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Rectificatie
In het artikel EG-fraude; criteria voor nationale
rechtshandhaving van mr. dr. D. Ruimschotel,
zoals opgenomen in Justititle Verkenningen, nr. 1,
1993, staat onder tabel 3 ten onrechte als bron 'de
Commissie' vermeld. De tabel is ontworpen door
de auteur zelf.

Voorwoord

Met de suprematie van het wetenschappelijk
denken, waarin ratio en empirische waarneming de
enige geldige criteria worden geacht, heeft de moraal
sterk aan kracht ingeboet. Het primaat van de wetenschap heeft bovendien, via de technologie, geleid tot
een voorheen ongekende welvaart en deze heeft op
haar beurt het individualiseringsproces in gang gezet.
De vroegere inbedding van het individu in de gemeenschap, heeft plaatsgemaakt voor een directe afhankelijkheid van het individu van de staat.
Aangezien de materiele functies van de gemeenschap
zijn overgenomen door de staat, is het begrijpelijk dat
de overheid ertoe neigt ook de morele functie van de
gemeenschap over te nemen. Daarbij heeft de minister
van Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin, nadrukkelijk het
voortouw genomen. Te beginnen met het beleidsplan
Recht in beweging (1990) heeft de minister in tal van
toespraken gewezen op de noodzaak van een revitalisering van de moraal, waarbij hij een belangrijke rol
toekende aan de overheid.
In verband hiermee heeft het ministerie van Justitie,
in samenwerking met de ministeries van 0 & W en
WVC, op 17 september 1992 een studiedag georganiseerd over de overdracht van normen en waarden in
opvoeding en onderwijs, onder de titel Mores leren?
Die studiedag heeft de aanleiding gevormd voor deze
aflevering van Justitiele Verkenningen, die is gewijd
aan het thema `Recht en moraal'.
Het nummer wordt geopend door de minister van
Justitie, E.M.H. Hirsch Ballin, die zijn eerdere
betogen over dit onderwerp heeft gecompileerd tot
een samenvattend artikel. De auteur betoogt dat de
overheidszorg voor de rechtshandhaving zonder de
actieve steun van de burgers gedoemd zal zijn te falen.
Het bieden van die steun wordt echter bemoeilijkt
door de toegenomen complexiteit van de samenleving,
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waardoor de burgers het zicht op maatschappelijke
problemen is ontnomen, en doordat het moeilijker is
geworden terug te vallen op gezamenlijk gedragen
morele overtuigingen. De minister pleit ervoor moraal
te zien als een voorwaarde en niet als een begrenzing
van zelfverwerkelijking en roept politici op de bureaucratische begrippenkaders de rug toe te keren. Burgers
moeten zich weer verantwoordelijk weten voor de
sociale rechtsstaat en bij hun handelen rekening
houden met de consequenties ervan voor anderen.
De socioloog en publicist H. Vuijsje meent dat de
overheid slechts in beperkte mate kan bijdragen aan
de overdracht van normen en waarden in een sterk
verstedelijkte, geindividualiseerde en geseculariseerde
samenleving als de Nederlandse. In onze verzorgingsstaat heeft de overheid 'het te druk met het
onderhoud van al die volgeladen pruimenbomen om
alle Jantjes ook nog op bun vingers te kijken'. De
overheid kan slechts bijdragen aan het morele gehalte
van de samenleving door een zo goed mogelijk
toezicht uit te oefenen en sancties op te leggen.
Daarbij moet zij afrekenen 'met taboes als het
gedoogdenken, het non-interventiebeginsel en de
koudwatervrees voor de etnische factor.'
Prof. C.W. Mans vraagt zich in zijn bijdrage af in
hoeverre de overheid de morele taak heeft om burgers
tot deugdzaamheid op te voeden en om welke
deugden het daarbij gaat. Ter beantwoording van die
vraag behandelt hij verschillende opvattingen over de
verhouding tussen recht en moraal. Deze bevinden
zich tussen de twee extremen van het anarchisme, dat
overheid en recht per definitie als immoreel ziet, en
het perfectionisme, dat vindt dat overheid en recht de
burgers moeten vervolmaken. In Nederland worden
beide extremen afgewezen. Hier wordt algemeen het
politick liberalisme aanvaard, dat via het recht de
voorwaarden schept voor een vreedzaam en rechtvaardig maatschappelijk verkeer en levensbeschouwelijke zaken overlaat aan de persoonlijke keuze van de
burgers. Op grond van deze vorm van liberalisme is
de overheid slechts moreel competent op een beperkt
aantal gebieden. Het huidige moraliserende politieke
streven op die gebieden acht Mans echter onvoldoende gegrond.
Prof. A.C. Zijderveld pleit in zijn artikel voor een
morele renaissance: `een opnieuw doordenken en
herijken van oorsprongen, van wat essentieel geacht
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moet worden voor onze hedendaagse cultuur en
moraal'. Voor de bronnen van onze moraal gebruikt
hij de metafoor van het palimpsest: in de loop der tijd
zijn verschillende teksten over elkaar heen geschreven.
