’intérêt permanent de 

toute sa vie.199

 

 

Tocqueville zag redenen voor een voorzichtig optimisme, maar tegelijk beschouwde hij de 

toekomst van de mensheid met oprechte bezorgdheid: “Alleen door de begeerte in een 

gezond keurslijf te dwingen, konden Amerikanen op een goede manier met hun steeds verder 

uitdijende weelde leren leven.”200

 

 Uiteraard weten we dat wat toen voor Tocqueville 

misschien enkel op de Amerikaanse samenleving van toepassing was, zich steeds verder 

heeft uitgebreid. 

3.3.3. Een constante evenwichtsoefening 

3.3.3.1. …tussen vrijheid en gelijkheid – Isaiah Berlin 

Isaiah Berlin stelde vast dat de mate van onze negatieve vrijheid wordt bepaald door de 

hoeveelheid mogelijke keuzes die voor ons openstaan. Het gaat hier dus om de kansen die we 

hebben of krijgen om iets te ondernemen, niet om wat we daadwerkelijk ondernemen.201

 

 Het 

gaat ook om de afwezigheid van obstakels die worden opgelegd door anderen. De negatieve 

vrijheid biedt ruimte voor een pluralisme aan ideeën en levensstijlen.  

In het belang dat hij hecht aan de mogelijkheid van pluralisme werd Berlin beïnvloed door 

onder andere Giambattista Vico en Johann Gottfried Herder. Zij hadden elk op hun beurt 

gereageerd tegen de zoektocht naar eeuwige waarheden, die nogal kenmerkend is voor de 

westerse wijsbegeerte.202

                                                 
199 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique: tome second (Paris: Génin, 1951), p. 169. 

 Vico meende dat iedere samenleving een eigen visie op de realiteit 

en op zichzelf had. Hun denkbeelden, taal, metaforen, tradities en rituelen vertolken de wijze 

waarop zij tegenover de werkelijkheid staan en hoe zij zichzelf daarin geplaatst zien. Daaruit 

volgt dat veschillende culturen verschillende waarden hebben, omdat zij op een andere 

manier met die werkelijkheid geconfronteerd worden. En waarden uit verschillende culturen 

200 Darrin M. McMahon, Geluk: een geschiedenis (Amsterdam: De Bezige Bij, 2005), p. 338. 
201 Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty” in Four Essays on Liberty (London, Oxford, New York: Oxford 
University Press, 1975), pp. 118-172. 
202 Isaiah Berlin, The crooked Timber of Humanity: Chapters in the History of Ideas (New York: Alfred A. 
Knopf, 1991), pp. 8-14. 
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waren volgens hem niet noodzakelijk verenigbaar.203

 

 De Duitse filosoof Johann Gottfried 

Herder ging nog verder door nationale culturen binnen landen met elkaar te vergelijken en op 

te merken dat ook hun waarden onderling erg verschillend waren.  

Vico en Herder werden vaak bestempeld als culturele relativisten, maar dat verwijt is volgens 

Berlin niet terecht. Relativisme houdt in dat de leden van verschillende groepen of 

gemeenschappen zich niet zouden kunnen inleven in de waarden van een andere 

gemeenschap, maar dit is niet wat Vico en Herder wilden zeggen. Het is mogelijk om 

bepaalde waarden van een andere cultuur onbegrijpelijk te vinden, desalniettemin is het van 

belang dat mensen zich zoveel mogelijk openstellen zodat ze kunnen bevatten hoe iemand 

die deze waarden hanteert ook een volwaardig mens kan zijn. Toch moet hier sprake zijn van 

streefdoelen die we kunnen erkennen als waarden waarvan de verwezenlijking zin kan geven 

aan het leven. Er bestaan tal van doelen en tal van morele waarden, maar niet talloos vele: ze 

moeten hoedanook binnen de grenzen van de menselijke van de menselijke horizon liggen. 

Als dat niet het geval is, liggen ze buiten de menselijke sfeer.204

 

 Daarom zou Berlin hun visie 

eerder omschrijven als pluralisme: nl. de opvatting dat mensen verschillende waarden 

vooropstellen, maar toch volkomen rationeel en menselijk blijven, zodat ze elkaar kunnen 

begrijpen door zich in de situatie van de ander in te leven. 

Deze pluralistische visie uit zich ook in de manier waarop hij een onderwerp als vrijheid 

benadert. Vrijheid impliceert immers dat we rekening moeten houden met de verschillen 

tussen mensen. Hoewel Berlin veel belang hecht aan de persoonlijke vrijheid, vraagt hij zich 

af wat deze vrijheid nog te betekenen heeft in toestanden van schrijnende ellende of 

ongelijkheid:  

 

 It is true that to offer political rights, or safeguards against intervention 

by the state, to men who are half-naked, illiterate, underfed and diseased 

is to mock their condition; they need medical help or education before 

                                                 
203 Wat Vico opmerkte houdt verband met de kennissociologie. Net als Niklas Luhmann was hij geïnteresseerd 
in de manier waarop zingevingen in een samenleving ontstaan en zelf op hun beurt zorgen voor sociale ordening. 
Van belang is het verband en de wisselwerking tussen het handelen en mentale interpretaties van de wereld. De 
tijdruimtelijke context speelt hierin een grote rol. Zie M. R. Commers, Wijsgerige ethiek: methodiek (Gent: 
Universiteit Gent, 2004-2005), p. 37. 
204 Er is dus betrekkelijkheid, maar niet alles is daarom betrekkelijk. Een voorbeeld van een waardenfamilie die 
buiten het menselijke domein ligt, is die van de nazi’s. Deze ‘waarden’ zijn niet zomaar anders te noemen, ze 
zijn gewoon verkeerd. Zie M. R. Commers, Wijsgerige ethiek: methodiek (Gent: Universiteit Gent, 2004-2005), 
p. 14. 
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they can understand, or make use of, an increase in their freedom. What 

is freedom to those who cannot make use of it? Without adequate 

conditions for the use of freedom, what is the value of freedom?205

 

 

In de ogen van Isaiah Berlin is het moreel onverantwoord om hulpeloze mensen in de naam 

van de persoonlijke vrijheid in de kou te laten staan. Iedere helpende hand is hier welkom en 

dat daarmee hun persoonlijke levenssfeer wordt binnengedrongen, zal wel hun laatste zorg 

zijn. 

 

Positieve vrijheid kunnen we enigszins beschouwen als autonomie: het vermogen om 

meester over zichzelf te zijn, om zelf te kunnen kiezen en de gemaakte keuzes te 

rechtvaardigen.206 Positieve vrijheid stelt de vraag centraal in welke mate mensen in staat 

zijn zelfstandig richting te geven aan hun leven en in hoeverre zij in staat zijn voor zichzelf te 

zorgen.207

 

 Berlin is van mening dat deze opvatting over vrijheid gekenmerkt wordt door de 

wens van elk individu om iemand te zijn, iemand die bovendien verantwoordelijk kan zijn 

voor zijn of haar eigen daden. Mensen willen hun eigen leven kunnen bepalen en zichzelf 

verwezenlijken. 

Afwezigheid van overheidsinmenging (negatieve vrijheid) en de mogelijkheid zelfstandig 

richting te kunnen geven aan het leven (positieve vrijheid) zijn op elkaar betrokken. 

Niettemin is er soms overheidsinmenging nodig opdat mensen zichzelf zouden kunnen 

verwerkelijken. Mensen met een handicap, zieken, bejaarden of mensen met financiële 

moeilijkheden hebben steun nodig. Louter theoretisch beschouwd vermindert op deze manier 

hun negatieve vrijheid, waarvan ze eigenlijk niet zoveel gebruik kunnen maken, ten koste 

van hun positieve vrijheid. De mogelijkheden om hun leven zinvol in te richten, nemen toe 

naarmate anderen zich meer om hen bekommeren. Libertaristen zoals Herbert Spencer, 

Benjamin Tucker en Robert Nozick zouden deze interventie ronduit beschouwen als 

bemoeienis.208

                                                 
205 Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty” in Four Essays on Liberty (London, Oxford, New York: Oxford 
University Press, 1975), p. 124. 

 Volgens hen is het individuele recht op vrijheid als zelfbeschikkingsrecht en 

206 Etzioni is van mening dat autonomie meer inhoudt dan vrijheid, maar hier heeft hij het over hetzelfde 
onderscheid dat Berlin maakt tussen positieve en negatieve vrijheid. 
207 Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty” in Four Essays on Liberty (London, Oxford, New York: Oxford 
University Press, 1975), pp. 131-134. 
208 Koen Raes, Diederik Vandendriessche, De staat van de polis: Overzicht van de politieke filosofie door de 
eeuwen heen (Gent: Academia Press, 2005), p. 100. 
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als eigendomsrecht gekant tegen eender welke vorm van paternalisme individuele 

vrijheidsrechten om welke reden ook worden aangetast.  

 

Het is duidelijk dat deze complementaire vormen van vrijheid door de historische 

ontwikkeling uit elkaar gegroeid zijn. Het vrijheidsbegrip is erg geladen geworden in de 

westerse moraalfilosofie, vooral na WO II. Van beide opvattingen zijn immers ontsporingen 

mogelijk, maar in de tijdsgeest waarin Berlin zijn ideeën over vrijheid ontwikkelde waren 

vooral ontsporingen van de positieve opvatting reëel. De positieve vrijheid die burgers 

hebben om samen richting te geven aan de maatschappij kan een bedreiging inhouden voor 

de negatieve vrijheid van het individu. Uitsluitende aandacht voor collectieve positieve 

vrijheid zou al snel aanleiding geven tot “the greatest happiness of the greatest number”, 

waarmee de deur wagenwijd wordt opengezet voor despotisme en totalitarisme. De wil van 

een meerderheidsgroep om zichzelf - vaak ten koste van anderen – te verwezenlijken volgens 

één welbepaald idee heeft onder meer aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van systemen 

zoals het stalinisme, het nazisme en het fascisme. Enkel door de belangen van het individu 

continu te verdedigen, wordt een barrière opgeworpen tegen de collectieve macht van 

groeperingen die menen te weten wat goed is voor het individu. In de zoektocht naar 

definitieve en universeel geldende waarden zag hij het gevaar voor de ontwikkeling van 

absolutistische strekkingen. Ideeën kunnen soms een eigen leven gaan leiden doordat 

sommigen ervan verabsoluteerd en vooropgeplaatst worden als een heilige wet.209

 

 Hoe dit 

aanleiding kan geven tot extreme groepsdruk en massale zinsverbijstering werd op een 

magistrale wijze gepersifleerd in het theaterstuk Rhinocéros van Ionesco.  

 Bérenger (à Daisy). – Ne le laissez pas partir, ne le laissez pas partir. 

 Daisy. – Je voudrais bien qu’il reste… cependant, chacun est libre. 

 Bérenger (à Dudard). – L’homme est supérieur au rhinocéros! 

 Dudard. – Je ne dis pas le contraire. Je ne vous approuve pas non plus. 

Je ne sais pas, c’est l’expérience qui le prouve. 

 Bérenger (à Dudard). – Vous aussi, vous êtes un faible Dudard. C’est un 

engouement passager, que vous regrettez. 

                                                 
209 Dit is wat er gebeurt in totalitaire doctrines. Zo werd de idee gevormd dat de uitroeiing van de Joden nog niet 
zo’n slechte zaak was aangezien ze toch een niet-levensvatbaar ‘ras’ vormden. Zie Hannah Arendt, Totalitarisme 
(Amsterdam: Boom, 2005), p. 11. 
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 …Dudard. – J’ai des scrupules! Mon devoir m’impose de suivre mes 

chefs et mes camarades, pour le meilleur et pour le pire. 

 Bérenger. – Vous n’êtes pas marié avec eux. 

 Dudard. – J’ai renoncé au mariage, je préfère la grande famille 

universelle à la petite.210

 

 

De wil om bij de neushoorns te horen (rinoceritis) wordt een fanatisme. Voor de ene lezer of 

toeschouwer staat het gelijk aan de gewillige volgzaamheid die zo kenmerkend is voor 

totalitaire regimes. Voor de ander heeft het betrekking op het blind volgen van de mode.211

 

 

Het is omwille van het belang van de bescherming van het individu tegen totalitaire 

overwegingen dat Berlin de negatieve vrijheid verdedigt ten voordele van de positieve 

variant. Doordat zijn angst toen groter was voor ontsporingen van positieve vrijheid, heeft hij 

te weinig ingezien dat een te grote  nadruk op vrijheid ook gevaren kan inhouden. Deze 

problematiek duidt op het ‘existentieel perspectief’ (Abraham Edel) dat ervoor zorgt dat het 

niet mogelijk is ethische uitspraken te doen zonder de wereld op een bepaalde manier aan te 

nemen. Berlin veronderstelde een wereld waarin het gevaar voor totalitaire regimes erg groot 

was, als bestaand en tegelijkertijd geeft deze ervaring bestaansperspectief aan zijn 

uitspraken.212

 

 

3.3.3.2. …tussen autonomie en verantwoordelijkheid – Amitai Etzioni 

Etzioni meent dat een scherpe tegenstelling tussen de publieke- en privésfeer, zoals die voor 

het eerst gemaakt werd door Bentham, empirisch geen stand houdt.213

                                                 
210 Eugène Ionesco, Le Rhinocéros: pièce en trois actes et quatre tableaux (Amsterdam: Meulenhoff Educatief, 
1981), p. 110. 

 Bovendien meent hij 

dat dit onderscheid vanuit een normatief standpunt ook niet te rechtvaardigen is. 

Sociologisch onderzoek heeft aangetoond dat alle samenlevingen wetten kennen die 

gemeenschappelijke waarden inhouden die consequenties hebben voor het gedrag binnen de 

privésfeer. Zulke wetten bepalen leggen vast wat ouders niet met hun kinderen mogen doen 

(ze seksueel misbruiken of mishandelen), wat ze wel voor hun kinderen behoren te doen (hen 

verzorgen en naar school laten gaan), hoe volwassenen met elkaar moeten omgaan, 

enzovoort. Volgens Etzioni is het zinvoller om een onderscheid te maken tussen gedrag dat 

211 Idem, vi. 
212 M. R. Commers, Wijsgerige ethiek: methodiek (Gent: Universiteit Gent, 2004-2005), p. 42. 
213 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), pp. 92-93. 
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aan de kernwaarden van een samenleving beantwoordt en gedrag dat dat niet doet. En dit 

onderscheid loopt dwars door de categorieën privé en publiek heen. Dit is een duidelijk 

verschil tussen het communitarisme en het liberalisme. 

 

Hoewel binnen het communitarisme ook veel belang wordt gehecht aan autonomie, merkt 

Etzioni op dat we deze als sociaal geconstrueerd moeten opvatten. De vrijheidsopvatting die 

huldigt, is een positieve. Het ‘vrije’ Amerika heeft volgens hem te maken met een teveel aan 

negatieve vrijheid. Dit heeft volgens hem geleid tot allerlei psychische aandoeningen en 

anomie.  
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Hoofdstuk 4: De grote inspiratiebronnen van Amitai Etzioni 
4.1. Inleiding 
In dit hoofdstuk is het allerminst de bedoeling een sluitend overzicht te geven van alle 

sociologen en filosofen die mogelijk een invloed zouden kunnen hebben gehad op het denken 

van Etzioni. Ik heb getracht een selectie te maken van de voornaamste voorgangers van 

Etzioni’s communitarisme. Ferdinand Tönnies en Émile Durkheim hebben als eersten binnen 

de jonge discipline van de sociologie een analyse gemaakt van het gemeenschapsconcept. 

