
Amitai Etzioni heeft vee! om op terug te zien, maar een gesprek met 

hem richt zich vooral op wat er - nu en in de jaren die komen - te 

doen staat. Kort voor de jaarwisseling 1997/1998 op familiebe

zoek in Nederland, ging Amitai Etzioni op uitnodiging van het 

Schoordijk lnstituut van de Katholieke Universiteit Brabant en het 

Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA in gesprek over de per

spectieven van het gemeenschapsdenken. 

A
lkomqlg u1t ccn Jood<;c 

lamd1c 111 Kculcn d1c 111 

Nederland hc<;chcrm1ng had 

gcvondcn g1ng hlJ na de 

oorlog naar l"·acl, <;tudeerdc aan de 

llchrccuw<;e univer<;rtcit in _lcruzalcm, 

promovccrdc 111 195S in llcrkclcy. en 

ontwikkeldc zich vanaf de jarcn ze<;tig 

tot ccn van de toonoangcvcndc ligurcn 

in de Amerika<l!l<;e <;ociologie. AI rollC! 

I 'J70 legdc hq de nadruk op de op

houw van ccn ZlCticvc <.,J.nlcnlcving. 1 

Behalve hooglcraar <1<111 de Cron;e w,IS
Inlli}IOII LlniPmlty in Wa,hington D.C. i<; 

hi) ook de oprichtcr en voorzittcr van 

hct ( ·01111111111111/nlln NctiPOI·k. Dit netwcrk 

'timulcert in nauw contact met maat

<;chappeliJke organi<;atie<; de mcning<;

vorming. hinnen en huiten de Vcr

enigde Staten, over de hetekcnis van 

gcmeen<;chappen voor een vrije en ver

antwoordclqke samenleving: het coi1IIII11-

"'IIInllnisl1r ol gemccn<;chap<;denkcn. 

In zijn rccente hock The NcrP Colden 

1<.11/e' duidt ltzioni hct gemecn<;chap<;

dcnken al<; cen altcrnatid voor zowcl 

de cenziJdigheden van het individu

ali,mc al, die van het collectivi<;me De 

hehoclt<: aan maat<;chappelijkc ordc

ning hoclt niet tot een dwanghui<; te 

lcrden al' zij zich opcnstelt voor mora

litcit in de maatschappclijke dialoog 

Richt<;noer i<; cen nieuwe 'goudcn regel': 

IT<;pecteer de morele ordc van de 

samcnleving evcnzeer a!, )e van de 

<;amenleving mag verwachten dat zij 

jouw per<;(Hllllljke vcrantwoordelijkheid 

respectccrt. Net al<; Etzioni's hock wa<; 

ook het ge<;prck een vcrkenningstocht 

lang<; de ondcrwerpen in de politicke en 

maahchappelrjke meningsvorming waar 

deze nicuwe gouden rcgcl van hcteke

ni<; kan zijn 

Recht en moraal 
'Reliance on the 111ora/JJo/ce' i<; ecn hebng

rijk richt<;noer in Etzioni's henadering. 

Wat het gemeen<;chapsdenkcn voor 

wetgeving hetekent. hecft tot nu toe 

weinig aandacht gekregen. bzioni 

Vers/,u; Pl/11 m1 tJesf>rek 111et ~~mltal Etzlon/. 
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waar'>chuwt tegen de mening dat je de 

<;amenlcving per wet kunt verbeteren. 

zondcr je erom te bckommeren of de 

morcle ovcrtuigingen in de -,amcnlc

ving voldocndc ruggen-;tcun gcvcn. 

Etzioni hetoogt daarom. met een 

'>[Jcel-,e variatie op POll C'i<JIISe!Pitz, dat 

"Iiiii' ill d 1jood society is _first dlltl {omnost the 

co11till11<ltio11 of Hlor,Jlity hy other lllel/111" (The 

Nell' C:oUen Rille. f> 111 J Daarom zijn in

ten'e '111ori!l ,li<IIO<}lles' nodig al, voorhe

reiding or ingrijpendc vcrandcringcn 

111 de \Vctgcving. Ftzioni nccn1t daar

mce de rol van hct recht in ecn mo

dernc -;amenleving zcer <;crieu'>. vee! 

mecr dan in de gebruikelijkc imtrumen

tele orvatting die verondeNclt dat jc 

de samenleving per hc-,lult van de wet

gevcr kunt vcranderen. 

be-,lot('n tot nieuwe huw('iljk'>wetge

ving omcbt zowat de helft van de hu

welijken op een echt-.cheiding uitliep. 