Zijderveld meent dat de rijksoverheid niet in staat is
een culturele en morele herbronning tot stand te
brengen:
zou gelijk staan aan bevoogding en een
averechts effect op de geIndividualiseerde burgers
hebben.' De auteur pleit voor een sociale en culturele
revitalisering van de intermediaire verbanden, voor
bescherming van de Nederlandse cultuur en taal en
voor morele duidelijkheid.
Prof. B. Spiecker analyseert enige centrale
concepten in de huidige discussie over moraal, te
weten `publieke moraal' ,`moreel pluralisme' en
`individualisering'. Hij verdedigt de stelling dat de
publieke moraal een invariant deel bevat, de basisregels, en een variabel deel dat sterk cultureel en
levensbeschouwelijk bepaald is. Op grond van zijn
analyse concludeert de auteur dat, in een multiculturele samenleving, kinderen allereerst moeten worden
onderwezen in de harde kern van de publieke moraal.
Daarnaast moeten mensen zich een persoonlijke
moraliteit eigen maken.
De bijdrage van prof. E. Lissenberg is gewijd aan de
verschillende morele orientaties van vrouwen en
mannen. Gilligan onderscheidt een zorgzaamheidsethiek bij vrouwen en een rechtvaardigheidsethiek bij
mannen. Lissenberg betoogt dat deze verschillende
orientaties gerelateerd zijn aan machtsposities en niet
alleen aan geslacht. Deze morele verschillen zijn niet
langer in overeenstemming met de veranderde
werkverdeling tussen mannen en vrouwen. Vrouwen
zijn meer buitenshuis gaan werken, maar nemen nog
steeds een marginale positie in op de arbeisdmarkt,
terwijl mannen meer gaan bijdragen aan het werk
binnenshuis en daar een marginale positie innemen.
Als gevolg hiervan zullen veranderingen optreden in
de morele orientaties van beide geslachten, die van
invloed zullen zijn op de morele attitudes die worden
overgedragen op de volgende generatie.
Het artikel van J.P. Veeris is gewijd aan morele
opvoeding. De essentie daarvan is zijns inziens niet
gelegen in de overdracht van historisch en cultureel
bepaalde normen en waarden en de conditionering
van moreel juist gedrag, maar in het aanspreken van
de innerlijke bron van moraliteit. Dit laatste is slechts
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mogelijk wanneer er overeenstemming bestaat tussen
wat opvocders zeggen en wat zij doen. De auteur wijst
op het belang van een open, kritische dialoog voor het
zoeken naar de gemeenschappelijke waarden die ten
grondslag liggen aan de normen in een multiculturele
samenleving.
De bijdrage van F.J.M. de Rijcke, ten slotte, gaat
over de rol van de moraal in het onderwijs. De auteur
meent dat waarden en normen voortdurend
onderwerp van discussie moeten zijn en dat het
onderwijs tot taak heeft kinderen de vaardigheden bij
te brengen die nodig zijn om deel te nemen aan die
discussie. Dit is echter alleen mogelijk in samenwerking met de ouders en de samenleving in haar
geheel. De auteur haalt een rapport van de minister
van 0 & W aan, waarin deze schrijft dat, afgezien van
wetgeving en rechtshandhaving, het niet behoort tot
de taak van de overheid waarden en normen op te
leggen aan de samenleving en evenmin om voor te
schrijven hoe het onderwijs de morele opvoeding ter
hand neemt. De overheid moet er echter wel voor
zorgen dat het onderwijs in dit opzicht zijn verantwoordelijkheid neemt.
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Publieke moraal en recht
Minister Hirsch Bailin van Justitie

Inleiding
Onze Westerse democratie is in een nieuwe fase van
haar geschiedenis beland. Het verval van het communisme, de verbreding en verdieping van Europa, het
migratievraagstuk en de vraagstukken rond de nieuwe
internationale rechtsorde zijn gezichtsbepalend voor
het tijdvak waarin wij leven. Ook de problematiek van
de ontwikkelingshulp, de ecologische crisis en de
vlucht die wetenschap en techniek nemen, plaatsen
politiek en samenleving voor — deels nieuwe —
politieke en sociaal-ethische vragen. Hoog op de
agenda staan ook de bestrijding van de (georganiseerde) criminaliteit en de noodzaak van een adequate
rechtshandhaving in meer algemene zin.
Op die rechtshandhaving wil ik in dit vertoog nader
ingaan door haar te verbinden met kwesties rond
publieke moraal', het maatschappelijk draagvlak van
onze rechtsstaat en de zwakke plekken die zich daarin
voordoen. Trefwoorden zijn relativisme en, daartegenover, burgerschap. Centrale vraag is op welke
manier het justitiele beleid — in een tijd dat het criminaliteitsprobleem krachtig in omvang toeneemt en
bovendien sterk van karakter verandert — een bijdrage
kan leveren aan het genoemde draagvlak van de
rechtsstaat.