Een korte bespreking van deze twee sociologische analyses is onontbeerlijk om een zicht te 

krijgen op het gemeenschapsconcept dat Etzioni voor ogen heeft. Talcott Parsons deelt met 

Etzioni de sociologische benadering van het structureel functionalisme. Een dergelijke 

benadering gaat uit van een consensus die zich manifesteert binnen een maatschappij 

wanneer er een evenwicht heerst tussen de verschillende maatschappelijke subsystemen. 

Deze visie gaat in tegen een conflictvisie die ervan uitgaat dat er binnen de samenleving 

onvermijdelijk conflicten plaatsvinden (zie hoofdstuk 5). Martin Buber ten slotte is 

ongetwijfeld de grote leermeester geweest van Etzioni. Hij heeft het communitarisme van 

Etzioni op verschillende vlakken vormgegeven. De rol van dialoog en verantwoordelijkheid 

komen net als in Bubers filosofie sterk naar voor Etzioni’s visie. En de Ik-Jij relatie heeft 

Etzioni aangepast aan zijn communitarisch paradigma door het uit te breiden tot Ik-Wij 

relatie.  

 

4.2. Ferdinand Tönnies 
In de sociologie treffen we twee ontwikkelingslijnen aan van het gemeenschapsconcept. De 

eerste benadering vinden we terug in Tönnies’ bekendste werk Gemeinschaft und 

Gesellschaft. De tweede benadering nam een aanvang met Durkheim’s Suicide en wilde 

bepaalde bijzondere kenmerken van een gemeenschap of het gemeenschapsleven 

abstraheren.  

 

4.2.1. Gemeinschaft und Gesellschaft 

  

 Die menschlichen Willen stehen in vielfachen Beziehungen zu einander; 

jede solche Beziehung ist eine gegenseitige Wirkung, die insofern, als 

von der einen Seite getan oder gegeben, von der anderen erlitten oder 

empfangen wird… Auf die Verhältnisse gegenseitiger Bejahung wird 
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diese Theorie als auf die Gegenstände ihrer Untersuchung ausschlieβlich 

gerichtet sein. Jedes solche Verhältnis stellt Einheit in der Mehrheit oder 

Mehrheit in der Einheit dar… Die durch dies positive Verhältnis 

gebildete Gruppe heiβt, als einheitlich nach innen und nach auβen 

wirkendes Wesen oder Ding aufgefaβt, eine Verbindung. Das Verhältnis 

selber, und also die Verbindung, wird entweder als reales und 

organisches Leben begriffen – dies ist das Wesen der Gemeinschaft, 

oder als ideelle und mechanische Bildung – dies ist der Begriff der 

Gesellschaft.214

 

 

Het onderscheid tussen communale relaties en belangen-gebaseerde associaties verscheen in 

de jonge wetenschappelijke discipline van de sociologie voor het eerst bij Ferdinand 

Tönnies.215 In zijn theoretisch essay Gemeinschaft und Gesellschaft behandelde hij de 

transitie van Gemeinschaft naar Gesellschaft in evolutionaire termen, de Gemeinschaft 

representeert hierbij de kindertijd van de mensheid en Gesellschaft haar maturiteit. Tönnies’ 

essay put kracht uit de impliciete afkeuring van de profeten der moderniteit voor wie 

rationele- en uitwisselingsrelaties de dominante en bovendien de meest geprefereerde sociale 

relaties waren. Een samenleving waarin er sprake was van kille en verzakelijkte relaties 

duidde Tönnies aan met de term Gesellschaft.216  Tönnies bechouwde de Gemeinschaft als 

een waardig alternatief.217

 

   

4.2.2. Tönnies’ Gemeinschaftsconcept 

De Duitse sociologie ontwikkelde zich oorspronkelijk als een wetenschappelijk veld dat 

toegewijd was aan de classificatie en analyse van sociale relaties en structuren.218

                                                 
214 Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft: Grundbegriffe der reinen Soziologie (Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1970), p. 3. 

 De eerste 

en waarschijnlijk meest bekende classificatie in de vroege Duitse sociologie was Tönnies 

onderscheid tussen Gemeinschaft en Gesellschaft. Tönnies’ doorbraak was dat hij zichzelf 

losmaakte van de telkens weer opduikende debatten omtrent de superioriteit van het 

stedelijke leven. De landelijke gemeenschappen werden beschouwd als achterlijk en primitief 

215 Steven Brint, “Gemeinschaft Revisited: A Critique and Reconstruction of the Community Concept” 
(Sociological Theory, March 2001, 19:1), pp. 1-23. 
216 Amitai Etzioni, The Spirit of Community: Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda (London: 
Fontana Press, 1993), p. 116. 
217 Steven Brint, “Gemeinschaft Revisited: A Critique and Reconstruction of the Community Concept” 
(Sociological Theory, March 2001, 19:1), p. 2. 
218 Idem, p. 2. 
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terwijl moderne stedelijke samenlevingen volgens Tönnies’ tijdgenoten meer gebaseerd 

waren op de rede.219

 

  Hij maakte deze levenswijzen conceptueel los van hun ruimtelijke 

context en trachtte de dominante kenmerken en de kwaliteiten ervan te identificeren. Toch 

kon Tönnies zich niet volledig losmaken van een sentimentele benadering van zijn 

onderzoeksobject. 

 Die Theorie der Gemeinschaft geht solchen Bestimmungen gemäβ von 

der vollkommenen Einheit menschlicher Willen als einem 

ursprünglichen oder natürlichen Zustande aus, welcher  troβ der 

empirischen Trennung und durch dieselbe hindurch, sich erhalte, je nach 

der notwendigen und gegebenen Beschaffenheit der Verhältnisse 

zwischen verschieden bedingten Individuen mannigfach gestaltet. Die 

allgemeine Wurzel dieser Verhältnisse ist der Zusammenhang des 

vegetativen Lebens durch die Geburt; die Tatsache, daβ menschliche 

Willen, insofern als jeder einer leiblichen Konstitution entspricht, durch 

Abstammung und Geschlecht miteinander verbunden sind und bleiben, 

oder notwendiger Weise werden…220

 

   

In deze omschrijving van de term Gemeinschaft treffen we duidelijk romantische ondertonen 

aan. Net als andere romantische denkers was hij geneigd met enige idealiserende nostalgie 

terug te kijken naar het verleden en meer specifiek naar het plattelandsleven.221

  

 Zijn theorie 

over de Gemeinschaft start vanuit de veronderstelling dat de perfecte eenheid van iedere 

menselijke wil als een oorspronkelijke of natuurlijke toestand moet beschouwd worden. De 

wortel van deze natuurlijke conditie is volgens hem te vinden in de coherentie van het 

vegetatieve leven, via de geboorte en het feit dat de menselijke wil via afstamming in een 

noodzakelijke relatie staat met iedere ander menselijke wil.  

Tönnies’ typologische constructie was echter niet gebaseerd op de identificatie van die 

elementen die bepalend zijn voor de gemeenschap, maar op het grootste aantal 

contrasterende verschillen tussen communale en associatieve relaties. Om slechts een klein 

                                                 
219 Amitai Etzioni, The Spirit of Community: Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda (London: 
Fontana Press, 1993), p. 116. 
220 Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft: Grundbegriffe der reinen Soziologie (Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1970, p. 8. 
221 Darrin M. McMahon, Geluk: een geschiedenis (Amsterdam: De Bezige Bij, 2005), p. 362. 
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aantal van de contrasten die hij in zijn essay ontwikkelde weer te geven, gebruiken we 

volgend schema: 

 

Gemeinschaft Gesellschaft 

geassocieerd met gelijkaardige 

levenswijzen 

geassocieerd met verschillende 

levenswijzen 

gemeenschappelijke overtuigingen verschillende overtuigingen 

sterke banden en frequente interactie losse banden en weinig interactie 

kleine groepen mensen grote groepen mensen 

afstand van machtscentra nabijheid van machtscentra 

Vertrouwdheid regels om wantrouwen het hoofd te bieden 

Continuïteit tijdelijke arrangementen 

emotionele banden gereguleerde competitie 

  

(Steven Brint, “A Critique and Reconstruction of the Community Concept”)222

 
 

Het is duidelijk dat het probleem van deze aanpak is dat dit noodzakelijk kwaliteiten hoeven 

te zijn die óf aan de ene zijde óf aan de andere zijde van deze conceptuele opsplitsing staan. 

Ook in een Gesellschaft kunnen er warme en emotionele banden bestaan en in een 

Gemeinschaft kan er soms ook sprake zijn van concurrentie en wantrouwen. 

 
4.2.3. Gelijkenissen en verschillen met Etzioni 

Op het eerste gezicht kunnen we zeggen dat ook Etzioni denkt in een sociologische traditie 

waarbij uitgegaan wordt van een verandering in onze manier van samenleven die gekenmerkt 

wordt door de overgang van Gemeinschaft naar Gesellschaft. Hoewel sommige denkers in die 

traditie, zoals Etzioni gekenmerkt worden door een romantische verzuchting naar vroegere 

tijden, bepleit Etzioni geen terugkeer naar het verleden. We kunnen leren uit de geschiedenis, 

maar we mogen niet in het verleden leven. Het is van belang op de toekomst gericht te zijn, 

omdat er meer kan zijn in wat nog moet komen dan in wat voorafging.223

 

 

                                                 
222 Dit schema heb ik zelf opgesteld aan de hand van de dichotomieën die Brint uit Tönies’ werk aanhaalt. Zie 
Steven Brint, “Gemeinschaft Revisited: A Critique and Reconstruction of the Community Concept” 
(Sociological Theory, March 2001, 19:1), pp. 2-3. 
223 Ronald Commers, Het onzegbare en het Onuitsprekelijke: Ethiek, metafysica en muziek bij Vladimir 
Jankélévitch (Brussel: VUBPRESS, 2005), p. 27. 
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In The Active Society bepleit Etzioni een actieve manier van samenleven waarbij hij een 

vlucht uit de Gesellschaft naar een pseudo-Gemeinschaft niet als een oplossing ziet.224

 

 Het 

idee van een gemeenschap omwille van de gemeenschap is volgens Etzioni niet meer dan een 

poging om verantwoordelijkheid en effectieve actie te ontvluchten. Een terugkeer naar de 

passiviteit is een val waarin veel sociale bewegingen gelopen zijn. Anderzijds ligt de 

oplossing volgens Etzioni ook niet in de verzakelijking van de menselijke relaties. De actieve 

gemeenschap, de vereniging van leden die elkaar behandelen als doel op zich en niet-leden 

alsof ze leden waren, biedt een basis voor sociale actie waarin waarden gerealiseerd worden 

zonder dat de menselijkheid hierbij wordt geobjectiveerd. 

4.3. Émile Durkheim 
Net als Tönnies was Émile Durkheim van mening dat de sociologische aandacht te lang 

gericht is geweest op de staat en zijn economie, met zijn onpersoonlijke mechanismen om het 

gedrag te coördineren.225

 

 Deze eenzijdige benadering leidde tot een reductie van het sociale 

leven tot abstracte materiële belangenposities. De vraagstukken over het goede leven werden 

zo op de achtergrond geduwd. Hij legde net als Tönnies de nadruk op het belang van 

gemeenschappelijke relaties ter ondersteuning van het persoonlijke leven. 

4.3.1. Durkheims gemeenschapsconcept 

Durkheim’s doorbraak hield in dat hij de gemeenschap niet als een sociale structuur of 

fysieke entiteit beschouwde, maar als een set van variabele eigenschappen in menselijke 

interacties die niet alleen aangetroffen worden onder traditiegetrouwe plattelandslieden 

afkomstig uit kleine dorpen maar ook bij inwoners van moderne steden.226

                                                 
224 Amitai Etzioni, The Active Society: A Theory of Societal and Political Processes (New York: The Free Press, 
1968), p. 14. 

 De twee 

bekendste werken van Durkheim waarin deze benadering van de gemeenschap naar voor 

wordt gebracht zijn Suicide en Les Formes élémentaires de la Vie religieuse. Eerst treffen we 

het aan in de dichte en absorberende banden die ons behoeden tegen de gevaren van het 

egoïsme in Suicide, daarna als de rituele ervaringen die mensen samenbrengen met 

gemeenschappelijke opvattingen over het religieuze in Les Formes élémentaires de la Vie 

225 Koen Raes, Het moeilijke ontmoeten: Verhalen van alledaagse zedelijkheid (Brussel: VUBPPRESS, 2003), p. 
16. 
226 Steven Brint, “Gemeinschaft Revisited: A Critique and Reconstruction of the Community Concept” 
(Sociological Theory, March 2001, 19:1), p. 3. 
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religieuse. Één van de mogelijke gevaren en ontsporingen van een overdreven egoïsme was 

volgens Durkheim was het verschijnsel dat hij aanduidde met de term anomie.  

 

Zijn benadering waarbij bepaalde welomschreven variabelen worden geëxtraheerd van het 

gemeenschapsconcept is door veel sociologen op een productieve manier overgenomen.227

 

 Er 

is sprake van zes hoofdeigenschappen die geëxtraheerd kunnen worden als variabelen in een 

sociologische analyse. Vier ervan zijn structurele variabelen, de andere twee zijn culturele. 

De structurele variabelen zijn de volgende: (1) dichte en veeleisende sociale banden, (2) 

sociale bindingen en betrokkenheid bij instituties, (3) rituele gelegenheden en (4) kleine 

groepsgrootte. De culturele variabelen zijn de volgende: (5) zichtbare gelijkaardigheid tussen 

de fysieke kenmerken, zoals expressieve stijl, levenswijze of historische ervaring van 

anderen en (6) gedeeld geloof in een ideënsysteem, een morele orde, een institutie of groep. 

Omdat deze eigenschappen niet universeel teruggevonden kunnen worden in alle 

gemeenschappen, is het een goede analytische zet om eerder op de eigenschappen zelf te 

focussen, dan op de contexten waarin ze min of meer teruggevonden worden. 

4.3.2. Durkheims nadruk op het belang van feestdagen 

In de hedendaagse sociologie worden feestdagen gedefinieerd als dagen waarop de gewoonte 

of de wet een halt toeroept aan elke algemene commerciële activiteit om zo een bepaalde 

gebeurtenis te herdenken of te vieren.228

(a) Het seculiere, routineuze leven van alledag, de uitvoering van instrumentele activiteiten 

en huishoudelijke taken neigen ertoe de onderlinge verbanden te verzwakken en een 

centrifugaal individualisme te bevorderen. Om deze centrifugale, individualiserende 

tendensen het hoofd te kunnen bieden moeten samenlevingen zichzelf telkens opnieuw 

‘ontspannen’ door verplichtingen even op te offeren voor een gedeelde set van opvattingen 

en praktijken. 

 Maar feestdagen kunnen ook rituele heiligedagen 

zijn omdat ze gelijkaardige functies vervullen als rituelen en de rol die deze spelen in de 

samenleving. De hoofdpunten van Durkheim’s functionele benadering zijn de volgende: 

(b) Rituelen leveren een belangrijk mechanisme voor de recreatie van de samenleving, 

waarin de leden gemeenschappelijke ervaringen delen die diepe emotionele banden helpen 

vormen en onderhouden. 