De wetgcver hiedt nu al'> alternatieven 

e('n huwclijk met hererktc vcrplichtin

gcn en een huwelijk met mecr omvat

tende rechten en rl1chten. Wanneer 

men de laat<;te vorm kie<;t, i-; 'cou11scl1111}. 

voor het huwelijk verplicht, en wordt 

hij echt-.cheiding een hedenktqd inge

la<;t met verrlichte hcmiddcling. Len 

uitzondering wordt gemaakt al-. cr ecn 

acuut prohleem i'>, hiJ voorhceld al-, de 

echtgenoot alcoholi-,t i-;_ 

Deze wet i-; aan de orde gewec<;t in Tin1e 

Ali11}<1Zil1e en daarin wa-; te lezen dat uit 

ondcrzoek blcek dat de helft van de 

burger-; in Loui-,iana nog nooit gchoord 

Ook de recht-.praak mag Etzioni's richtsnoer 
niet worden gereduceerd 

tot een '>rei waaruit de is een nieuwe 

hadden van de wet, on

dank-; het fcit dat ze velc 

malcn in het 111euw'> wa-. 

gew('e<,t. Van de men-;en 

die wei op de hoogte zijn, 

zijn er heel wat ambivalent 

en kiczen maar weinigen 

voor de zwaa1·derc variant. 

Toch '>[Jreekt dezc nicuwe 

bcnadcring van wctgcving 

in Loui<;iana Etzioni aan. 

de <;amenleving wordt niet 

henaderd al-, een groep in

dividuen die rechten kun

nen ope!'>en, maar als vcr

antwoordelijke pnsonen, 

die zich dienen te houden 

aan verrlichtingen die ze 

up zich nemen. Deze wet-

moraliteit i'> verdwcnen. 

1\kt verwijzing naar juri-;

prudentic van het ll S Su
fmntc Court (dat advocaten 

verhood onware antwoor

den van hun clicntcn utt te 

Iokken) <;chrijlt hij "court\ 

11rc 110t 11 qamc. The moral order 

is t111dermi11cd 1olmt the }11te of 

o11e's /,fe, /iherty, rmd profJerty 

<Ire decided <1ccor·di11t} to !Pho 

llll1 p/,,y the I}<IH1e better (or 

rpii/J more chips). Justice is 11ot 

scmcd hy /1oth sides fJ/,,yill!j the 

court {or 11il they C£111 qet (p. 

1 '57-1 

'gouden regel': 

respecteer de 

morele orde van de 

samenleving 

evenzeer als je van 

de samenleving mag 

verwachten dat zij 

jouw persoonlijke 

verantwoordelijk

heid respecteert. 

In het gesprek hracht Etzioni naar vo

ren dat deze aandacht voor de morali

tcll in de rechtsontwikkcling niet hoeft 

te hetckcnen dat de pcrsoonlijkc ver

antwoordelijkheid wordt inge<;nocrd 

,\len kan ook kiezen voor wetgeving 

dte ecn wclovcrwogen cigcn besli"i-,ing 

mecr betekeni-, gcclt. In l.oui'>iana i'> 

geving i-; ook nict gcn1aakt 

ter hestrijding van gebroken huwelij

ken in gctto\ - een problcem dat '>a

menhangt met de raciaal bcpaalde 

maatscharpelijke achterstanden. De 

katholiekc kerk -;teunde hct voor'>tel 

evcnmin. De motievcn voor de wet be

troHen vooral de enorme tocname van 

echt-,chcidingen in d(' middenkla<,<,e 



lk wet vcrplicht mcn<,cn nate denkcn 

over hun cigcn he,li<,<,ingen. Hi1 noemt 

dit ·"/'/'orlllllill<} Pirlllr·, deugdzaam geclrag 

uitlokkcn 

De morele dialoog in een 
multiculturele samenleving 
I let pa<,t ook in het gcmeemchap,den

ken hct rccht van mimkrhcder1 te er-

kcnncn om hun cigcn <,uhcultuur te 

handhaven, dat maakt de '>amenlcving 

aileen maar riJker cn voedt 'cross-culturii/ 

nrori/1 dlii/o,;r"·s· lp. 2401. Wei ZIJn cr nor

mcn die mcn gemecmchappelijk moct 

aanvJardcn: democratic en grondrcch

ren. In Arm·rib i' <,prake van duhhclc 

loyaliteiten in cen pmitieve zin aan de 

natie en aan de ietni,che) <,uhgroep. 