Het laatste decennium heeft de bestrijding van de
veel voorkomende criminaliteit veel aandacht
gekregen. Terecht, want in de jaren tachtig zijn met
name de lichtere misdrijven (winkeldiefstal, zakkenrollerij, vernielingen) sterk toegenomen. Slachtofferstudies geven een mistroostig beeld. De laatste jaren
manifesteert zich helaas vooral een groei van de agressieve en ernstiger vormen van criminaliteit (diefstallen
door middel van inbraak, waaronder met name
autokraken, woning- en bedrijfsinbraken, roofover-
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vallen). Het recente WODC-rapport Ontivikkeling van
de jeugdcriminalitea en de just itiele jeugdbescherming
1980-1990 (Junger-Tas,.Kruissink ca., 1992) signaleert een stijging van de geweldscriminaliteit onder
jongeren in het laatste decennium.
Ook de jongste gegevens over sociale-zekerheidsfraude stemmen niet hoopvol. Als gemeenten als
Amsterdam of Groningen onderzoek doen naar de
zogeheten 'wine fraude' — het ontvangen van een
uitkering naast ecn reguliere betaalde baan — is de
uitkomst daags erop in de openingen van de kranten
tc vinden. Extrapolatie van de gegevens zou betekenen
dat alleen al in de hoofdstad van 1988 tot en met 1990
voor honderd miljoen ten onrechte aan gemeenschapsmiddelen is uitgekeerd.
Het gaat hier bovendien nog slechts om gegevens
die door een systematische uitwisseling van kennis
tussen fiscus en sociale dienst zijn te achterhalen. Het
zwarte circuit is naar zijn aard onbekender en zeker
omvangrijker. Terwfil de politick bezig is met bezuinigingsoperaties om de collectieve lastendruk terug te
dringen, weten fraudeurs te profiteren van de schaarse
gemeenschapsmiddelen. De georganiseerde criminaliteit heeft de misdaad een ander gezicht gegeven.
Deze is van karakter veranderd. Exemplarische
figuren als 'Boris Boef met gehavend gezicht en een
herkenbaar litteken op de wang, horen inmiddels bij
een vervlogen tijdperk. Commissaris Welten van het
nieuwe regiokorps Amsterdam/Amstelland typeerde
de moderne crimineel treffend. Betrokkenen dragen
driedelige Armani-kostuums, rijden in de duurste
auto's, hebben alle denkbare credit cards op zak en
reizen de hele wereld af om zakelijke connecties op
peil te houden. Zij meten rich de levensstfil aan van
geslaagde entrepreneurs en doortastende, mondiaal
opercrende ondernemers.
De georganiseerde criminele circuits zoeken systematisch naar een markt voor illegale diensten en
goederen. Illustraties daarvan zijn fraude, falsificaties
(van onder meer identiteitsbewijzen), het tegen een
vriendenprijs illegaal vervoeren en. dumpen van ernstig
vervuild afval, het profiteren van een illegaal arbeidsaanbod en van gokgelegenheden en de handel in
drugs, vuurwapens, vrouwen en bepaalde vormen van
pornografie. Wettelijke verboden maken het aanbod
schaars en drijven de prijzen op, waardoor in zekere
zin een markt voor crimineel gedrag wordt gecreeerd.
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De cijfers spreken boekdelen. Van elk tientje dat wij
uitgeven is een gulden crimineel besmet. Met andere
woorden: 10% van het nationaal inkomen — circa
veertig miljard derhalve — gaat er jaarlijks in het
misdaad-circuit van Nederland om. Miljoenen van
criminele herkomst komen achter keurige facades in
het maatschappelijk verkeer terecht, zonder dat de
gemiddelde burger er erg in heeft. We hebben het hier
niet over vage gegevens. De XTC-praktijk bewijst dat.
In een tijdsbestek van tien maanden werd er een
record-omzet van minimaal tientallen miljoenen
gemaakt. En dan spreken wij nog maar over een van
de talrijke organisaties.
Het is verleidelijk om na een dergelijke schets van
de justitiele problematiek direct over te stappen op het
eigentijdse criminaliteitsbeleid. Ik wil dat echter
opschorten en eerst stilstaan bij het thema van de
rechtshandhaving en de notie van burgerschap.
Daarna volgt een en ander over de actuele criminaliteitsbestrijding.
Culturele en maatschappelijke achtergronden
Zorg voor het recht is niet alleen een aangelegenheid van de overheid. Of het nu gaat om burgers,
hun gezinnen en scholen of om bedrijven en
vakbonden, alien zijn op een eigen manier verantwoordelijk voor het algemeen welzijn, voor de
publieke zaak zo men wil. De rechtshandhaving zal
uiteindelijk falen als zij niet op brede en actieve steun
van de bevolking kan rekenen; als bij voorbeeld
bedrijven, financiele experts, accountants of fiscalisten
geen weerstand weten te bieden aan verlokkingen van
snel gewin en profijtelijke wederrechtelijke praktijken.
In meer algemene zin staat de betrokkenheid van
mensen en hun verbanden bij de waarden van de
sociale rechtsstaat centraal in de vigerende burgerschapsdiscussie.