                                                 
227 Steven Brint, “Gemeinschaft Revisited: A Critique and Reconstruction of the Community Concept” 
(Sociological Theory, March 2001, 19:1), p. 3. 
228 Amitai Etzioni, “Toward a Theory of Public Ritual” (Sociological Theory, March 2000, 18:1), p. 45. 
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 Si différents qu’ils soient les uns des autres par la nature des gestes 

qu’ils impliquent, les divers rites positifs que nous venons de passer en 

revue ont un caractère commun: tous sont accomplis dans un état de 

confiance, d’allégresse et meme d’enthousiasme.229

 

 

(c) De onderdelen van rituelen en de objecten die worden vereerd of gevierd (gaande van 

gekleurde stenen of houtsnedes of om het even wat) hebben geen intrinsieke betekenis of 

waarde. Het is de samenleving of gemeenschap die deze objecten bezielt met betekenis en op 

deze manier worden zij de hoekstenen van de integrerende rituelen die errond worden 

gebouwd. 

 

 Il n’y a donc pas, au fond, de religions qui soient fausses. Toutes sont 

vraies à leur façon: toutes répondent, quoique de manières différentes, à 

des conditions données de l’existence humaine…[Les] religions 

primitives…ne sont pas moins respectables que les autres. Elles 

répondent aux mêmes nécessités, elles jouent le même rôle, elles 

dépendent des mêmes causes; elles peuvent donc tout aussi bien servir à 

manifester la nature de la vie religieuse et, par conséquent, à résoudre le 

problème que nous désirons traiter.230

 

  

4.3.3. Gelijkenissen en verschillen met Etzioni 

Enkele van de zes hoofdeigenschappen, die Durkheim toekende aan het gemeenschapsleven, 

worden door Etzioni behouden, andere verwerpt hij. We kunnen zeggen dat hij de eerste 

structurele variabele, namelijk die van dichte en veeleisende sociale banden grotendeels 

overneemt, hoewel hij niet zozeer de nadruk legt op dichtheid.231

                                                 
229 Émile Durkheim, Les Formes élémentaires de la Vie religieuse: Le Système totémique en Australie (Paris, 
Presses universitaires de France, 1960), p.556. 

 Sociale banden zijn voor 

Etzioni veeleisend in die zin dat een goede gemeenschap behoefte heeft aan een bepaald 

verantwoordelijkheidsgevoel bij haar leden. De tweede – sociale bindingen en betrokkenheid 

bij instituties - en derde structurele variabele – rituele gelegenheden - neemt Etzioni ook 

grotendeels over in zijn communitarisme. De vierde eigenschap echter – namelijk een kleine 

230 Idem, pp. 3-4. 
231 Amitai Etzioni, “Communitarian Elements in Select Works of Martin Buber” (The Journal of Value Inquiry, 
volume 33, issue 2, 1999), p. 155. 
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groepsgrootte – verwerpt Etzioni. Dit is volgens hem absoluut geen voorwaarde voor een 

goede samenleving. Etzioni beschouwt de samenleving als geheel als een “community of 

communities”.232

 

 Via dit begrip probeert hij zijn overtuiging kracht bij te zetten dat er ook 

gemeenschapszin kan heersen in grotere gehele, zoals volledige samenlevingen. De twee 

culturele variabelen die Durkheim aanhaalt als kenmerken van een gemeenschap worden wel 

grotendeels overgenomen door Etzioni. 

Hoewel Etzioni samen met Durkheim het belang van rituele feestdagen onderkent, maakt 

Etzioni een onderscheid, dat Durkheim niet maakt. Durkheim maakte geen intern 

onderscheid omdat hij zijn conclusies had gebaseerd op de studie van het Australisch 

totemisme. Hij observeerde dus een eerder kleine samenleving met een hoog niveau van 

homogeniteit en integratie.233

 

 Etzioni maakt een onderscheid tussen feestdagen die de 

sociabiliteit versterken, zoals het christelijke en het Joodse Paasfeest, en feestdagen die in de 

eerste plaats gericht zijn op ontspanning. Deze laatste kunnen indirect leiden tot een hogere 

sociabiliteit, maar ze dragen ook een groter risico in zich om uit de hand te lopen. 

Voorbeelden van deze laatste categorie zijn volgens Etzioni nieuwjaarsnacht en Poerim. 

4.4. Talcott Parsons 
Parsons is door velen de invloedrijkste socioloog van de twintigste eeuw genoemd.234

 

 Zijn 

bekendste werken zijn The Structure of Social Action (1937) en The Social System (1951). 

Zijn invloed op de Amerikaanse sociologie was immens omwille van zijn aanzienlijke 

bijdrage aan de vraagstukken rond hoe getheoretiseerd behoort te worden over de 

samenleving. 

4.4.1. The Structure of Social Action 

Parsons beschouwde sociale actie als iets dat voortgebracht en niet simpelweg 

gedetermineerd werd door normen en waarden.235 Volgens hem ervaren mensen hun 

omgeving als een betekenisvolle realiteit en geven ze er vanuit deze ervaring ook vorm 

aan.236

                                                 
232 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), p. 176. 

 Indien men als onderzoeker de ideëen, motieven en geloofssystemen kan achterhalen 

233 Amitai Etzioni, “Toward a Theory of Public Ritual” (Sociological Theory, March 2000, 18:1), p. 49. 
234 David Jary and Julia Jary, The HarperCollins Dictionary of Sociology (New York: HarperCollins Publishers, 
1991), p. 253. 
235 Idem, p. 254. 
236 H. Brutsaert, Sociologie (Gent: Universiteit Gent, 1995), p. 73. 
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die personen aanzetten op een bepaalde manier te handelen dan kan men vaststellen dat ze zo 

handelen omdat ze hun wensen en aspiraties zo goed mogelijk gerealiseerd willen zien. Dit 

betekent dat er naast de aandacht die uitgaat van de handelingssociologie naar subjectieve 

betekenissen, ook rekening moet worden gehouden met de sociale situatie en de mogelijke 

gedragskeuze binnen deze specifieke situatie.   

 

Hij ontwikkelde deze ideëen in de richting van het functionalisme en de systeemtheorie, die 

verder uitgewerkt zouden worden in The Social System. 

 

4.4.2. The Social System 

 

 The title, The Social System, goes back, more than any other source, to 

the insistence of the late Professor L. J. Henderson on the extreme 

importance of the concept system in scientific theory, and his clear 

realization that the attempt to delineate the social system as a system 

was the most important contribution of Pareto’s great work.237 This book 

therefore is an attempt to carry out Pareto’s intention, using an approach, 

the “structural-functional” level of analysis, which is quite different 

from that of Pareto, and, of course, taking advantage of the very 

considerable advances in our knowledge at many points, which have 

accumulated in the generation since Pareto wrote.238

 

  

Een sociaal systeem moet volgens Parsons in essentie vier functies vervullen.239 Zijn AGIL 

(Adaptation, Goal attainment, Integration, Latency) schema dient als analytisch 

begrippenkader van deze vier functies. Hij benadrukt wel het volgende: “The scheme, that is, 

relative to the units of action and interaction, is a relational scheme.”240 Deze functionele 

vereisten werden geïntroduceerd om een antwoord te geven op de klassieke Hobbesiaanse 

vraag: “Hoe kan een maatschappelijke orde worden gecreëerd die blijft bestaan in de tijd en 

dit ondanks de conflictsituaties die zich erin voordoen?241

                                                 
237 Het werk waarnaar Parsons hier verwijst is Pareto’s General Sociologie van L. J. Henderson. 

 En waarom is het bovendien zo dat 

de samenleving niet gekarakteriseerd wordt door een Hobbesiaanse oorlog van allen tegen 

238 Talcott Parsons, The Social System (London: Tavistock Publications Limited, 1952), p. vii (Preface). 
239 H. Brutsaert, Sociologie (Gent: Universiteit Gent, 1995), pp. 90-91. 
240 Talcott Parsons, The Social System (London: Tavistock Publications Limited, 1952), p. 4. 
241 H. Brutsaert, Sociologie (Gent: Universiteit Gent, 1995), p. 90. 
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allen?”242

 

  De functie van het subsysteem draagt bij tot het systeem in zijn totaliteit en elk 

sociaal systeem kan maar blijven bestaan als het aan de vier volgende voorwaarden 

beantwoordt: 

Aanpassing (Adaptation): Deze voorwaarde heeft betrekking op de noodzaak van het 

systeem om zich aan te passen aan de vereisten die gesteld worden door de omgeving.243

 

 Het 

is de bedoeling dat het sociale systeem deze omgeving zoveel mogelijk tracht te beheersen 

om de nodige middelen eruit te halen, aangezien moet kunnen worden voldaan aan de fysieke 

behoeften van de leden van dit systeem. Binnen een gemeenschap zijn voedselvoorziening en 

huisvesting minimumvereisten en om daaraan te voldoen is een productie- en 

distributiestelsel – met andere woorden ‘economie’ – noodzakelijk. 

Doelverwezenlijking (Goal attainment) heeft te maken met het vastleggen van doelstellingen 

en het aanwenden van middelen. In elk sociaal systeem moeten prioriteiten gesteld worden, 

waarna moet worden voorzien in de structurele middelen om deze doelstellingen te 

verwezenlijken. Op het maatschappelijk niveau is het de politieke overheid die deze functie 

vervult. “Doelverwezenlijking” heeft net als “aanpassing” betrekking op de externe 

omgeving.  

 

 This temporal dimension of the actor’s concern with the development of 

the situation may be differentiated along an activity-passivity coordinate. 

The actor may at one extreme simply “await developments” and not 

actively attempt to “do anything about it”, or he may actively attempt to 

control the situation in conformity with his wishes or interests.244

 

 

Wanneer het belang van de betrokken actor eerder van passieve aard is, spreekt Parsons van 

een “anticipation”, maar wanneer de belangen van die aard zijn dat de actor er actief naar 

streeft een bepaalde toekomstige toestand te bereiken, dan is er volgens hem sprake van een 

“goal”.245

 

 

                                                 
242 David Jary and Julia Jary, The HarperCollins Dictionary of Sociology (New York: HarperCollins Publishers, 
1991), p. 253. 
243 Idem, p. 90. 
244 Talcott Parsons, The Social System (London: Tavistock Publications Limited, 1952), p. 8. 
245 Idem, p. 8. 
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Integratie (Integration): betreft de coördinatie en het handhaven van de samenhang of cohesie 

tussen de diverse deeleenheden van het sociaal systeem.246 Het is die functie die ervoor zorgt 

dat het systeem intern harmonieus functioneert.247

 

 Om deze functie te vervullen is een sociaal 

controle-mechanisme noodzakelijk, dat ervoor zorgt dat de algemeen aanvaarde normen en 

waarden worden nageleefd. 

Patroonbehoud (Latency) is een mechanisme dat ervoor zorgt dat individuen gemotiveerd 

zijn en de capaciteit behouden om de taken te volbrengen die het sociaal systeem in stand 

houden. “Leden van het sociaal systeem moeten er op een of andere wijze worden toe 

aangezet om zich voldoende betrokken te voelen bij de basisdoelstellingen en aldus de 

nodige motivatie op te brengen om hun rol(len) te vervullen. Instellingen zoals het gezin en 

het onderwijs vervullen deze functie.”248

 

 

Aanpassing en doelverwezenlijking zijn externe functies, integratie en patroonbehoud 

interne. Tussen deze vier functies vindt een wisselwerking plaats, indien veranderingen 

plaatsvinden in de wijze waarop één van de functies wordt vervuld, zal dit moeten leiden tot 

aanpassingen in de manieren waarop de andere functies vervuld worden. Parsons vat sociale 

systemen op als dynamische entiteiten, die voortdurend veranderen en steeds een dynamisch 

evenwicht nastreven. 

 

4.4.3. Gelijkenissen en verschillen met Etzioni 

4.4.3.1. Gelijkenissen 

Net als Parsons, maakt Etzioni in zijn sociologie van de functionalistische benadering. Het 

functioneren van de maatschappij wordt ook door Etzioni verklaard uit wat de delen 

bijdragen aan de behoeften van het geheel.249

 

 Een samenleving heeft bijvoorbeeld behoefte 

aan voorzieningen waardoor hulpmiddelen die uitgeput raken weer worden aangevuld. Om 

aan deze behoefte tegemoet te komen doet de samenleving een beroep op de 

verantwoordelijkheid van haar leden. 

                                                 
246 H. Brutsaert, Sociologie (Gent: Universiteit Gent, 1995), p. 91. 
247 Bij ons is het bijvoorbeeld een functie die door de Kerk en de rechtspraak wordt vervuld. 
248 Idem, p. 91. 
249 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), pp. 5-7. 
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In zijn artikel “The Functional Differentiation of Elites in the Kibbutz” past Etzioni het 

AGIL-schema van Parsons toe op de sociale structuur van het gemeenschappelijke leven in 

de Israëlitsche kiboetsiem.250 In dit artikel onderzoekt hij de rol die de functionele 

differentiatie heeft gespeeld op het ontstaan van nieuwe elites binnen deze specifieke 

samenlevingsvorm. Net als Parsons meent hij dat elk sociaal systeem, en misschien wel elk 

systeem waarbinnen actie plaatsvindt, geconfronteerd wordt met vier primaire functionele 

problemen.251

 

 Wanneer eenvoudige sociale systemen complexer worden, wanneer een 

Gemeinschaft een Gesellschaft wordt, dan kunnen veranderingsprocessen geanalyseerd 

worden als processen van functionele differentiatie. Etzioni behoudt Parson’s benaming van 

de twee externe functies (“adaptation” en “goal attainment”), de twee interne functies geeft 

hij de benaming “solidaric function” (“integration”) en “normative function” (“latency”). De 

betekenis van beide interne functies blijft eigenlijk dezelfde als bij Parsons. 