Daarom hlijkt dat de ccr'>le toch priori

lei! heelt hoven de tweede 

De krrtiek op het gemccmchap<,dcnken 

die Etzioni het mce<,te dwap, zit, i'> de 

krrriek vJnuit hehoudende chri<,telijkc 

kringen, die menen dat hct umrmllllllilnil

tliSIII Cod, gchoden al'> groncl,lag voor 

gcn1ccn...,char"vorn1ing zou n1octcn cr

kennerL Kon cn mag de gemcen<,chap 

cigcn'>!andig cen dclinitid oordeel vel

lcnc I let I'> onaanvaardhaar dat elkc 

klcine gemcen<,chap cen ddiniticl mo

reel oordcel kan vcllcn. Dat hctekent 

dater zoict<; moet zijn al-, een etho-, dar 

gemecn,chappcn-over-;chri)dcncl i'> De 

univcr<;clc normen van de rechtcn van 

de men'> vormcn nog maar een heel be

pcrkt aanknoping'>punt. Len problcem 

i'> bovcndicn dat zc nret wcrkelijk uit 

ecn morcel gc'>prek zijn voortgekomcn 

en du-, nict wcrkciiJk univcr<,cel gcdra

gen worden. Hct voedcn van morelc 

dialoog tu<;<,cn culturen i-, wezenlijk. 

Vrouwenhe'>nijdcni<, i'> onacceptabel: 

clan moet de morclc '>lem worden vcr

hcvcn, nict 111Jrrnier<, worden ingezet. 

C:ulturen kunncn ict<; van clkaar lcrcn. 

SingJpore bn ret<, op<;teken van het 

t I 1\' s '" 

hogc aJnzien waarin hiJ on-, de indivi

duclc rechtcn '>laan; andcr-,om kunncn 

wiJ iet<, lcrcn van Singapore tcn aanzien 

van hoc jc met oudcrcn in de '>amenlc

ving omgaat. De 'cli/sslculliherdls' hehhen 

gccn oog voor hct belong van tnorclc 

dtaloog. 

De mocilijbte vraag i<. wei, wclk r-e-,ul

taat ecn morelc dialoog kan opleveren. 

Etzionr huldigt ecn deontologi-,ch 

-,tandpur1t: ccn appi:l op verantwoorde

lijkheid en plicht zou om allen mocten 

aampreken Dat dir zo i'>, blijkt uit ex

perimenten die Etzioni hedt gedaan bij 

ongcvecr :100 vcf'>chillende groepen. 

Len van de deelnemer<. aan het ge-.prek, 

I ian-. Reinclef'> (hooglcraar ethiek aan 

de Vrije Llnivcr-.iteitl hracht hiertegen 

in dat morelc principe<, voor Ftzioni 

hlijkbaar nooit a priori va<,t <;taan: het 

zip1 empiri'>che uitkom'>ren van ge

'>prckkcn. 

[rzioni he'itreccl dar nict, maar bc

tougde dat zijn hcnadering toch ander<, 

i'> dan cen procedurcle rechtvaardiging 

van be-,li<;<;ingen. Hij hccft de ervaring 

dat mcn<,en na een ge<,prek wei degclijk 

iel'> herkcnnen 'achtcr de wolkcn': thm 

is il force out there. Hij vcronderstclt een 

bindende oor<,prong van de moraal, 

maar wil niet dat de gee<,ten zich bin

nen het gcmeemchapsdenken lang<, de 

lijn van geloof en ongelool scheiden. 

lht i'> nict aileen maar een tactische 

aanpak, maar ecr'>l en vooral cen kwes

rie van vcrtrouwen in hct gchalte van 

de inzichren die met de morelc dialoog 

kunncn worden gcwonnen. 

Op een vraag van Peter Lstcr (hooglc

raar '>ociologic aan de Katholieke Llni

vcr'>iteit Brahant) over het mten<;ieve 

dehat lu'>Sen po<;tmodcrni'>ten en com

nlunitari<;tcn geeft Ltzioni aan dat de 
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tegenqrijdigheden in de pmitie<, van de 

po<,lnwdenw,ten hen in de Vet-cntgde 

Staten huiten<,pel plaat'>t. In de pmtmo

derne co-exi,lentie van 

n1oct worden gcgcvcn aon de <..,<::llncnlc

ving op hct gcbicd van zorg, vcilighc1d 

en tnlraqructuut· I )c economi'>chc 

groc1 n1oct cbn gccn docl 

henJderingen i'> het vol

gem Wim van de Donk 

rhootddocenl he,tuur<,-

Het pleidooi van 
in ztchzell zip1, minder 

uithundig: gccn algcn1cnc 

la'>lenverlichting om de 

economic nog nlcTr aan tc 

jagcn, n1aar hct rcparcrcn 

Etzioni om recht en 
kunde aan de Katholieke 

Univer<,ileil Brabant I van 

hebng 'uccewolle manie

rcn van gcnlcen..,chap:-,vor

nling tc rccon~:.trucrcn. 