Deze discussie is met name ook van Justitie-zijde
van nieuw bloed voorzien. Juist vanwege zijn
praktische en beleidsmatige betekenis zal in het debat
veel plaats moeten worden ingeruimd voor de sociaalculturele context waarin een beroep op het `publieke
ethos' van burgers wordt gedaan. Daarbij valt onder
meer te denken aan het bekende sociologische
fenomeen van de toenemende grootschaligheid en
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complexiteit van de samenleving, die burgers het zicht
op maatschappelijke vraagstukken ontneemt. Ook is
in dit verband belangrijk dat het in onze gefragmenteerde samenleving steeds moeilijker wordt om terug
te vallen op gezamenlijk gedragen publieke overtuigingen. Op beide zaken wit ik jets dieper ingaan.
De Rotterdamse cultuursocioloog Zijderveld heeft
in zijn recente boek over de staccato-cultuur betoogd
dat de moderne samenleving met haar complexe
industriele netwerken en bureaucratieen, haar ver
voortgeschreden technologie en wetenschap zeer
ondoorzichtig is geworden. Zo ondoorzichtig dat
burgers vaak geen greep meer hebben op bun
leefwereld en geen verband meer weten te leggen
tussen het eigen gedrag en de effecten veraf. Gevolgen
bleven niet uit. De moderne mens vraagt niet meer: 'is
dit waar of goed?', maar: `voel ik dit zo aan?'
(Zijderveld, 1991, p. 19). Hij gaat intullief leven en
vaart — soms bij gebrek aan beter — op het kompas
van zijn emoties en gevoelens.
Deze constatering heeft velen ertoe gebracht om een
sterke staat met veel bevoegdheden te bepleiten. Als
burgers en hun instellingen niet meer vertrouwd
kunnen worden, moet een elite van politici, ambtenaren en adviseurs het heft maar in handen nemen.
De publieke zaak zou bij hen veilig zijn. 2 Dit lijkt een
logische oplossing, maar is uiteindelijk juist het recept
voor een mislukking (Hill, 1988, pp. 666 e.v.). lk hoef
hier niet diep in te gaan op allerlei vruchten van een
overbelaste overheid, op het groeiend aantal
wetboeken en regels, op de juridisering van het leven
en op de toenemende ondoorzichtigheid en ontoegankelijkheid van het recht. Voor overheid en politici
wordt het steeds moeilijker om het beleid inzichtelijk
te houden en burgers te overtuigen van het publieke
belang.
Als burgers echter niet zelf overtuigd kunnen
worden van de waarden die ten grondslag liggen aan
regels en publieke voorschriften, boet de overheid al
gauw aan gezag in. De rechtvaardige samenlevingsverhoudingen waar het de politiek uiteindelijk om begonnen moet zijn, zullen meet mensen onverschillig laten.
Gevolg is dan wet dat burgers de overheidsinvloed
steeds meer als macht, dwang en disciplinering gaan
ervaren. Als zij immers het belang van maatregelen
niet inzien, hoeft de staat niet op loyaliteit te rekenen.
De burger zal opgelegde belastingen dan calculerend
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proberen te ontlopen. Snelheidslimieten zal hij in
onbewaakte ogenblikken naast zich neerleggen. Voor
fraude zal hij minder terugschrikken, als er geen
controleur op de vingers kijkt en voor mooie transacties met dieven of georganiseerde criminelen zal
menigeen niet terugschrikken. En de overheid moet
steeds meer terugvallen op toezicht, controle en
straffen. De rekenende burger gaat het duel aan met
een calculerende overheid die — zo leert de ervaring —
telkens net een stap te laat zal komen. Op bevel en
dwang alleen is kennelijk geen, sociale rechtsstaat te
bouwen.
Sterker nog, ik meen dat de politiek zeker ook de
hand in eigen boezem moet steken als zij, onder
verwijzing naar de complexiteit van de samenleving,
zichzelf bij uitstek gerechtigd acht om alle majeure
maatschappelijke vraagstukken aan zich te trekken.
Zij haalt daarmee verantwoordelijkheden weg bij de
burgers en roept zo een sfeer van vrijblijvendheid op.
Zij doet er beter aan om juist die beleidsinstrumenten
te hanteren die burgers aanspreken op him verantwoordelijkheden en hen uitdagen om de consequenties
van hun daden bij — ook alledaagse — afwegingen een
verantwoorde plaats te geven.
Bovendien zou zij de betekenis van het maatschappelijk middenveld, van instellingen die zich vanouds
inzetten voor de overdracht van regels en deugden
hoger moeten waarderen. Ik zei het al: ook voor de
criminaliteitsbestrijding en vooral voor een effectief
preventiebeleid is dat van betekenis. Ik kom daarop
straks terug.
Straks, want hier dient zich direct al de tweede
achtergrond van de geproblematiseerde rechtshandhaving aan. Ik doel op het gegeven dat de overheid in
onze gefragmenteerde samenleving niet of nauwelijks
meer kan terugvallen op een gemeenschappelijk
gedragen waarden- en rechtsbewustzijn. Sterker nog:
dat zij geacht wordt zich niet met de ethiek en met de
opvattingen van burgers te bemoeien (vergelijk
Jacobs, 1992, pp. 25 e.v.). Over dit relativisme en zijn
achtergronden een enkel woord.