4.4.3.2. Verschillen 

In de jaren vijftig van de vorige eeuw bezat de sociologie een integrerend paradigma, 

aangezien er binnen deze wetenschappelijke discipline sprake was van een relatieve 

hegemonie van Talcott Parsons’ structureel-functionalisme.252 Tegen het einde van de jaren 

zestig werden allerlei pogingen ondernomen om Parsons te onttronen. Langzamerhand 

verloor de sociologie haar integrerend paradigma en veranderde in een verzameling van 

allerlei benaderingen naast elkaar. Nochtans had Etzioni met The Active Society (1968) 

expliciet een synthese op het oog van het Parsoniaanse gedachtengoed met de cybernetische 

systeemtheorie, de conflictsociologie en de intersubjectieve filosofie van Martin Buber. In de 

jaren zestig probeerden vele sociologen een alternatief te vinden voor Parsons’ 

functionalisme, maar we zouden kunnen zeggen dat Etzioni de eerste ‘afvallige’ was die een 

volledig systematisch alternatief aanbood. Desalniettemin werd Etzioni met The Active 

Society niet au sérieux genomen. Na 1968 raakte het werk snel vergeten.253

 

 

                                                 
250 Amitai Etzioni, “The Functional Differentiation of Elites in the Kibbutz” (The American Journal of 
Sociology, Vol. 64, No. 5, March 1959), pp. 476-487. 
251 Idem, p. 476. 
252 Hans Joas, “Macroscopic Action: On Amitai Etzioni’s Contribution to Social Theory” in Wilson Carey 
McWilliams, The Active Society Revisited (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2005), pp. 15-16. 
253 Degenen tot wie hij zich in zijn voorwoord gericht had, de studenten van de Columbia- en Berkeley 
universiteit, hadden niet zoveel interesse in het nogal conceptuele werk. Omgekeerd hadden de professionele 
sociologen Etzioni’s werk misbegrepen als een pleidooi voor permanente mobilisatie en een overkoepelende 
planeconomie. Zie Hans Joas, “Macroscopic Action: On Amitai Etzioni’s Contribution to Social Theory” in 
Wilson Carey McWilliams, The Active Society Revisited (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2005), p. 
14. 
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4.5. Martin Buber 
4.5.1. Startpunt: de relatie 

Elk verhaal, filosofisch- en zelfs mathematisch systeem heeft een beginpunt, namelijk één of 

meerdere axioma (‘s) die als vanzelfsprekend moeten worden beschouwd.254 Het startpunt 

van klassieke liberalisten is het autonome en losstaande individu. Op hun beurt vormen 

individuen een staat of gemeenschap omdat dit hen het beste uitkomt.255

 

 Deze bottom-

upredenering gaat niet op voor communitaristen, zij starten vanuit een vrijwel diametraal 

tegenovergestelde positie: namelijk vanuit de gemeenschap die de individuen vormt. Hoewel 

hun daden in overeenstemming zijn met de waarden van de gemeenschap, is het altijd 

mogelijk dat zij beslissen om de waarden van de gemeenschap te veranderen of ertegen te 

rebelleren. 

Martin Buber vertrekt vanuit een sterk communitaristische positie: relaties, niet het individu, 

zijn het startpunt van zijn positie: 

 

 Im Anfang ist die Beziehung… Beziehung ist gegenseitigkeit. Mein Du 

wirkt an mir, wie ich an ihm wirke. Unsre Schüler bilden uns, unsre 

Werke bauen uns auf. Der “Böse” wird offenbarend, wenn ihn das 

heilige Grundwort berührt. Wie werden wir von Kindern, wie von 

Tieren erzogen! Unerforschlich einbegriffen leben wir in der strömenden 

All-Gegenseitigkeit.256

 

 

De bewering “Im Anfang ist die Beziehung” roept de zin op waarmee het boek Genesis 

aanvangt: “In het begin schiep God de hemel en de aarde”257

                                                 
254 Amitai Etzioni, “Communitarian Elements in Select Works of Martin Buber” (The Journal of Value Inquiry, 
volume 33, issue 2, 1999), p. 152. 

 De sterke gelijkenis dient om 

duidelijk te maken dat de relatie het basisaxioma is van Bubers moraalfilosofische positie. 

Mensen, dieren, kunstwerken, natuur, etc. oefenen een wederkerige invloed op elkaar uit: 

alles staat met elkaar in verbinding, er is dus allerminst sprake van het atomistische 

255 Deze redenering vinden we onder andere terug bij Hobbes en Tocqueville die de samenwerking tussen 
individuen beschouwen vanuit een welbegrepen eigenbelang . 
256 Martin Buber, Ich und Du (Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 1983), pp. 23-25. 
257 De Bijbel (’s-Hertogenbosch: Katholieke Bijbelstichting, 2003), p. 15. 
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liberalistische uitgangspunt dat het individu ziet als een solipsistische entiteit, volledig 

losstaand van zijn omgeving.  

 

Voor Buber zijn relaties geen kwestie van keuze of contract, maar een deel van het lot, de 

geschiedenis en de cultuur.258 Ook deze idee stemt overeen met het communitarisme van 

Etzioni. Het liberalisme gaat net uit van de noodzaak van en de mogelijkheid tot het smeden 

van een sociaal contract om op deze manier de vrijheid van ieder individu te waarborgen. 

Wanneer individuen dezelfde gemeenschappelijke kernwaarden delen dan is er volgens 

Etzioni geen behoefte meer aan een dergelijk contract die tot stand is gebracht door 

individuen met verschillende waarden.259 Maar liberale denkers zien het anders: de 

uiteindelijke morele waarden zetelen in het autonome individu en niet in de gemeenschap. 

Etzioni stelt zich de vraag of we er in dit geval van moeten uitgaan dat ieder individu 

geboren wordt met elk zijn of haar eigen bij de hand? Indien liberale denkers zouden 

antwoorden dat individuen zich waarden eigen maken tijdens hun leven, dan kunnen we 

terecht de vraag stellen vanwaar die waarden dan komen. Mensen delen dezelfde morele 

waarden omdat ze deel uitmaken van dezelfde familie, gemeenschap, cultuur en omdat ze 

dezelfde geschiedenis delen. Hij stelt tenslotte nog de vraag wat we ons precies moeten 

voorstellen bij zo’n sociaal contract: “There is no shred of evidence, or any reason to assume, 

that there ever were true individuals, each with his or her values in hand or at least at heart, 

roaming the forest on their own, who joined together to deliberate and establish the kind of 

community that suited their individual purposes and normative predispositions.”260

 

 

Gemeenschappen, relaties en morele waarden zijn zowel voor Buber als voor Etzioni geen 

kwestie van een vrije keuze. 

Etzioni is van mening dat Buber de centraliteit van de relatie zodanig ziet dat het ook 

voorafgaat aan het individu, en dit moeten we niet enkel in historische of causale zin 

opvatten, maar ook existentieel.261

                                                 
258 Amitai Etzioni, “Communitarian Elements in Select Works of Martin Buber” (The Journal of Value Inquiry, 
volume 33, issue 2, 1999), p. 153. 

 De relatie is niet alleen voorafgaand aan de vorming van 

de persoon, de persoon wordt niet enkel gevormd door de relatie, maar is, bestaat en handelt 

259 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), pp. 85-94. 
260 Idem, p. 94. 
261 Amitai Etzioni, “Communitarian Elements in Select Works of Martin Buber” (The Journal of Value Inquiry, 
volume 33, issue 2, 1999), p. 154. 
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primair als een participant in een relatie. Het essentiële sociale verschil is er geen tussen 

mensen, maar een tussen de soorten relaties waarin ze betrokken zijn:  

 

 Die Welt ist dem zwiefältig nach seiner zwiefältigen Haltung. Die 

Haltung des Menschen ist zwiefältig nach der Zwiefalt der Grondworte, 

die er sprechen kann…Das eine Grundwort ist das Wortpaar Ich-Du. 

Das andre Grundwort ist das Wortpaar Ich-Es…Somit ist auch das Ich 

des Menschen zwiefältig. Denn das Ich des Grundworts Ich-Du ist ein 

andres als das des Grundworts Ich-Es.262

 

   

De Ik-Jij relatie karakteriseert Buber als volgt: 

 

 Wer Du spricht, hat kein Etwas zum Gegenstand…Die Welt als 

Erfahrung gehört dem Grundwort Ich-Es zu. Das Grundwort Ich-Du 

stiftet die Welt der Beziehung…Die Beziehung zum Du ist unmittelbar. 

Zwischen Ich und Du steht keine Begrifflichkeit, kein Vorwissen und 

keine Phantasie…Alles Mittel ist Hindernis. Nur wo alles Mittel 

zerfallen ist, geschieht die Begegnung.263

 

 

 Het essentiële verschil tussen de Ik-Jij relatie en de Ik-Het relatie, is dat de eerste niet 

gemedieerd is. Dit doet sterk denken aan het tweede maxime of praktische imperatief van 

Immanuel Kant264: “Handel zo dat jij het menszijn, zowel in eigen persoon als in de persoon 

van ieder ander altijd tegelijk als doel, nooit louter als middel gebruikt.”265

 

 Dezelfde 

omschrijving gebruikt Buber voor de Ik-Jij relatie. Kant bouwt verder op zijn tweede maxime 

om over te gaan naar een omschrijving van de ideale gemeenschap of ‘rijk der doelen’: 

                                                 
262 Martin Buber, Ich und Du (Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 1983), p. 9. 
263 Idem, p. 10, p. 12, p. 18, p. 19. 
264 Immanuel Kant oefende destijds een grote rustgevende invloed uit op Buber: “Mathematische oder 
physikalische Formeln hätten mir nicht helfen können; es ging um die Wirklichkeit der Welt, in der man zu 
leben hatte…” Nadat hij het werk Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik in handen had gekregen, 
had hij geleerd dat tijd en ruimte niets anders zijn dan formele voorwaarden van onze zintuiglijkheid, geen 
werkelijke hoedanigheden, maar louter vormen voor onze zintuiglijke waarneming. Buber beschouwt Kant’s 
geschenk aan hem de filosofische vrijheid: “Ich brauchte nun nicht mehr, gepeinigt, der Zeit ein Letztes 
abzufragen zu suchen, sie war ja nicht über mir verhängt, sie war mein, denn sie war ‘unser’. Die Frage wurde 
für ihrem Wesen nach unlösbar erklärt, aber zugleich wurde ich von ihr, wurde ich vom Fragenmüssen befreit.” 
Zie Martin Buber, Begegnung: Autobiografische Fragmente (Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 1961), pp. 17-18. 
265 Immanuel Kant, Fundering voor de metafysica van de zeden (Amsterdam: Boom, 2002), p. 84. 
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 Onder een rijk nu versta ik de verbinding van verscheidene redelijke 

wezens door gemeenschappelijke wetten…Want redelijke wezens staan 

allen onder de wet dat ieder van hen zichzelf en alle anderen nooit louter 

als middel, maar altijd tegelijk als doel op zichzelf moet behandelen. 

Hierdoor echter ontspringt een systematische verbinding van redelijke 

wezens door gemeenschappelijke objectieve wetten, dat wil zeggen: een 

rijk. En omdat deze wetten juist gericht zijn op de onderlinge betrekking 

van deze wezens als doelen en middelen, kan dit rijk een rijk van de 

doelen (uiteraard slechts een ideaal) genoemd worden.266

 

 

Toch is er volgens Etzioni één groot verschil tussen Bubers benadering van de Ik-Jij relatie 

en die van Kant.267 Kants visie is persoon-georiënteerd, terwijl Bubers benadering gebaseerd 

is op de aard van de relatie. Etzioni meent dat de persoon in Kants visie de keuze heeft om de 

ander als middel of als doel te beschouwen. Hoewel de relatie grondig verandert wanneer ik 

de ander als doel beschouw, toch ligt die keuze bij mij en niet bij de ander of bij ons alletwee 

samen. Buber beschouwt een relatie steeds als wederkerig: “Wer in der Beziehung steht, 

nimmt an einer Wirklichkeit teil, das heiβt: an einem Sein, das nicht bloβ an ihm und nicht 

bloβ auβer ihm ist.”268

 

 Onder Amerikaanse sociologen is er volgens Etzioni niemand die zo 

volledig van relaties zijn uitgangspunt gemaakt heeft als George Herbert Mead. 

4.5.2. Ik en Jij / Ik en Wij 

4.5.2.1. Holistisch versus structureel 

In zijn artikel Communitarian Elements in Select Works of Martin Buber betoogt Etzioni dat 

Buber eerder de nadruk legt op de diadische relatie dan op gemeenschap als een verzameling 

van mensen.269

 

 Door zijn focus op de aard van bipolaire relaties schenkt Buber, samen met 

andere communitaristen, te weinig aandacht aan de samenstelling en dynamiek van 

gemeenschappen en hoe ze verschillen van diadische relaties. Het Wij van de gemeenschap 

kan volgens Etzioni niet volledig begrepen worden als men het enkel benadert als een groter 

Ik-Jij. 

                                                 
266 Idem, p. 90. 
267 Amitai Etzioni, “Communitarian Elements in Select Works of Martin Buber” (The Journal of Value Inquiry, 
volume 33, issue 2, 1999), p. 154. 
268 Martin Buber, Ich und Du (Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 1983), p. 76. 
269 Amitai Etzioni, “Communitarian Elements in Select Works of Martin Buber” (The Journal of Value Inquiry, 
volume 33, issue 2, 1999), p. 155. 
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Toch doet Buber meer dan dat en vooral zijn werk Paden in Utopia getuigt daarvan. Voor 

Buber is het wezen van een maatschappij het cellenweefsel ‘maat-schap’: “dat wil zeggen 

een in werkelijk levende samenwerkingsverbanden bijeen zijn; een verregaand autonoom, 

zich van binnenuit vormend en omvormend met-elkaar zijn van mensen. Maatschappij 

bestaat naar haar wezen niet uit losse individuen, maar uit gezel-schappen270, uit 

coöperatieve eenheden en hun verbanden.”271

 

 Het is duidelijk dat Buber de maatschappij of 

gemeenschap hier niet louter als een meervoud of opsomming van diadische relaties 

beschouwt. Zelfs in zijn werk Ich und Du dat voornamelijk de bipolaire Ik-Jij relatie 

beschrijft wordt er ingegaan op datgene wat een gemeenschap tot gemeenschap maakt 

 Die Gemeinde baut sich aus der lebendig gegenseitige Beziehung auf, 

aber der Baumeister ist die lebende wirkende Mitte…die wahre 

Gemeinde entsteht nicht dadurch, daβ Leute Gefühle füreinander haben 

(wiewohl freilich auch nicht ohne das), sondern durch diese zwei Dinge: 

daβ sie alle zu einer lebendigen Mitte in lebendig gegenseitiger 

Beziehung stehen und daβ sie untereinander in lebendig gegenseitiger 

Beziehung stehen.272

 

  

De levende wederzijdse relatie tussen de leden van de gemeenschap onderling ontspruit aan 

de levende wederzijdse relatie tot een levend midden, maar is met dit laatste alleen niet 

gegeven.273

 

  

Etzioni is van mening dat Bubers visie eerder holistisch dan structureel te noemen is.274 Aan 

Buber valt niets te verwijten, hij was een filosoof en antropoloog, geen socioloog zoals 

Etzioni.275

                                                 
270 Hier zien we opnieuw de terminologie van Tönnies opduiken. 

 Nochtans kunnen we in Bubers oeuvre herhaaldelijk gelijkenissen aantreffen met 

271 Martin Buber, Paden in Utopia: Het utopisch socialisme en de vernieuwing van de maatschappij (Utrecht: 
Bijleveld, 1974), p. 24. 
272 Martin Buber, Ich und Du (Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 1983), p. 56. 
273 Idem. 
274 Amitai Etzioni, “Communitarian Elements in Select Works of Martin Buber” (The Journal of Value Inquiry, 
volume 33, issue 2, 1999), p. 155. 
275 Buber zegt dat hij herhaaldelijk de vraag te horen heeft gekregen of hij nu filosoof, theoloog of daarnaast nog 
iets anders is. Hij is van mening dat hij al naargelang de omstandigheden met de regels of wetmatigheden van 
het ene, dan weer het andere gebied geconfronteerd kan worden. “Zover mijn zelfkennis reikt, zou ik mijzelf een 
atypisch mens willen noemen. Vermoedelijk stamt mijn afkeer van de gangbare doorgevoerde typologie 
uiteindelijk van dit ene feit.” Zie Paul Arthur Schilpp und Maurice Friedman, Martin Buber (Stuttgart: 
Kohlhammer, 1963), p. 589. 
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dat van Etzioni met betrekking tot het beeld dat hij heeft van de structuur van een 

gemeenschap: 

 

 Onder de structuur van een maatschappij dient men haar gehalte aan 

samenleving, aan coöperatie- en gemeenschapsvorming te verstaan: een 

maatschappij is in die mate rijk aan structuren te noemen, als zij zich 

constitueert uit echte samenleving en samenwerking, dat wil zeggen uit 

plaats- en arbeidsgemeenschappen, en daarop trapsgewijs opgebouwde 

verbanden.276

 

 

Dit beeld leunt sterk aan bij Etzioni’s visie van de maatschappij als een gemeenschap van 

gemeenschappen. Hij beschouwt de maatschappij als een structuur van gelaagde loyaliteiten, 

een beetje zoals de in elkaar passende Russische matroesjkapoppetjes of Chinese doosjes.277

De morele infrastructuur van de maatschappij berust op vier sociale formaties: gezinnen, 

scholen, gemeenschappen en de gemeenschap van gemeenschappen.