Ftzioni bcaaml dit. Cchle

kcn i'> dat hijvoorheeld de 

morele dialoog over rent

mcc<,tcr<,chap gelukt i': in 

de j<Jren vijltig '>tond zorg 

voor hct milieu in het ge

heel 111et op de bart en nu 

moraal weer op 

elkaar te betrekken van plekken 

is zeer relevant. In 
Hir,ch llalltn merktc op 

dat het RiJnland'e model, 

hoezecr ook te waardcren, 

wei lange tiid te procedu

reel heelt gdunctioncerd 

waarhiJ de hetrokkenheid 

van aile partner<, een lcgi

tinlatic ging vonncn lo-. 

Nederland bestond 

en bestaat de 

neiging ze te 

scheiden. 

wei. Dat duurde wei 10 tot 15 jaar let'> 

dergeliJb heelt zich voltrokken ten 

aanzien van de burgerrcchten: niemand 

wil n1ccr tcrug naar de jarcn zc-;tig. 

Ook de relatie lu'>'>cn mannen en vrou

wcn i' veranderd. 

Europese en Amerikaanse 
politieke cultuur 
bzioni had kritiek op de Ameriban<,e 

manicr van politick bcdriJvcn Daar 

wordt heel <,terk ingezet op het zo laag 

mogeliJk houden van de arbeid,kmten. 

Dati' een gcvaarlijke weg. Fr wcrd ge

kort op collecticvc voorzieningcn in

zake gczondheid en pen<,iocn. l\1cnsen 

hehhcn gcen tijd mecr voor clka<Jr I )e 

<,ociJie ko,ten hiervan zijn giganli'>ch. 

lm van Ccnnip en Frmt Htr<,ch Ballin 

wezcn op de actucle di,cu'>'>ie in de Ne

derland,e politiek In Nederland hc

wondcren de lihcralcn en <,ommigen in 

de sociaal-dcmocratie het Amcrikaame 

model. De kern van hct politieke dchat 

in Nederland zou echtcr, aldm Van 

Cennip, moetcn worden gevormd door 

de vraag ol cr een kwaltteihimpul'> 

van de kwaliteit van de re

<,ultaten. l:r ont<,tond cen overcon'>ump

tte van de <,ocialc zckerheid, mi'>hruik 

en hureaucrati,cring. Het pleidooi van 

Ftziont om rccht en moraal weer up el

kaJr te hctrekkcn i'> daartegenover zecr 

relevant. In Nederland bc'>tond en bc

'-;taat de nciging zc tc ...,chcidcn. 

Ftzioni vroeg zich at \Vat cr zou gchcu

tTn wJnnecr de Furope<,e Llnie zou 

zeggen dat zc nict wilde concurreren 

met Ianden waar men<,en <,]cchl'> ccn 

dollar per dag vcrdienen, en zou zeg

gcn: de Furopc-,e n1arkt i-, -,terk gcnocg, 

WtJ docn niet mee aan de mondialc r11cc 

to the hotto11t, Clohalt<,ering leidt tot 

'>leeds lagcrc l<mcn en uitholling van 

<,ocialc voorzieningen. Len i'ieder

landse ondcrncming bn haar admini'>

tratic in India Iaten doen voor cen 

dollar per dag. AI, Furope<,e Ianden 

deze bnt opgaan, vcrliezen zc het 

kwaltteitsvoordeel Hij i'> crvan ovcr

tuigd dat het helang van de kwaliteit 

van de <,amenlcving uiteindelijk ook zal 

worden ondcrkend in Ianden in andere 

delcn van de wereld 



Hct wei ot niet meedoen met de we

rcldwijde cr>tlLut-rentie, het he,cha

ving'>niveau, de kwaliteit van voorzre

nrngen, ziJTl cchtcr onderwerpcn 

waarovcr nog gccn cchtc wcrckhvijdc 

nwr-clc di,cu"ie pbatwindt. Europa 

zou hinir1 een voortrckker<,rol kur1nen 

'>pclctl door· zich op te werpcn al' ccn 

F11ir Tr11,/c Zo11c Van Ccnnip '>tgnalcnde 

rn vnhand daarmec dat nu al induqric 

uit Luidoo'>t-Azrc tcrugkomt naar 

Luropa ornwille van de kwalrteit van de 

1 -.ocialc) omgcvtng hicr. lnzcttcn op 

kwalrtcit zict hi) al' ccr1 kJn, en voor

WJJrdc 0111 tc ovcrlcvcn. 