Relativisme en neutrale overheid
• Daartoe grijp ik in eerste aanleg terug op een
passage uit de beroemde Pensees van Blaise Pascal,
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waarin deze zich de vraag stelt waarop de rechtsorde
nu eigenlijk rust. Dit was voor hem niet zomaar een
theoretische vraag. Zij was geboren uit een zoektocht
naar houvast in een wereld die snel veranderde en
waarin traditionele verbanden verdwenen. Het
antwoord op de vraag is niet bemoedigend. `Zoals de
mode en de gewoonte de heersende smaak bepaalt, zo
bepaalt ze ook de rechtvaaidigheid', schrijft Pascal
(1919, fragment 294). Immers wie meent ergens vaste
grond onder de voeten te hebben, wacht een teleurstelling als hi] iets verderop zijn ogen de kost geeft.
Pascal zegt: `Drie breedtegraden naar het Noorden
gooien heel de jurisprudentie omver, een meridiaan
verandert de geldende rechtswaarheid; na enkele jaren
veranderen de meest fundamentele wetten.' De misdadigheid van het toeval heeft de menselijke wetten
uitgestrooid. Misschien bestaan er wel natuurlijke
wetten, maar wij kunnen ze niet meer achterhalen.
In later tijden zou Nietzsche Pascals woorden een
nieuwe actualiteit verlenen (Nietzsche, 1980a, pp. 17
e.v.). Maar dan zal het triomfantelijk klinken.
Vraagstukken van goed en kwaad laten wij achter ons
en dat is een vrolijke wetenschap.' Nietzsche proclameerde dat als een bevrijding uit knellende morele
banden.
Dit triomfantalistische geluid is gaan overheersen.
Wetenschapsbeoefenaren van verschillende disciplines
hebben daarop gewezen. Sommigen kritisch.° Zo heeft
Donner een relatie gelegd met het wegkwijnen van het
maatschappelijk middenveld, het georganiseerde
sociale leven (Donner, 1984, pp. 170 e.v.). Het soms
moreel-verplichtende karakter daarvan is men steeds
meer als een keurslijf gaan ervaren. Sociologen als
A.C. Zijderveld, D. Bell (1979) en P. Berger en R.
Neuhaus (1977) hebben het moderne subjectivistische
levensgevoel ermee in verband gebracht. Zij wijzen
erop dat wij als burgers, maar zeker als overheid, het
er moeilijk mee hebben gekregen om elkaar aan te
spreken op 'het betere ik' (zie ook Peper, 1988).
Ook Francis Fukuyama heeft daarop gewezen in
zijn bekende boek Het einde van de gesehiedenis en de
laatste inens (1992, onder meer pp. 330 en 334 e.v.).
Hij schrijft: 'Het wordt bijzonder moeilijk voor
mensen in een democratische samenleving om vragen
met een echt morele inhoud in het openbare leven
serieus te nemen. Moraal impliceert onderscheid
tussen betere en slechter, tussen goed en kwaad, wat
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een schending betekent van het democratische
principe van verdraagzaamheid.' En even later: 'De
leer die zegt dat de ene opvatting niet beter is dan de
andere en dat er geen absolute waarheden bestaan,
past heel goed bij de democratische mens die graag
gelooft dat zijn manier van leven even goed is als elke
andere.' (vergelijk ook J. de Visscher, 1992, pp. 82
e.v.)
Een liberaal credo luidt dat mensen zich niet met
elkaars levensinvulling moeten bemoeien en dat zeker
de overheid neutraliteit moet betrachten. Zij moet zich
buiten waardenconflicten in de samenleving houden
(Jacobs, 1992, pp. 25 e.v.). Anders gezegd: het past
haar niet om een leidende rol in de samenleving te
vervullen. Het private domein moet .zoveel mogelijk
afgeschermd blijven van het de vrijheid begrenzende
publieke domein. Dat is gedurende lange tijd een
vuistregel van de politiek geweest.
Toch heeft juist deze opvatting van democratie nare
consequenties voor onze democratische rechtsstaat.
Zeer terecht zijn die door Alisdair MacIntyre (1985,
p. 55) in kaart gebracht. Om het verwijt van
moralisme en zedenmeesterij niet over zich af te
roepen, voelt de overheid zich gedwongen om
maatschappelijke problemen in rekenkundige en
bureaucratische termen te gieten.