    

278 De maatschappij (of 

gemeenschap van gemeenschappen) vergelijkt hij met een mozaïek, omdat deze metafoor het 

best een samenleving symboliseert waarin verschillende gemeenschappen hun culturele 

bijzonderheden bewaren, – van hun godsdienstige tradities en taal tot hun keuken en dansen 

– bijzonderheden waar ze trots op zijn en alles vanaf weten. Tegelijkertijd erkennen de 

verschillende gemeenschappen dat ze deel uitmaken van een meeromvattend geheel.279

                                                 
276 Martin Buber, Paden in Utopia: Het utopisch socialisme en de vernieuwing van de maatschappij (Utrecht: 
Bijleveld, 1974), p. 23. 

 Dit 

integrerende kader dat de gemeenschappen omvat wordt gesymboliseerd door de lijst die de 

stukjes van het mozaïek op hun plaats houdt, het is de gemeenschap van gemeenschappen. 

Libertaristen denken dat het versterken van de ene gemeenschap logisch uitdraait in het 

verzwakken van de ander. Soms vragen ze spottend: “So which community is yours – the 

277 Amitai Etzioni, The Spirit of Community: Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda (London: 
Fontana Press, 1993). Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society 
(New York: Basic Books, 1996), p. 176. 
278 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), p. 176. 
279 Hoewel de smeltkroes- en regenboogmetafoor in deze context populair zijn, verkiest hij de samenleving te 
zien als een mozaïek. In een smeltkroes worden alle mensen teruggebracht tot een homogeen mengsel. Roberto 
Suro verwijst ernaar als het oudste en vertrouwste model om te beschrijven wat er met immigranten in de VS 
gebeurde, op Ellis Island veranderden velen hun naam om beter in de samenleving te passen. De 
regenboogmetafoor waarbij alle kleuren naast elkaar gezien worden, beschouwt Etzioni ook niet als gepast. 
Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), p. 129. 
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local, regional, national or what?”280 Hoewel Etzioni toegeeft dat er inderdaad een gevaar is 

dat men afglijdt naar tribalisme, meent hij dat er historische voorbeelden zijn te geven 

waarbij lokale gemeenschappen kunnen gedijen binnen regionale, waarbij men niet hoefde te 

kiezen voor deze of gene gemeenschap, omdat ze in elkaar pasten.281

 

  

4.5.2.2. Ruimte voor vrijheid 

Het is volgens Etzioni van belang dat communitaristen aandacht schenken aan de relatie 

tussen de gemeenschap en het individu, hetgeen goed gevat wordt door het concept Ik-

Wij.282 Wanneer communitariërs de Ik-Wij relatie bestuderen, moeten ze onder ogen zien dat 

er een gevaar bestaat dat het individu zijn identiteit verliest, zijn autonomie en 

zelfbewustzijn. Romain Rolland gebruikte tijdens zijn ontmoetingen met Freud de term 

“oceanic feeling” om het gevoel te omschrijven waarbij men zodanig geabsorbeerd en 

geconsumeerd wordt door liefde dat men zichzelf erin verliest, alsof men overspoeld wordt 

door de golven van de oceaan en zelf verdwijnt in het water.283 Charles Le Bonn was een van 

de eersten die schreef over een dergelijk verlies van individualiteit in een massa, het gevaar 

van massapsychologie. Bonn meent dat de psychologie van mensen in een menigte essentieel 

verschilt van de individuele psychologie; ze worden eenvoudigweg automaten.284

 

 Hannah 

Arendt definieert een massa als volgt: 

 Totalitarian movements are possible wherever there are masses who for 

one reason or another have acquired the appetite for political 

organization. Masses are not held together by a consciousness of 

common interest and they lack that specific class articulateness which is 

expressed in determined, limited, and obtainable goals. The term masses 

applies only where we deal with people who either because of sheer 

numbers, or indifference, or a combination of both, cannot be integrated 

into any organization based on common interest…285

                                                 
280 Amitai Etzioni, The Spirit of Community: Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda (London: 
Fontana Press, 1993), p. xii (Preface the British edition). 

  

281 Voorbeelden zijn Schotland en Wales.  
282 Amitai Etzioni, The Moral Dimension: Toward a New Economics (New York: The Free Press, 1988), pp. ix-
xii (Preface). 
283 Amitai Etzioni, “Communitarian Elements in Select Works of Martin Buber” (The Journal of Value Inquiry, 
volume 33, issue 2, 1999), p. 156. 
284 Hier kunnen we opnieuw verwijzen naar wat er gebeurt met de personages in het toneelstuk Le Rhinocéros 
van Eugène Ionesco. 
285 Hannah Arendt, “Totalitarianism” in The Origins of Totalitarianism (New York: Harcourt, Brace and 
Jovanovich , 1973), p. 311. 
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Etzioni meent dat het van belang is een wederzijdse Ik-Jij relatie aan te gaan zonder erdoor 

verteerd te worden. Volgens hem kunnen we Buber terecht een communitaristich denker 

noemen omdat we in zijn filosofie twee zaken zien die maar al te vaak als onverenigbaar 

worden voorgesteld: namelijk individu en gemeenschap. Precies omdat hij het gevaar erkent 

om als individu overspoeld te worden door een overheersende collectiviteit, is hij een 

communitarist. Hij beschouwt een gemeenschap en een collectiviteit als essentieel 

verschillend: 

 

 Die Kullektivität ist nicht Verbindung, si eist Bündelung: 

zusammengepackt Individuum neben Individuum, gemeinsam 

ausgerüstet, gemeinsam ausgerichtet, von Mensch zu Mensch nur so viel 

Leben, daβ es den Marschtritt befeure…Gemeinschaft ist, wo 

Gemeinschaft geschieht. Die Kollektivität gründet sich auf einem 

organisierten Schwund der Personhaftigkeit, die Gemeinschaft auf ihrer 

Steigerung und Bestätigung im Zueinander. Die 

Kollektivitätsbeflissenheit der Stunde ist Flucht vor der 

Gemeinschaftsprobe und Gemeinschaftsweihe der Person, vor der den 

Einsatz des Selbst heischenden vitalen Dialogik im Herzen der Welt.286

 

 

Voorstanders van het negatieve vrijheidsconcept beschouwen het belang dat communitaristen 

aan de gemeenschap hechten als bedreigend voor de autonomie. Een te grote nadruk op de 

sociale orde heeft de potentie in zich om te leiden tot autoritaire of totalitaire regimes. Maar 

uit de definitie die Arendt geeft van de massa en Buber van de collectiviteit kunnen we 

afleiden dat een gemeenschap iets helemaal anders is. Etzioni meent dat mensen niet alleen 

van nature sociaal zijn, maar dat hun sociabiliteit ook hun menselijk en moreel potentieel 

verhoogt.287 Het grootste gevaar voor de autonomie doet zich net voor als individuen geen 

sociale bindingen meer hebben. De atomisering van individuen komt voort uit het verval van 

gemeenschappen tot massa’s (Arendt!) en het is die atomisering die door een verlies van 

competentie en identiteit bij het individu heeft geleid tot totalitaire regimes.288

                                                 
286 Martin Buber, Das dialogische Prinzip (Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 1973), p. 185. 

 

287 Etzioni, De nieuwe gulden regel, p. 43-44. 
288 Een dergelijke atomisering is voorafgegaan aan de opkomst van totalitaire bewegingen en regeringen in 
Rusland na zijn naderlaag in de oorlog met Japan in 1905 en in de jaren twintig in Duitsland na zijn nederlaag in 
de Eerste Wereldoorlog en de rampzalige gevolgen van een uit de hand gelopen inflatie en massale 
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Etzioni heeft een fundamentele kritiek op het vrijheidsconcept289 van het individualisme. 

Wanneer men ervan uitgaat dat men om de vrijheid te verzekeren openbare beperkingen uit 

de weg dient te ruimen, levert dit het individu – verre van zijn autonomie te versterken – 

alleen maar uit aan allerlei andere invloeden.290

 

 Het raderwerk van de economie kan door 

niemand worden aangepast. Terwijl de werkbazen de mensen superieur toelachen en zeggen 

dat zij het apparaat aan de omstandigheden hebben aangepast, merken we dat ook zij zich 

voortaan aan het apparaat kunnen aanpassen:  

 “Ihre Sprecher belehren dich, daβ die Wirtschaft das Erbe des Staates 

antrete; du weiβt, daβ es nichts andres zu erben gibt als die 

Zwingherrschaft des wuchernden Es, unter der das Ich, der Bewältigung 

immer unmächtiger, immer noch träumt, es zu Gebieter.”291

 

 

 Individuen hebben nood aan stabiele affectieve relaties die een gemeenschap op zijn best te 

bieden heeft.292 In een geïsoleerd bestaan is een individu volgens Etzioni niet in staat om een 

redelijk lid van een burgerlijke maatschappij te zijn. Een geïsoleerd bestaan leidt vaker tot 

psychosomatische aandoeningen, impulsief en suïcidaal gedrag.293

 

 Als een tekort aan sociale 

bindingen geen uitnodiging inhoudt voor een totalitair regime, dan is het resultaat ervan 

tenminste een hoog niveau van anomie. 

Net als Etzioni stelde ook Buber zich de vraag hoe iemand die in willekeur leeft de vrijheid 

gewaar kan worden. 

 

 Wie Freiheit und Schicksal zusammenhören, so gehören Willkür und 

Verhängniss zusammen. Aber Freiheit und Schicksal sind einander 

angelobt und umfangen einander zum Sinn; Willkür und Verhängnis, der 

                                                                                                                                                         
werkloosheid. Zie Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society 
(New York: Basic Books, 1996), p. 27. 
289 Namelijk negatieve vrijheid. 
290 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), p. 22. 
291 Martin Buber, Ich und Du (Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 1983), pp. 59-60. 
292 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), p. 25. 
293 De gevolgen van sociale anomie werden voor het eerst sociologisch onderzocht door Émile Durkheim in Le 
Suicide. 



 86 

Seelenspuk und der Weltmahr, vertragen sich, neben einander hausend 

und einander ausweichend, verbindingslos und reibingslos, im Sinnlosen 

– bis in einem Nu Blick irr an Blick prallt und das Geständniss der 

Unerlöstheit aus ihnen bricht.294

 

 

Het tegengif tegen een massasamenleving bestaat uit de ‘intermediaire lichamen’ tussen het 

individu en de staat. Vaak ziet men in dit verband vaak over het hoofd dat veel van deze 

lichamen niet de vrijwillige verenigingen295

 

 zijn, met hun zwak bindend vermogen, maar 

gemeenschappen met hun sterke interpersoonlijk verbindingen tussen individuen (vooral 

etnische en godsdienstige gemeenschappen, maar ook lokale gemeenschappen).  

In The Active Society, dat onder andere door Wilson Carey McWilliams als het meest 

ambitieuze boek van Etzioni wordt beschouwd, brengt hij zijn kerngedachte simpel, bondig 

en duidelijk naar voor: “To be Is to be Social”.296

 

 Het hoeft nauwelijks nog gezegd te 

worden dat we uit dit alles kunnen afleiden dat Etzioni net als Buber een vurig voorstander 

van de positieve vrijheid is. Nochtans is Etzioni het met dit laatste niet eens, volgens hem 

maakt Buber gebruik van een niet-normatieve omschrijving van de vrijheid, die samen met 

vervuldheid een onderdeel vormt van de Ik-Jij relatie. Etzioni meent dat het concept 

‘vrijheid’ slechts kort vermeld wordt en dat het eerder gaat om een ‘vrijheid van’ (negatieve 

vrijheid) dan om een ‘vrijheid tot’ (positieve vrijheid). Buber maakt volgens hem hoedanook 

niet hetzelfde bewuste onderscheid tussen deze twee vormen van vrijheid zoals Isaiah Berlin 

wel deed. Toch leunt de vrijheidsconceptie van Buber heel sterk aan bij de positieve 

vrijheidsopvatting van Spinoza: 

 Wer mit gesammelten Wesen, mit auferstandner Beziehungskraft zu ihr 

ausgeht, wird der Freiheit ihne. Und vom Glauben an die Unfreiheit frei 

werden heiβt frei werden… Der freie Mensch ist der ohne Willkür 

                                                 
294 Martin Buber, Ich und Du (Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 1983), p. 72. 
295 Etzioni geeft hier voorbeelden als March of Dimes en een schaakclub. March of Dimes is een organisatie die 
zich inzet voor de gezondheid van baby’s door het voorkomen van geboortefouten en kindersterfte. Zie Amitai 
Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic Books, 
1996), p. 27. 
296 Amitai Etzioni, The Active Society: A Theory of Societal and Political Processes (New York: The Free Press, 
1968), p. 2. 
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wollende. Er glaubt an die Wirklichkeit; das heiβt: er gleubt an die reale 

Verbundenheit der realen Zweiheit Ich und Du.297

 

 

Een mens moet zich extern realiseren door er te zijn voor de andere. Een mens realiseert 

zichzelf door naar buiten te treden en net dit aspect maakt zijn vrijheid uit. Hoewel Buber 

zich misschien niet beziggehouden heeft met het expliciete onderscheid tussen negatieve en 

positieve vrijheid, is het duidelijk dat de positieve opvatting veel meer aanwezig is in zijn 

werk dan de negatieve. 

 

4.5.3. Dialoog 

 

Dialoog is een van Bubers meest geciteerde sleutelconcepten. Hij contrasteert de dialoog met 

monologen en inauthentieke dialogen: 

 

 Das Dialogische ist nicht auf den Verkehr der Menschen miteinander 

beschränkt: es ist, so hat es sic huns gezeigt, ein Verhalten der 

Menschen zueinander, das sich in ihrem Verkehr nur eben darstellt…Ich 

kenne dreierlei Dialog: den echten – gleichviel, geredeten oder 

geschwiegenen -, wo jeder der Teilnehmer den oder die anderen in 

ihrem Dasein und Sosein wirklich meint un sich ihnen in der Intention 

zuwendet, daβ lebendigen Gegenseitigkeit sich zwischen ihm und ihnen 

stifte; den technischen, der lediglich von der Notdurft der sachlichen 

Verständigen eingegeben ist.298

 

 

Buber stelt zichzelf niet de vraag of authentieke dialoog enkel betrekking heeft op de 

verstandelijke rede of ook op onze waarden, omdat hij aanneemt dat in een dialoog de hele 

persoon opgenomen wordt. 