hter wee' crop dat de Furopc<,e Llnic 

hrcraan nog nrct voldocnde tockomt. 

l..r i-, gccn cchtc gcnKTJv.,chop. lntcrniJ

tiont~li..,cring en glohali-.cring nli<.,<.;cn 

cen culturcle dimen<,te, tcnzij die van 

de t\1TV-urltuur. I )aarnaaq t'> er cchtcr 

ecn toenemcndc nadruk op lokale cul

turelc identitcit. De k"'nwpoliet en de 

provinciaal zijn niet twcc pcr<;Ot1Cil, 

maar ccr1 per<,oon J)e glohali,errng 

verzwakt de lokalc cultuur nict, maar 

verqcrkt deze zeit, Uok Reinder<, 

mcrkte op dat de hrropc<;e rntcgratic 

hclcnloal gccn tnorclc ondcrncn1ing i'J. 

hzioni onderh·nck en hcrkendc dcze 

crvaring, n1aar zag ook ltchtpuntcn, hij 

voorheeld hrJ de llrit'>e premier lllair, 

die net al' de Sak..i,che mini'>ter-pre,i

dent lliedenkopl <,terk hit hct gemeen

'chap'>cknken hetrokken r<; 

( lok Hrrv~h llallirl heplcittc op zock tc 

gaan naar mogelijkheden om hct tckort 

aan politick-moreel dehat in Europa op 

te hcllcn Fen prohlccm i'> echtcr dar de 

gcopcndc '->tJtlhgrcnzcn nog -,teed-, hct 

openhare dehat op,plit<,en. Lcll' ge

mcen<,chappen waarin dczellde taal gc

'>prokcn wordt (Nederland en Vlaande

rerl I hchhen niet dezcltdc kranter1. 

Luropa i'> meek daardoor nog vcel te 

weinig een morelc gemeemchap 1\ bar: 

( llV ''JS 

kan dat nict vcr<mdcrd worden' Er· i'> 

wei degelijk ccn gemcemchappclijkc 

'>landaard inzakc mcn<;cnrcchtcn, maar 

nog '-.tccdl.i ccn gcn1i-, aan gcnlccn

'chappclijkhcid inzake de morclc voor

ondcr<;tcllingen voor wat betrcft '>OCiole 

voorzieningcn en recht'>praak Fen Lu

ropc<,c morclc dialoog t<; dringend 

noodzakelijk 

Het gesprek gaat voort 
Ltzioni waardccrdc het gcvocrde gc

'>prck al, ccn voorhccld hoc zrnvol hct 

i'> over de grcnzcn hccn met clkaar tc 

di,cu"icrcn en attcndecrdc daarhij op 

de ll'ch-silc van het Co1111111111ildrillll Nctu,ork. 

I )c aanwczigcn zagcn het gcvocrdc gc

'>prck al, ccn <;tartpunt voor ccn infor

mccl nctwcrk voor gcmccn<,chap<,dcn

kcr' h icr. 

flro{.dr E i\ I./I 1/irsd, il11ll111 is uoo1Zillcr 11(111 

de rcd11ctic 1'1111 Chri1tC11 l)c1110U<lti\ll'c \1crkcn-

11111i)m 

IJr). ,\ 1. .ftntSCJI 1<:. ~n tclori~ Ptlll .lr re.icH lie lh/IJ 

Cfnistcn Dc1110U<71ischc \1erkcnnintjc11 

No ten 
T/11" ,\,IJPC :wlrdy ;\ Thc(liT of :w ... ItLd d/J,/ floii!Jt.d 

fltOU'-'>C'. London Ne\\ York I <)(JS I (r; I 

The ,'\"nl' ( ;oUn: Rul( ( tll/11111111!1)' dn./,\ 1oldiily :11 <1 

/)ci/ILlctdlll \-(ltJdy HJ<.I<..Ilook'>. 1\,;cw Yo1k J<)()(J 

r- ·' 

I 

IT·,. 

2 