Ik geef een enkel actueel voorbeeld. Fraude in de
sfeer van sociale zekerheid en fiscaliteit wordt
verbonden met de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat of met een te omvangrijke wig tussen bruto- en
netto-inkomen. Maar zelden sprak de politiek
gewoonweg van diefstal. Rechtshandhaving wordt al
snel een kwestie van geperfectioneerde opsporingstechnieken en pakkansen. Goed onderwijs is al snel
doelmatig onderwijs. Een milieubeleid is beter te
verkopen in termen van technische voorschriften dan
in termen van rentmeesterschap en solidariteit met het
nageslacht. En voor je het weet zijn medisch-ethische
vraagstukken getrokken in de sfeer van de verdeling
van schaarse medische middelen, van nominale
premies en van nieuwe en goedkopere behandelingstechnieken. Een minister van Justitie die de traditionele primaire functies van de strafrechtspleging te
berde brengt, zoals normbevestiging en opvoeding,
krijgt soms het predikaat van `bemoeizuchtige
moralist' opgeplakt.
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lk zou — integendeel — willen betogen dat de
vervreemding die is ontstaan tussen burger en
overheid, tussen electoraat en politick, alles heeft te
maken met de vertechnisering van het publieke debat
en het politieke discours.

Vrijheid en moraal
De vertechnisering stamt namelijk voor een deel uit
een opvatting van vrijheid die in de moraal, in de
ethiek, eerder een begrenzing dan cen voorwaarde voor
zelfverwerkelijking van de mens is gaan zien. Op het
publieke domein kwamen de categorieen van goed en
kwaad onder invloed van het waardenrelativisme in
de beklaagdenbank te staan. De politick werd nog wel
geacht leiding te geven, maar dan in technisch-administratieve zin. Noties van burgerzin en sociale ethiek
raakten achter de horizon.
Zo is de vcrleiding groot om vraagstukken van
onderlinge solidariteit, van WAO-problemen, van
fraude en van rechtshandhavingsproblemen eenzijdig
te vertalen in economische groeimodellen, de uitwisseling van gegevens, elektronische registraties,
pakkansen enzovoort. In een instrumented jargon
dus, dat burgers bij voorbaat wil vrijwaren van
burgerlijke verplichtingen.
In het verlengde daarvan ligt de massale uittocht
van mensen uit en het verval van maatschappelijke
organisaties die op het zogenaamde middenveld de
sociale ethiek institutioneel belichaamden. De
overheid kreeg het drukker, trok veel taken naar zich
toe met alle bureaucratiserende effecten vandien.
Opvallend is daarnaast dat in de post-moderne
samenleving moraal vooral .wordt verbonden met
ascese, met een aversie tegen zinnelijk genot, tegen
vreugde en plezier. Normen en waarden worden
gezien als hinderlijk, als een barricade voor de drang
naar vrijheid en een aangenaam leven. Overigens
hebben ook de kerken en identiteitsgebonden instellingen vaak bijgedragen aan deze opvatting. De
moraal is niet zelden tot een systeem van benepen
regeltjes geworden, waarmee mensen elkaar subtiel de
ogen uitkrabden (Nietzsche, 1980, p. 84). Een middel
tot strakke sociale controle waarmee het leven in al
zijn uithoeken kon worden beheerst.
Toch is die ontwikkeling opvallend te noemen,
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omdat onze cultuur en haar traditie ook een totaal
andere invalshoek kennen. Het Oude Testament
spreekt over de wet als levensbron. 5 De christelijk
traditie sluit zich daarbij aan. Illustratief is dat
Kierkegaard (1982 en 1982a) in de ethiek de enige
waarborg ziet voor een gelukkig, aangenaam leven,
voor de esthetiek zoals hij dat noemt. En een auteur
als Dostojewski (1960, p. 442) neemt stelling tegen een
cultuur die vrijheid vereenzelvigt met een riante
koopkracht en veel bestedingsalternatieven: 'Dal is in
werkelijkheid geen vrijheid, maar alweer slavernij,
slaafse afhankelijkheid van geld. Integendeel de
hoogste vrijheid bestaat niet in het vergaren van
rijkdommen, maar in het delen van bezit en het
werken voor alien.'
Publieke moraal en politiek
Centrale vraag bij dit thema van publiek
ongenoegen en politieke vervreemding is dan ook of
politici de hartstocht nog kunnen opbrengen om de
grote uitdagingen waar onze samenleving voor staat,
werkelijk aan te gaan. Deze vraag is redelijk urgent.
Het gaat niet om abstracties, maar om de vraag hoe
wij met de voormalige Oostbloklanden zullen
omgaan. Om de vraag hoe wij verder moeten met de
milieuproblematiek na Rio de Janeiro. Om onze
benadering van de verzorgingsstaat die, naarmate zij
meer openingen biedt voor misbruik en verloedering,
minder kan betekenen voor de echt kwetsbaren. (Een
stelsel dat zich leent voor omvangrijke dubieuze
praktijken verliest immers uiteindelijk zijn geloofwaardigheid.) Om een geloofwaardige bestrijding van de
criminaliteit en een dito rechtshandhaving.
Zullen politici en politieke partijen de majeure
publieke vraagstukken weten te identificeren en zo
krachtig over het voetlicht kunnen brengen dat
burgers bereid zijn zich daar ook voor in te zetten en
er middelen voor te reserveren? Voorwaarde lijkt mij
te zijn dat politici het weer aandurven om de veilige
haven en de geruststellende neutraliteit van de bureaucratische begrippenkaders en concepten de rug toe te
keren. Een knagende twijfel aan de eigen missie en
gene om een moreel appel op de bevolking te doen,
zijn misplaatst.