 

Ook in het communitarisme, en vooral in dat van Etzioni, is de dialoog als kernelement 

aanwezig. In tegenstelling tot de deliberatie, een methode die eerder wordt toegepast door 

liberalisten en waarbij gebruik wordt gemaakt van de rede, heeft de dialoog betrekking op 

                                                 
297 Martin Buber, Ich und Du (Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 1983), pp. 71-72. 
298 Martin Buber, Das dialogische Prinzip (Heidelberg: Verlag Lambert Schneider, 1973), p. 149, p. 166. 
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waarden.299

 

 Liberalisten beschouwen dialogen over waarden als potentieel gevaarlijk omdat 

ze volgens hen aanleiding kunnen geven tot cultuuroorlogen, die uiteindelijk kunnen 

resulteren in burgeroorlogen of andere vormen van gemeenschappelijk geweld. Hun 

scepticisme over het feit dat waardeverschillen vreedzaam kunnen worden opgelost wordt 

volgens Etzioni weerlegd door de feiten. In The New Golden Rule toont hij aan dat er 

verschillende kwesties zijn waarover gemeenschappen en zelfs complexere samenlevingen 

gedeelde opvattingen over het goede hebben bereikt, hoewel deze consensus vaak pas na 

lange dialogen wordt bereikt. Zo kwamen we tot een gedeelde visie omtrent ons engagement 

ten aanzien van ons leefmilieu, een kwestie waarover nauwelijks gesproken werd voor 1960. 

We zijn ook tot een consensus gekomen omtrent de noodzaak vrouwen gelijke rechten toe te 

kennen en we zijn ook op andere vlakken tot gelijkaardige gedeelde opvattingen gekomen. 

Liberalistische denkers gaan uit van de deliberatie als de enige geldige weg om tot 

overeenstemming te komen.300 Aangezien hun startpunt het atomistische individu is met zijn 

of haar eigen waarden nemen ze aan dat mensen die verschillende opvattingen over het goede 

hebben geformuleerd met elkaar kunnen redeneren of delibereren. Door louter gebruik te 

maken van de feiten en de logica kunnen we gedeelde sociale overeenkomsten sluiten terwijl 

we onze waarden tussen haakjes zetten.301

 

 Communitariërs verwerpen deze assumptie als 

onrealistisch en onbedachtzaam tav sociale formuleringen van het goede. Zij vinden dat er 

andere manieren moeten zijn voor mensen met verschillende belangen en behoeftes om te 

komen tot een overeenkomst. Een deel van het communitaristische antwoord ligt in de 

traditie, geschiedenis, cultuur en identiteit die opslagplaatsen zijn van de gedeelde waarden 

die worden doorgegeven van generatie op generatie. Maar ook binnen een gemeenschap met 

een sterke traditie gedeelde cultuur, zijn er vaak belangrijke verschillen tussen de leden. Om 

deze op een communitaristische wijze op te lossen, maakt men gebruik van dialoog. 

Voor Etzioni heeft het communitarisme betrekking op de normatieve, morele dimensie. 

Sociale formuleringen van het goede zijn volgens hem niet enkel sociologische, 

observeerbare feiten; ook hun ethische status, namelijk de geldigheid van de specifieke 

claims die ze maken, inderdaad de verdienste van hun recht om claims te maken, moet 
                                                 
299 Amitai Etzioni, “Communitarian Elements in Select Works of Martin Buber” (The Journal of Value Inquiry, 
volume 33, issue 2, 1999), p. 157. 
300 Idem, p. 156-157. 
301 De idee dat er sociale formuleringen van het goede bestaan en dat we hier ook naar moeten streven is een 
moeilijke kwestie voor de meeste liberalisten. Een welomschreven idee van het goede bestaat enkel op het privé-
vlak. Bentham was de eerste die in deze context een onderscheid tussen de private en publieke sfeer maakte. 
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onderkend worden. John Stuart Mill zette zich af tegen een dergelijke notie, hij beschouwde 

iedere morele claim die betrekking heeft op het leven van de ander als bemoeienis en dwang:  

 

 The object of this Essay is to assert one very simple principle, as entitled 

to govern absolutely the dealings of society with the individual in the 

way of compulsion and control, whether the means used be physical 

force in the form of legal penalties, or the moral coercion of public 

opinion… But neither one person, nor any number of persons, is 

warranted in saying to another human creature…that he shall not do with 

his life for his own benefit what he chooses to do with it.302

 

 

Zoals veel liberale denkers maakt Mill op een dubbelzinnig manier gebruik van het woord 

het woord ‘dwang’ (coercion).303 Hij ziet geen principieel verschil tussen dwang opgelegd 

door de staat onder de vorm van wetten en aansporingen van de morele stem. Er heerst 

verwarring tussen de situaties waarbij mensen onder invloed van een gemeenschap staan, 

maar nog steeds bij machte zijn hun eigen waarden en keuzemogelijkheden te onderzoeken, 

en situaties waarin ze volledig gedetermineerd worden door sociale krachten die ze niet 

begrijpen of beheersen. De eerste situaties zijn van communitaire aard en zijn verenigbaar 

met persoonlijke autonomie, de tweede niet.304 Er is een verschil tussen dwang opleggen en 

je uitspreken over wat hoort of niet hoort. Voor Etzioni is overtuiging niet hetzelfde als 

dwang, omdat dwang het gebruik van macht met zich meebrengt.305

 

 Morele overtuiging 

impliceert geen gevaar of bedreiging voor de autonomie, want de ultieme beslissing om 

gevolg te geven aan morele overtuiging ligt bij het individu en bij het individu alleen. 

 Ultimately, most times if a person does not accede to the community’s 

moral urgings, nobody will make the person “behave”. He or she may 

not be invited over for coffee or be asked to sit at the head of the table 

during community celebrations, and people may even refuse to chat over 

                                                 
302 John Stuart Mill, On Liberty (Yale: University Press, 2003), pp. 22-23, p. 147. 
303 Amitai Etzioni, “Communitarian Elements in Select Works of Martin Buber” (The Journal of Value Inquiry, 
volume 33, issue 2, 1999), p. 158. 
304 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), pp. 131-132. 
305 Amitai Etzioni, The Active Society: A Theory of Societal and Political Processes (New York: The Free Press, 
1968), p. 38. 
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the back of the fence or at the store or bar, but typically this is more or 

less as far as it goes.306

 

  

Uiteraard kunnen we hier opmerken dat Etzioni het misschien nogal eenvoudig voorstelt. 

Soms kan de morele druk van een gemeenschap zo groot worden dat individuen geen andere 

uitweg zien dan gehoorzamen. 

 

 

4.6. Besluit 
Etzioni bouwde, net als andere communitaristen, verder op het Gemeinschaftsconcept van 

Ferdinand Tönnies. Etzioni poogt echter de dichotomie tussen Gemeinschaft en Gesellschaft 

af te zwakken. De Gemeinschaft kan zich volgens Etzioni in de Gesellschaft bevinden, om de 

gemeenschapsbanden terug aan te halen is geen retraite nodig. Onze verantwoordelijkheden 

opnemen in het leven van alledag is voor Etzioni één van de voornaamste vereisten van het 

communitarisme. Net als Émile Durkheim koppelt Etzioni de eigenschappen van een 

gemeenschap los van één of andere fysieke entiteit. Hij deelt samen met Durkheim de 

opvatting dat leden van een goede gemeenschap sociale relaties, verantwoordelijkheden en 

historisch verleden met elkaar delen. Talcott Parsons inspireerde Etzioni met zijn 

sociologische benadering van het structureel functionalisme, waarbij de samenleving wordt 

beschouwt als een sociale entiteit met bepaalde behoeften. Martin Buber ten slotte 

inspireerde Etzioni op vele vlakken. Hoewel Etzioni in zijn artikel “Communitarian Elements 

in Select Works of Martin Buber” probeert om zijn communitarisme te onderscheiden van de 

‘oudere’ communitaristische denkwijze van Buber, lijken de gelijkenissen groter te zijn dan 

Etzioni denkt.  

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5. Het harmoniemodel van Etzioni 

                                                 
306 Idem, p. 38. 
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 I had no time to Hate 

 Because 

 The Grave would hinder me- 

 And Life was not so 

 Ample I 

 Could finish – Enmity – 

   

 Nor had I time to Love – 

 But since 

 Some Industry must be – 

 The little Toil of Love – 

 I thought 

 Be large enough for me – 

 (Emily Dickinson)307

 
 

                                                                       

5.1. Inleiding 
We kunnen zeggen dat Etzioni een harmoniemodel hanteert aangezien hij ervan uitgaat dat 

het mogelijk is om binnen een samenleving - en zelfs op een mondiaal niveau – tot een 

consensus te komen. Net als Isaiah Berlin gaat hij er vanuit dat mensen een ‘minimale 

moraal’ delen. Deze universeel menselijke kern laat ons toe om tot een morele consensus te 

komen. Deze optimistische visie kan vanuit een conflictmodel bekritiseerd worden als 

onrealistisch en naïef. Hoewel het allemaal wel mooi klinkt, schotelt de realiteit ons iets 

helemaal anders voor. 

 

 

 

 

 

5.2. Wat houdt het harmoniemodel van Etzioni in? 
                                                 
307 Emily Dickinson, De mooiste gedichten van Emily Dickinson (Tielt: Uitgeverij Lannoo, 2006), p. 76. 
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5.2.1. Morele dialogen 

In discussies binnen gemeenschappen en tussen gemeenschappen onderling beschouwt 

Etzioni informatie en rationaliteit als veel zwakkere hulpmiddelen dan binnen het liberale 

paradigma wordt aangenomen.308 Een consensus die bereikt wordt op basis van gedeelde 

kernwaarden is volgens Etzioni veel duurzamer. Bij morele dialogen tussen andersdenkenden 

wordt vaak een beroep gedaan op een overkoepelende waarde.309

 

 Dit vormt één procedure 

die gemeenschappen kunnen toepassen om normatieve richtlijnen vast te stellen voor het 

uitstippelen van beleid of om botsende morele aanspraken met elkaar te verzoenen. 

Indien het coflict twee waarden betreft die uiteenlopen of botsen, kan men ook een beroep 

doen op de procedure waarbij een derde waarde in het spel gebracht wordt.310 Andere 

relevante procedures zijn waardeneducatie en overreding. En bij dit laatste aspect wringt 

voor individualistische denkers het schoentje, zij zijn geneigd iedere vorm van beïnvloeding 

te bestempelen als dwang.311 Zij beschouwen tolerantie als de voornaamste waarde binnen 

een seculier kader. Tolerantie houdt in dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om zijn of 

haar visie te ontwikkelen, ook als die verwerpelijk is. Het is dus mogelijk dat mensen elkaars 

morele verplichtingen erkennen en deze tegelijk als verkeerd beschouwen.312

 

 Ook houdt het 

in dat we geen dwang gebruiken ten opzichte van diegenen die onder andere omwille van 

hun levensbeschouwing niet tot een overeenkomst kunnen komen.  

Dit leidt echter niet tot het besluit dat tolerantie voor Etzioni en alle andere communitaire 

denkers minder belangrijk is. Het verschil zit in het feit dat zij overtuiging niet als dwang 

bestempelen. Tolerantie is een fundamenteel moeilijke norm: zijn we tolerant als we 

                                                 
308 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), p. 101. 
309 Idem, p. 102. 
310 Bemiddelaars die de relaties tussen Afrikaanse Amerikanen en joden wilden herstellen in de jaren zestig, 
hebben gebruik gemaakt van deze procedure door te wijzen op de gemeenschappelijke binding die beide groepen 
hebben met godsdienst. Op basis van een indirecte waarde kwamen beide partijen ertoe om een gezamenlijke 
verklaring op basis van liberale beginselen op te stellen. Zie Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community 
and Morality in a Democratic Society (New York: Basic Books, 1996), p. 103. 
311 Amitai Etzioni, The Spirit of Community: Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda (London: 
Fontana Press, 1993), p. 38. 
312 In deze opvatting over tolerantie bestaat het gevaar dat deze term geïnterpreteerd wordt als een synoniem van 
gedogen. Wanneer men anderen gedoogt gaat men ervan uit dat de ander zich fundamenteel vergist en 
beschouwt men het eigen gelijk als superieur. Hoewel men de ander wel laat begaan, kan er toch gesproken 
worden over een paternalistische houding. Tolerantie betekent dat we de keuze van een ander ernstig moeten 
nemen en als een morele keuze proberen begrijpen, ook al zijn we het er niet mee eens. Maar iedere poging om 
de keuze van de ander te trivialiseren getuigt niet van tolerantie. Koen Raes, Het moeilijke ontmoeten: Verhalen 
van alledaagse zedelijkheid (Brussel: VUBPRESS, 1997), p. 19-22.  
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diegenen die weigeren tot een overeenstemming te komen, gewoon laten begaan?313

  

 Vanuit 

de nadruk die binnen het communitarisme op verantwoordelijkheid wordt gelegd wordt 

tolerantie benaderd als een actieve norm, waarbij moreel engagement automatisch 

geïmpliceerd wordt. Indien we effectief veranderingen willen teweegbrengen en tot een 

morele overeenkomst willen komen is er soms meer nodig dan alleen een passieve 

verdraagzaamheid. Dit kost vaak moeite en de motivatie van waaruit we handelen vertrekt 

van waarden die we belangrijk achten. 

De morele morele dialoog, een sleutelbegrip binnen het communitarisme van Etzioni, heeft 

de mogelijkheid om uit te draaien op een morele consensus. Zo’n dialoog vindt plaats vanuit 

wederzijds respect, waarbij beide partijen met elkaar in gesprek treden door zich te richten op 

behoeften, wensen en interesses om tot gemeenschappelijke besluiten te komen.314 Etzioni 

gaat dus uit van de mogelijkheid van een morele consensus, ondanks het gegeven dat we in 

een functioneel gedifferentieerde maatschappij leven, ondanks een postmoderniteit die geleid 

heeft tot de autonomisering van sferen.315 Indien meer aandacht wordt besteed aan openbare 

ruimtes, dan bevordert dit de ontmoeting en de dialoog tussen mensen. Daarom moet er meer 

aan samenlevingsopbouw gewerkt worden, want de kostprijs van al die mensen die naast 

elkaar, maar niet met elkaar wonen is hoog, onder andere onder de vorm van verloedering.316

 

 

Als mensen opnieuw het gevoel krijgen dat de openbare ruimte een gedeelde, 

gemeenschappelijke ruimte is, dan zal men sneller samen de verantwoordelijkheid opnemen. 

5.2.2. De mogelijkheid van een megaloog in een geglobaliseerde wereld 

 

 Beyond a general trend to develop global normative synthesis of a set of 

core values, a process has developed that enables people of different 

nations, both from the East and the West, to come to shared moral 

understandings on specific issues… These shared understandings, in 

turn, serve to feed a worldwide public opinion.317

 

 

                                                 
313 Deze vraag kunnen we ons bijvoorbeeld tellen ten aanzien van een problematisch, diepgeworteld, cultureel en 
religieus gebruik zoals clitoridectomie. 
314 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), p. 105. 
315 M. S. Ronald Commers, Wijsgerige Ethiek: systematiek, Deel 4 (Gent: Academisch jaar 2005-2006), p. 34. 
316 Koen Raes, Wij, zelven (Kapellen: Pelckmans, 2002), p. 147. 
317 Amitai Etzioni, From Empire to Community: A New Approach to International Relations (New York: 
Palgrave Macmillan, 2004), p. 67. 
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Megalogen zijn dialogen die op nationaal en zelfs supranationaal niveau plaatsvinden. 