Het is niet voor niets dat de befaamde socioloog
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Christopher Lasch zich in zijn jongste boek The true
and only heaven (1991) afvraagt of onze democratic in
staat is van haar bevolking de offers te vragen die uit
een oogpunt van milieubeheer en -behoud nodig zijn.
Ook volgens hem is actie dringend geboden. Maar
tekenend is dat hij zijn heil in eerste aanleg niet zoekt
in allerlei staatkundige aanpassingen en vernieuwingen. Geen pleidooien voor propaganda-technieken
en flitsende, maar vluchtige debatjes als aandachttrekkers. Nee, Lasch gaat op zoek naar culturele
onderstromen in de samenleving. Onderstromen die
vrijheid niet opvatten als vrijblijvendheid of vereenzelvigen met bestedingsvrijheid, maar in de moraal een
voorwaarde zien voor de verwezenlijking van de mens
en de bloei van de democratic. Aan die culturele
onderstromen zal de politick meer en meer moeten
refereren.
Als ik het goed zie, is daar ook behoefte aan bij
steeds omvangrijker delen van de bevolking. Lang
voordat politici en ambtenaren — lange tijd vooral
geschoold in de sociale wetenschappen — zich dat
realiseerden, wisten veel burgers het beestje al bij de
naam te noemen. Zij konden weinig aan met verhullende termen voor criminaliteit, zoals deviant gedrag,
een protest tegen de maatschappelijke orde en de
kapitalistische infra-structuur en dergelijke. Ook de
technische termen en probleemdefinities ondergaan zij
vaak als vervreemdend. Zij ergerden zich waarschijnlijk al zeer lang aan misbruik en fraude, maar konden
er bij de overheid, bij de sociale diensten, niet mee uit
de voeten.
De afstand tussen burger en overheid — waarover
zoveel wordt gesproken — kon weleens te maken
hebben met ecn verschil in probleemdefinities. Dat
zou betekenen dat het publieke ongenoegen mede te
bestrijden is als de politick met heldere verhalen
komt, de problemen bij de naam noemt en zelf de
daad ook bij het woord voegt.
De verbanning van de publieke moraal uit de
politick heeft ook haar repercussies op de inhoud die
het concept burgerschap krijgt. Zo hanteert Van
Gunsteren in een recente publikEttie (1992, pp. 11 c.v.)
een (zogenaamd neo-republikeins) burgerschap met
een sterk formele inslag. Burgerschapskwaliteiten
zouden onder andere bestaan uit het vermogen tot
debatteren, het verstandig en kundig omgaan met
bevoegdheden, uit de competentie om met pluraliteit
18
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om te gaan, uit respect voor en loyaliteit jegens
andersdenkenden, uit standvastigheid, wilskracht
enzovoort. Al deze kwaliteiten zouden uiteindelijk
constituerend moeten zijn voor — en daarom
maatgevend binnen — een plurale samenleving die
gevrijwaard is van `slavernij' en waarin burgers — vrij
van dwang — niet worden vastgepind op een identiteit.
Die identiteit moet vlottend en voorwerp van eigen
ontwerp kunnen zijn. De overheid moet haar
handelen daarop afstemmen en mensen niet via onder
andere sociale zekerheidsmodellen in hokjes wringen
en identiteiten opleggen. Instituties moeten flexibel
meebewegen en niet via vaste patronen voor interactie
afbreuk doen aan de pluraliteit en vrijheid.
Is het zinloos om te refereren aan gemeenschappelijke deugden? Post-modernisten lijken sterke papieren
te hebben met hun argument dat culturen er sterk
verschillende morele standaarden op nahouden. Toch
is voorzichtigheid hier op haar plaats. Ook in de
wetenschap is de wens nogal eens de vader van de
gedachte cq. het onderzoeksresultaat.
Bovendien, als het zo zou zijn dat mensen en hun
culturen er fundamenteel tegenstrijdige basisnormen
op nahouden, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat
er een grote streep door de moraal moet. Met
MacIntyre zou ik het tegendeel willen beweren.
MacIntyre constateert dat mensen en hun culturen
inderdaad niet altijd gehoor geven aan de morele
oproep. En als wij om ons heen kijken naar
Joegoslavie en terugdenken aan de Tweede Wereldoorlog en aan het Sovjet-imperium is het wel duidelijk
dat de werkelijkheid vaak haaks staat op de
rechtsidee. Maar daarom is een scepticisme als dat
van Pascal nog wel misplaatst.
De constatering dat de werkelijkheid vaak niet zo
rooskleurig is, is stellig juist, maar dat wil niet zeggen
dat de publieke moraal en de rechtsidee, waaraan die
werkelijkheid eigenlijk zou moeten beantwoorden,
ook een luchtkasteel is. Die conclusie lijkt teveel op
die van een kok die verbrand eten uit een oververhitte
oven haalt en concludeert dat het recept niet deugde.