Hoewel dit voor veel critici van het communitarisme een onmogelijke klus lijkt, gaat Etzioni 

ervan uit dat hele samenlevingen, zelfs samenlevingen met een bevolking van honderden 

miljoenen inwoners, morele dialogen kunnen aangaan die breed gedeelde waarden 

veranderen.318

 

 Dit proces vindt plaats door een aaneenschakeling van miljoenen plaatselijke 

gesprekken die zich uitbreiden tot maatschappelijke netwerken. Tijdens regionale en 

landelijke ontmoetingen vindt deze netwerkvorming plaats waarbij vertegenwoordigers van 

vele duizenden verenigingen met elkaar in discussie treden. Ook in partijvergaderingen op 

staats-, regionaal en landelijk niveau, en in toenemende mate door elektronische contacten.  

Megalogen zijn door hun grootschaligheid vaak wanordelijk en strekken zich vaak uit over 

een vrij grote tijdspanne.319 Niettemin kan Etzioni aantonen dat megalogen reeds hebben 

geleid tot  aanzienlijke mentaliteitsveranderingen. Zo geeft hij het voorbeeld inzake de 

bescherming van het leefmilieu. Tot de jaren zeventig van de twintigste eeuw beschouwde 

men dit in westerse samenlevingen niet als een kernwaarde. Hoewel er hier en daar wel 

studies en artikelen verschenen over de ecologische impact van onze manier van leven, 

schonk men algemeen beschouwd weinig aandacht aan milieubescherming. Sindsdien is ons 

bewustzijn inzake ecologische problemen veel groter geworden, in die mate zelfs dat we 

sommige handelingen in ons dagdagelijks leven erop afgestemd hebben. Ook het veranderen 

van de realiteit om ons heen heeft geleid tot een dergelijke mentaliteitswijziging. Vroeger 

waren ecologische rampen eerder lokaal van aard.320 Dit is niet langer het geval, de 

ecologische impact van de hedendaagse samenleving is aanzienlijk groter geworden. De 

laatste tweehonderd jaar – ongeveer vanaf het begin van de eerste industriële revolutie – is de 

inwerking van de mens op zijn omgeving groter geweest dan in de hele voorafgaande 

geschiedenis. Sinds het begin van de twintigste eeuw is meer energie verbruikt dan in alle 

eeuwen voordien samen. “En de snelheid waarmee onze omgeving wordt vernietigd, neemt 

toe. De uitputting van hulpbronnen waar onze voorouders eeuwen voor nodig hadden, 

veroorzaken wij nu in een decennium.”321

 

 

                                                 
318 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), p. 106. 
319 Idem, pp. 107-108. 
320 Rik Coolsaet, De Geschiedenis van de Wereld van morgen (Leuven: Uitgeverij Van Halewyck, 2008), p. 152. 
321 Idem. 
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Etzioni heeft van Daniel Yankelovich, een deskundige op het gebied van de openbare mening, 

drie fasen overgenomen waarlangs een megaloog tot stand kan komen.322 In de eerste fase 

vindt bewustmaking plaats. Dit houdt in dat mensen zich van een kwestie of een probleem op 

een nieuwe manier bewust worden. In deze fase doet men in hoofdzaak een beroep op de 

media en dit neemt volgens Etzioni meestal maar een korte periode in beslag. Bij de tweede 

fase, namelijk de verwerking, wordt een reactie ontwikkeld op de kwestie of het probleem dat 

in de eerste fase aan de orde werd gesteld. Het publiek raakt nu actief betrokken en het 

tijdskader hangt volgens Etzioni af van de emotionele betrokkenheid op het onderwerp. De 

verwerkingsfase brengt vaak een strijd tussen verschillende kampen met zich mee. De derde 

en laatste fase heeft betrekking op de besluitvorming en vindt plaats wanneer de eerste twee 

fasen met succes werden afgesloten. Besluitvorming omvat zowel cognitieve (verheldering 

van de feiten), emotieve (positieve verwerking van conflicterende gevoelens) en morele (het 

delen van een normatieve binding) aspecten. Hoewel het gemakkelijk is om deze drie fasen te 

benoemen is het proces zelf moeilijk: “Not every megalogue, even in the most communitarian 

of societies, results in a new shared normative direction.”323

 

 Indien er geen of slechts enkele 

kernwaarden zijn, lopen samenlevingen het risico dat ze instorten of overgaan naar een ander 

patroon. De scheiding tussen India en Pakistan is gedeeltelijk te wijten aan diepliggende 

waardeverschillen tussen hindoes en moslims. 

Transnationale morele dialogen vinden plaats op drie niveaus: “Should the people of one 

culture ‘judge’ those of others? If yes, which values should guide such judgments? And, what 

means should be employed, beyond speech and symbolic gestures, to implement these values? 

(For instance, there is much stronger transnational agreement that terror should be curbered 

than there is about which means are best used to do so.)”324

 

 Één van de hoofdvragen die 

vandaag de dag aan de orde is in mondiale dialogen is onder welke voorwaarden het 

gelegitimeerd is druk uit te oefenen op de interne zaken van andere naties. Hij meent dat de 

groeiende erkenning van de fundamentele rechten van de mens tot de overtuiging heeft geleid 

dat de wereldgemeenschap niet alleen het recht maar ook de plicht heeft om tussen te komen 

indien deze rechten met de voeten worden getreden.  

                                                 
322 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), pp. 108-110. 
323 Amitai Etzioni, The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society (New York: Basic 
Books, 1996), p. 109. 
324 Amitai Etzioni, From Empire to Community: A New Approach to International Relations (New York: 
Palgrave Macmillan, 2004), p. 68-69. 
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Soevereiniteit vormt voor Etzioni dus zeker geen grens. Indien we soevereiniteit325 op de 

voorgrond plaatsen, dan impliceert dit dat het niet gepast is dat iemand die ergens anders 

vandaan komt, zich zomaar bemoeit met toestanden in een ander land. Een wederkerige logica 

van soevereiniteit impliceert dat wij niet tussenkomen in  gebruiken van anderen en zij ook 

geen vragen stellen bij de onze.326 Deze houding kan het gevolg zijn van waardenrelativisme, 

waarbij we ervan uitgaan dat morele oordelen over een bepaalde praktijk enkel bestaan binnen 

particuliere tradities en waardenperspectieven. Hier zijn we uiteraard terug aanbeland bij de 

visie dat moraal nauwelijks meer is dan een kwestie van smaak. Waardenrelativisme leidt tot 

ethisch conservatisme, waarbij elke vorm van kritiek overbodig en zinloos wordt.327 

Bovendien getuigt een dergelijke houding niet langer van tolerantie, maar van permissiviteit. 

Terwijl tolerantie berust op een moreel engagement en op respect, is permissiviteit eerder 

amoreel omdat het berust op onverschilligheid.328

 

 Indien respect voor soevereiniteit niet hoeft 

te impliceren dat het onmogelijk is bepaalde tradities in vraag te stellen, dan kan dit inderdaad 

een onderdeel vormen van tolerantie. 

 

5.3. Kritiek op het harmoniemodel vanuit een conflictvisie 
 

De coflicttheorie kende een heropleving in de jaren zestig van de twintigste eeuw in de vorm 

van een relatief diffuse collectie van theorieën die zich afzetten tegen de dominantie van het 

structureel functionalisme van Talcott Parsons.329

                                                 
325 Hier wordt soevereiniteit beschouwd als de omstandigheid waarin een staatsmacht van geen enkel ander 
gezag afhankelijk is. Soevereiniteit kan inderdaad ook betrekking hebben op individuen, maar dan is het beter 
over autonomie of zelfbeschikkingsrecht te spreken. Deze laatste invulling is hier nog niet aan de orde, omdat 
dan sprake is van een fundamenteel andere morele houding. 

 Zij beschuldigden structureel 

functionalisten ervan dat zij te weinig rekening hielden met waarden- en belangenconflicten 

binnen de sociale samenleving. Als een alternatief  voor het functionalisme boden zij een 

theorie aan gebaseerd op de overtuiging dat de integratie binnen een samenleving steeds 

gepaard gaat met sociale verandering waarbij de rol van macht en dwang niet onderschat mag 

worden. Coflicten zijn het logische gevolg van het streven naar economische en politieke 

326 Michael Walzer, Tolerantie (Kampen: Uitgeverij Ten Have, 1998), p. 29-30. 
327 Ethisch relativisme maakt het perfect mogelijk om tijdens een discussie te zeggen: “Zo denk jij erover, maar 
ik denk er anders over en daarom zwijgen we er beter over.” Peter Singer, Rethinking Life and Death – The 
Collapse of Our Traditional Ethics (New York: St. Martin’s Press, 1994), p. 220. 
328 Koen Raes, Het moeilijke ontmoeten – Verhalen van alledaagse zedelijkheid (Brussel: VUBPRESS, 1997), p. 
19-22.  
329 David Jary and Julia Jary, The HarperCollins Dictionary of Sociology (New York: HarperCollins Publishers, 
1991), pp. 77-78. 
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belangen. Terwijl sommige van deze theorieën beïnvloed waren door het marxisme, waren 

andere eerder eclectisch georiënteerd. Een belangrijke benadering was gebaseerd op het werk 

van Georg Simmel en benadrukte zowel de sociale functies als de ontwrichtende effecten van 

conflicten. 

 

Vanuit het conflictmodel kunnen we ons vragen stellen over het consensus- of 

harmoniemodel van waaruit Etzioni als structureel functionalist vertrekt. Volgens deze visie 

wordt iedere maatschappij getekend door een conflictueuze dynamiek die niet zomaar via een 

dialoog op te heffen is. Onder andere Steven Brint is van mening dat Etzioni een te 

rooskleurig beeld ophangt van de gemeenschap: 

 

 It is not surprising that today’s communitarian movements in political 

philosophy exist primarily as imaginary communities...and as short-

lived, ad hoc assemblies. If these communitarians formed actual face-to-

face communities, we would likely see many of the fraternal virtues of 

community in action, but we would not see an absence of status 

inequality or an absence of struggles for influence. Nor would we see the 

persistence of purely informal means for settling disputes.330

 

 

Toch moeten we hier bemerken dat Etzioni dit laatste aspect zeker onderkent. In de 

hedendaagse gemondialiseerde wereld waarin sprake is van de Universele Verklaring van de 

Rechten van de Mens beschouwt hij het uitoefenen van macht als een legitieme manier om 

schendingen van de mensenrechten te verhinderen. Tijdens de genocide in Rwanda was het 

ronduit immoreel dat andere naties zich niets hebben aangetrokken van een volkerenmoord 

waarbij 800.000 mensen vermoord en verminkt werden.331

                                                 
330 Steven Brint, “Gemeinschaft Revisited: A Critique and Reconstruction of the Community Concept” 
(Sociological Theory, March 2001, 19:1), p. 20. 

 Hij geeft zelfs toe dat de 

mondiale publieke opinie niet altijd oppermachtig en effectief is. Daarom blijft militaire 

macht een sleutelrol spelen in situaties waar geen andere uitweg meer mogelijk is. Ook 

economische factoren domineren en beïnvloeden vaak de publieke opinie. Desalniettemin 

benadrukt Etzioni dat een publieke opinie die tot stand is gebracht volgens de regels van een 

dialoog en megaloog een normatief en moreel statuut verwerft dat superieur is aan een 

publieke opinie die beïnvloed wordt door economische factoren of met militaire middelen 

331 Amitai Etzioni, From Empire to Community: A New Approach to International Relations (New York: 
Palgrave Macmillan, 2004), p. 69. 
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wordt doorgedrukt.332

 

 Soms is het onvermijdelijk, maar Etzioni vindt dat we er zoveel 

mogelijk naar moeten streven om het te vermijden. 

Een hedendaagse conflicttheorie is deze die werd uiteengezet door Samuel Huntington in The 

Clash of Civilizations and the Remaking of World Order333

 

. In dit werk wil Huntington de 

opvallendste breuklijnen vastleggen die sinds de Koude Oorlog zijn ontstaan. Hij meent dat 

de scheidslijnen tussen volkeren sindsdien niet langer ideologisch, politiek of economisch, 

maar wel cultureel van aard zijn. 

 People use politics not just to advance their interests but also to define 

their identity. We know who we are only when we know who we are not 

and often only when we know whom we are against.334

 

 

Het gedrag van nationale staten wordt volgens hem bepaald door het streven naar macht en 

welvaart, maar in tegenstelling tot vroeger wegen culturele voorkeuren steeds meer door. De 

drie grote blokken uit de Koude Oorlog335

 

 zijn vervangen door de zeven à acht belangrijkste 

wereldbeschavingen (zie onderstaande grafiek). In deze nieuwe wereld is de lokale politiek 

een politiek van etniciteit geworden en de mondiale politiek een politiek van beschavingen. 

De rivaliteit tussen wereldmachten is voorgoed vervangen door “the clash of civilizations”. 

Binnen beschavingen zullen etnische conflicten en stammenoorlogen ontstaan. 

                                                 
332 Amitai Etzioni, From Empire to Community: A New Approach to International Relations (New York: 
Palgrave Macmillan, 2004), p. 70. 
333 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon & 
Schuster, 1996). 
334 Idem, p. 21. 
335 Deze drie grote blokken bestonden respectievelijk uit wat hij noemt de Vrije Wereld (VS, Canada, het 
grootste deel van West-Europa, Iran, Israël, Australië, Thailand, Zuid-Vietnam, de Filipijnen, Zuid-Afrika en 
enkele buurlanden) het Communistische blok (de toenmalige Sovjet-Unie, China, Noord-Vietnam en Cuba) en 
de niet-gebonden naties (het grootste gedeelte van Zuid- en Midden-Amerika, Afrika, Centraal- en Zuid-Azië). 
Zie Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon & 
Schuster, 1996), pp. 24-25.   
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(Samuel Huntington,  The Clash of Civilizations)336

 

 

Huntington schetst vier gangbare paradigma’s die hebben aanleiding gegeven tot 

verschillende wereldbeelden.337 Ten eerste is er het volgens hem nogal naïeve beeld van één 

wereld, waarbij euforie en harmonie centraal staan. Na de Koude Oorlog, zo werd voorspeld, 

zou een relatief harmonieuze wereld ontstaan.338

 

 De Berlijnse Muur was neergehaald, 

communistische regimes waren ten val gekomen, er zouden bondgenootschappen tot stand 

gebracht worden en de vrede zou weer gehandhaafd worden. Licht spottend schetst hij de 

illusie die zich na de Koude Oorlog meester maakte over het politieke denken. 

 The President of the world’s leading country proclaimed the “new world 

order”; the president of, arguably, the world’s leading university vetoed 

appointment of a professor of security studies because the need had 

disappeared: “Hallelujah! We study war no more because war is no 

more.”339

 

 

                                                 
336 Idem, p. 245. 
337 Ibidem, p. 31-35. 
338 De visie die in deze context waarschijnlijk het meest besproken is geweest is The End of History- these van 
Francis Fukuyama. Hij meende dat er na de Koude Oorlog een einde zou komen aan ideologische twisten, 
aangezien de westerse liberale democratie voorgoed het socialisme overwonnen had. Zie Samuel P. Huntington, 
The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon & Schuster, 1996), p. 31.   
339 Idem, p. 31. 
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Het tweede paradigma wordt gekenmerkt door een dichotomisch wij en zij-denken. De 

neiging om de wereld als één geheel te beschouwen treed volgens hem na ieder groot conflict 

op, maar de tendens om in termen van twee werelden te denken (wij en zij) is doorheen de 

hele menselijke geschiedenis terug te vinden. De verleiding om vijandbeelden te creëren 

heeft volgens hem altijd bestaan. Het beeld van een in tweeën gedeelde wereld kan zelfs tot 

op zekere hoogte overeenkomen met de werkelijkheid. De meest gebruikte indeling is die 

tussen rijke (moderne, ontwikkelde) en arme (traditionele, onderontwikkelde of 

ontwikkelings-) landen. Een andere scheiding is de culturele tussen het oosten en het westen, 

waarbij minder de nadruk wordt gelegd op economische welvaart, maar wel op de verschillen 

in de achterliggende filosofieën, waarden en tradities. Beide tweedelingen zijn volgens hem 

duidelijk onbruikbaar: 

 

 Rich states may fight trade wars with each other; poor states may fight 

violent wars with each other; but an international class war between the 

poor South and the wealthy North is almost is almost as far from reality 

as one happy harmonious world. The cultural bifurcation of the world 

division is still less useful. At some level, the West is an entity. What, 

however, do non-Western societies have in common other than the fact 

that they are non-Western? Japanese, Chinese, Hindu, Muslim, and 

African civilizations share little in terms of religion, social structure, 

institutions and prevailing virtues.340

 

 

Deze mythes roepen dezelfde bezwaren op als het oriëntalisme dat terecht door Edward Saïd 

bekritiseerd werd omdat het uitging van een antinomie tussen het vertrouwde (Europa, het 

Westen, “wij”) en het vreemde (de Oriënt, het Oosten, “zij”) waarbij een superioriteit aan het 

eerstgenoemde werd toegekend.341

 

  

Het derde paradigma steunt op wat doorgaans de ‘realistische’ theorie van de internationale 

betrekkingen wordt genoemd.342

                                                 
340 Ibidem, p. 33. 

 Binnen deze theorie gaat men ervan uit dat staten de 

belangrijkste deelnemers zijn aan het wereldgebeuren. Conflicten op wereldvlak vinden 

plaats tussen staten die zoveel mogelijk hun macht trachten uit te breiden teneinde hun 

341 Ibidem. 
342 Ibidem. 
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voortbestaan en veiligheid te garanderen. Volgens Huntington is dit derde paradigma een 

heel bruikbaar uitgangspunt voor een analyse van de internationale betrekkingen en tot op 

grote hoogte verklaart het het gedrag van staten. Desalniettemin beschouwt hij de 

veronderstelling dat alles draait om macht als een nogal simplisische weergave van de 

handelingen die plaatsvinden op het wereldtoneel. 

 

 States often, of course, attempt to balance power, but if that is all they 

did, Western European countries would have coalesced with the Sovjet 

Union against the United States in the late 1940s. States respond 

primarily to perceived treats, and the Western European states then saw 

a political, ideological, and military threat from the East. They saw their 

interests in a way which would not have been predicted by classic realist 

theory. Values, culture, and institutions pervasively ifluence how states 

define their interests.343

 

 

Het vierde paradigma ten slotte ziet een wereld in complete chaos.344

 

 Dit paradigma 

benadrukt het failliet van de autoriteit van regeringen, het uiteenvallen van staten, de 

intensivering van religieuze, etnische en stammenconflicten, de proliferatie van 

massavernietigingswapens, de verspreiding van terrorisme, massamoorden en etnische 

zuiveringen. Huntington meent echter dat het chaosparadigma té dicht bij de werkelijkheid 

staat. De wereld mag misschien in chaos verkeren, er is desalniettemin nog altijd sprake van 

een zekere orde. Bovendien biedt het beeld van een universele en ongedifferentieerde 

anarchie ons weinig houvast voor het begrijpen van de wereld, en dit is nog altijd de 

bedoeling van een sociologische theorie. 

Huntington neemt dus afstand van deze vier paradigma’s, aangezien ze elk hun 

tekortkomingen hebben. Hij opteert ook niet voor een combinatie van bijvoorbeeld twee van 

deze paradigma’s, aangezien de soberheid van deze theorieën dan zou opgeofferd worden 

aan realisme en dat is volgens hem niet optimaal. Daarom stelt hij een nieuw paradigma 

voorop waarin de wereld beschouwd wordt in termen van zeven of acht beschavingen (zie 

                                                 
343 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon & 
Schuster, 1996), p. 34. 
344 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon & 
Schuster, 1996), p. 35. 
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grafiek). Met het beschavingsparadigma wil hij een realistisch en eenvoudig beeld schetsen 

van de talloze conflicten die plaatsvinden in de wereld.  

 

 

5.4. Kritiek op het conflictmodel 
5.4.1. Een gefragmenteerde wereld 

Huntington schetst volgens veel van zijn critici een tamelijk somber en apocalyptisch beeld 

van onze toekomstige manier van samenleven. Rik Coolsaet meent echter dat er sinds de 

publicatie van The Clash of Civilizations een karikatuur is gemaakt van Huntington.345

 

 

Hoewel hij meent dat de krachtigste breuklijn deze is tussen het Westen en de Islam, is hij 

zeker geen anti-islamitische ideoloog is. Evenmin is hij een voorstander van een botsing 

tussen beschavingen. 

Hoewel Huntington met zijn beschavingsparadigma dus zeker geen slechte bedoelingen had, 

is het door anderen wel ter kwader trouw aangewend geweest. Edward Said merkt op dat 

onder andere de voormalige Pakistaanse Eerste Minister Benazir Bhutto en de Italiaanse 

Eerste Minister Silvio Berlusconi dankbaar gebruik hebben gemaakt van Huntingtons ideeën 

om te wijzen op de problematische religie die de Islam is.346

 

 Berlusconi ging nog verder door 

te stellen dat het Westen superieur is, aangezien ‘wij’ Mozart en Michelangelo hebben en 

‘zij’ niet. 

 Uncountable are the editorials in every American and European 

newspaper and magazine of note adding to this vocabulary of gigantism 

and apocalypse, each use of which is plainly designed not to edify but to 

inflame the reader’s indignant passion as a member of the “West”, and 

what we need to do.347

 

  

Met de titel van zijn artikel The Clash of Ignorance wil Edward Said erop wijzen dat er nog 

steeds geen goede geschiedenis of demystificatie bestaat van de veelzijdige strijd tussen de 

drie volgelingen van de meest jaloerse aller goden. Hij vindt dat we ermee moeten ophouden 

deze als monolitische blokken op te vatten. Sinds de aanslagen van 9/11 liggen de 

                                                 
345 Rik Coolsaet, De Geschiedenis van de Wereld van morgen (Leuven: Uitgeverij Van Halewyck, 2008), p. 24. 
346 Edward W. Said, “The Clash of Ignorance” (The Nation, Vol. 273, Issue 12, October 22, 2001), pp. 11-14. 
347 Idem, p. 12. 
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boekenwinkels in de VS vol met pamfletten met schreeuwerige titels over islam en terreur, 

de islam ontmaskerd, de Arabische dreiging en het moslimgevaar, allemaal geschreven door 

polemisten die zich beroepen op zogezegd deskundige en betrouwbare bevindingen.  

 

 Accompanying such warmongering expertise have been the omnipresent 

CNNs and Foxs of this world, plus myriad numbers of evangelical and 

right-wing radio hosts, plus innumerable tabloids and even middle-brow 

journalists, all of them re-cycling the same unverifiable fictions and vast 

generalisations so as to stir up “America” against the foreign devil. 348

 

 

De creatie van vijandbeelden beschouwt Huntington als een menselijk mechanisme om de 

eigen identiteit te definiëren: “We know who we are only when we know who we are not and 

often only when we know whom we are against.”349 Said meent dat het beroerdste aspect van 

dit vluchtige geschrijf is dat het menselijke lijden wordt verdoezeld en de herinnering – en 

daarmee de geschiedenis – wordt weggepoetst.350

 

 Een vijanddenken schept zo snel de illusie 

dat we denken de ander te kennen. En dit is iets waar Etzioni zich met zijn harmonievisie wil 

tegen verzetten. Via een morele dialoog, die leidt tot meer kennis over de ander, kunnen we 

komen tot oprecht begrip. Net als Said gelooft hij in het universeel menselijke dat ons ertoe 

kan brengen met elkaar in dialoog te treden en elkaar te begrijpen. 

 But we are all swimming in those waters. Westerners and Muslims and 

others alike. And since the waters are part of the ocean of history, trying 

to plow or devide them with barriers is futile. These are tense times, but 

it is better to think in terms of powerful and powerless communities, the 

secular politics of reason and ignorance, and universal principles of 

justice and injustice, than to wander off in search of vast abstractions 

that may give momentary satisfaction but little self-knowledge or 

informed analysis. “The Clash of Civilizations” thesis is a gimmick like 

“The War of the Worlds”, better for reinforcing defensive selfpride than 

                                                 
348 Edward W. Said, Orientalism (London: Penguin Books, 2003), p. xv (Preface 2003). 
349 Zie Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (New York: Simon 
& Schuster, 1996), p. 21. 
350 Edward W. Said, Orientalism (London: Penguin Books, 2003), p. xvi (Preface 2003). 
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for critical understanding of the bewildering interdependence of our 

time.351

   

 

5.4.2. Één wereld 

Na de genocide in Rwanda betoogde secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Anan 

dat de werel niet afzijdig kan blijven als er systematische schendingen van de mensenrechten 

plaatsgrijpen.352

 

 Onze verantwoordelijkheid reikt – in een geglobaliseerde wereld geldt dit 

meer dan ooit tevoren – verder dan staatsgrenzen. We kunnen ons niet meer blijven 

verstoppen achter het absolute principe van de volkssoevereiniteit wanneer ons dat beter 

uitkomt. Wat we nodig hebben zijn wettelijke, universele principes.  

Hoewel de conflictvisie inderdaad een correct beeld schetst van de gespannen tijden waarin 

we leven, mogen we niet vergeten dat samenlevingen op mondiaal vlak over bepaalde 

kwesties een morele consensus bereikt hebben. Consensus of harmonie is dus niet 

onmogelijk. Bovendien mogen we niet vergeten dat Etzioni naast een socioloog, ook een 

moraalfilosoof is. Naast de poging om de wereld om zich heen te analyseren en te 

conceptualiseren, is het ook zijn bedoeling om ernaar te streven die wereld te verbeteren. De 

moraalfilosofie houdt zich niet enkel bezig met wat er is, maar ook – en vooral – met wat 

behoort te zijn.353

 

 Dit herinnert aan het onderscheid dat door David Hume gemaakt is tussen 

‘ought’- en ‘is’-zinnen.  

Volgens Etzioni behoren we de ontmoeting tussen gemeenschappen en culturen na te streven 

om een megaloog op mondiaal vlak mogelijk te maken. Via de ontmoeting die, net als in 

Bubers filosofie, een centraal punt vormt binnen het communitarisme kunnen we proberen 

elkaar te begrijpen en te respecteren. Het is pas door de ontmoeting dat we ons kunnen 

bevrijden van de beklemmende angst die ons in zijn greep houdt. Dit herinnert aan de 

positieve vrijheidsvisie van Spinoza: de vrijheid waarvan sprake is, moeten we opvatten als 

een ‘bevrijding’. Dit houdt een actieve handeling in die nooit een voltooiing kent. We 

worden alleen ‘bevrijd’ wanneer we onze verantwoordelijkheden opnemen tegenover elkaar 

en de wereld. 

                                                 
351 Edward W. Said, “The Clash of Ignorance” (The Nation, Vol. 273, Issue 12, October 22, 2001), p. 13. 
352 Dit verklaarde Kofi Anan in het artikel “Two Concepts of Sovereignty” in The Economist, 18 september 
1999. Zie Peter Singer, Één wereld: Ethiek in een tijd van globalisering (Rotterdam: Lemniscaat, 2003), p. 16. 
353 M. R. Ronald Commers, Wijsgerige Ethiek: systematiek, Deel 3 (Gent: Academisch jaar 2005-2006), p. 46. 
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 Wat is het verschil tussen een goede en slechte samenleving, vroeg de    

Poolse socioloog Zygmunt Bauman zich af. Een slechte samenleving is 

een samenleving die gelooft dat zij niet verbeterd kan worden. Een 

goede samenleving is een samenleving die zichzelf verwijt niet goed 

genoeg te zijn.354

 

  

Met Ernst Bloch kunnen we uiteindelijk besluiten dat het erop aankomt het hopen niet te 

verleren. 

 

 
5.5. Besluit 
Hoewel het harmoniemodel door conflictsociologen is afgeschilderd als naïef en onrealistisch, 

kunnen we besluiten dat de conflictvisie vanuit een ethisch oogpunt beschouwd allesbehalve 

een waardig alternatief vormt. De conflictvisie beschrijft sociologisch gezien misschien wel 

een gedeelte van de realiteit, toch helpt ze ons geen stap verder. Om te streven naar een betere 

wereld moeten we naar de toekomst kijken en leren uit het verleden. 

 

 

6. Algemeen besluit 
Hoewel het moraal-begrip vanaf de functionele differentiatie enorm geladen is geworden, 

kiest Etzioni in tegenstelling tot de neutraliteitseis van het liberalisme, voor een moraliserend 

communitarisme. Het is de ethicus sinds lange tijd terug toegestaan om uitspraken te doen 

over de privé-sfeer.355

 

 Etzioni zoekt in deze tijden van morele versplintering naar een basis 

die het ons mogelijk maakt om met elkaar in contact en dialoog te treden. Hij erkent het 

bestaan van een ‘minimale moraal’ die wordt aangetoond door het feit dat verschillende 

gemeenschappen dezelfde kernwaarden kunnen delen. Vaak gaat hieraan een morele dialoog 

vooraf, maar ook de mogelijkheid om in dialoog te treden en zo te komen tot een consensus 

wijst op een ‘minimale moraal’. 

                                                 
354 Rik Coolsaet, De Geschiedenis van de Wereld van morgen (Leuven: Uitgeverij Van Halewyck, 2008), p. 303.  
355 Hier moeten we nog eens benadrukken dat Etzioni de scheiding tussen het publieke en private domein niet 
volgt, aangezien deze niet realistisch en moreel gezien onwenselijk is. 
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Etzioni werd door verschillende denkers beïnvloed, maar vooral de impact die Buber op 

Etzioni heeft gehad is immens. Etzioni heeft verschillende concepten aan het denken van zijn 

leermeester ontleend, maar hetgeen hij misschien nog het meest heeft overgehouden aan zijn 

mentor is zijn besmettelijke blijmoedigheid. Dit optimisme in combinatie met de 

sociologische benadering van het structureel functionalisme hebben onvermijdelijk geleid tot 

een harmonievisie.  
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