Als de werkelijkheid niet aan de rechtsidee beantwoordt, is er geen doorslaggevende reden om de
rechtsidee overboord te zetten. Integendeel, er is dan
alle reden om de werkelijkheid — met alle beperkingen
die wij kennen — in haar richting te hervormen. Ook
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de bestrijding van de criminaliteit is daaraan uiteindelijk dienstbaar. Voordat ik daarop inga nog een
enkele aantekening bij de waarde van de (publieke)
moraal, van regels en deugden.
De overheid is bij de rechtsverzorging gerechtigd
om de bevolking, personen en de verbanden waarin zij
leven, op hun eigen verplichtingen jegens de rechtsstaat aan te spreken. Daarbij is bepaald geen sprake
van een duffe vorm van fatsoensrakkerij of van een
moralisme dat misprijzend gedragsalternatieven wil
inperken. De (publieke) moraal strekt zich immers
verder uit dan tot respect en 'damage control'
(Selznick, 1992); zij is voorwaarde voor persoonlijke
integriteit.
In de concrete betrokkenheid van mensen op elkaar
en in het door onderlinge zorg gemotiveerde handelen
komt de mens tot zijn recht en verwerft hij zich continulteit, stabiliteit, karakter en vrijheid. Selznick (1992,
pp. 207-228) spreekt in dat verband van verantwoordelijkheid die vormend is voor de menselijke persoon
(reflexieve responsabiliteit). Normen en waarden
doorkruisen de vrijheid dan ook niet, maar doen er
veeleer een appel op. Zij breken het kritische
vermogen van mensen ook niet af, maar dragen Cr
veeleer aan bij. Instituties zijn als sociale belichamingen van de ethiek dan ook niet bedreigend voor
de vrijheid, maar een voorwaarde voor concrete
vrijheid en persoonlijke groei. Een beroep op burgers,
bedrijven en non profit-instellingen krijgt vanuit dat
perspectief relief.
De bestrijding van eriminaliteit
Vanuit bovenstaande invalshoek vergt de rechtshandhaving in de eerste plaats een effectief wetgevingsbeleid van overheidswege. Verder kan de inschakeling van burgers en hun verbanden node worden
gemist. Ten slotte vraagt zij om een weerwoord tegen
een relativisme dat ons het zicht op de rechtsidee
ontneemt. Op enige gevolgen van dit relativisme voor
de rechtshandhaving — in het bijzonder voor de
bestrijding van criminaliteit — wil ik tot slot wat
dieper ingaan. Een enkel woord wijd ik aan de kleine
criminaliteit en de bestrijding van fraude. lk rond af
met de georganiseerde criminaliteit.
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Kleine criminaliteit
Het is overbekend dat de geloofwaardigheid van de
rechtsstaat eisen stelt aan het strafrecht. Zo moeten
straffen zo snel mogelijk op de daad volgen. Het
verband tussen misdaad en straf moet immers voor de
veroordeelde duidelijk ervaarbaar zijn en zo min
mogelijk door vertragingen worden vertroebeld.
Bovendien moeten daders zoveel mogelijk worden
geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Het
lik-op-stuk-beleid' en het verhalen van schade bij de
dader zijn daarbij van betekenis.
Ook dienstverleningsstraffen zijn in dat verband van
belang. Iemand die bij voorbeeld dronken achter het
stuur voor ongelukken zorgt, zal zijn gedrag eerder
veranderen als hij via de opgelegde dienstverlening in
aanraking is gekomen met verkeersslachtoffers dan na
een korte (klassieke) vrijheidsstraf. Daarom werken de
staatssecretaris en ik aan een forse uitbreiding van de
dienstverleningscapaciteit.
Een effectief strafrechtelijk beleid dat niet is ingebed
in een breder criminaliteitsbeleid zal niet tot optimale
resultaten leiden. Reden dat preventie en sociale
controle bij de bestrijding van de kleine criminaliteit
al sinds 1984 in de schijnwerpers staan. De commissie
Roethof en het toenmalige kabinet pleitten voor de
(lokaal-) bestuurlijke preventie van criminaliteit en
voor inschakeling van maatschappelijk organisaties.
Functioneel toezicht zou het straatbeeld meer moeten
gaan bepalen. Organisaties varierend van sportclubs
tot onderwijsinstellingen zouden voor een versterking
van de binding met de maatschappij moeten zorgen.
Opvallend was wel dat de commissie Roethof de
publieke moraal een belangrijke plaats in haar
beschouwingen gaf, maar zich nog geen `campagne
van zedelijke verheffing' ten doel stelde (Eindra'pport,
1986, pp. 9 en 10; vergelijk Boutellier, 1990,
pp. 10-43).
In 1987 lag dat anders. Het actieplan dat toen
voorlag, wees expliciet op de waarde van een bevestiging van essentiele normen in de samenleving. In
Recht in beweging is deze normatieve lijn als een van
de uitgangspunten van beleid gekozen. Een geloofwaardig criminaliteitsbeleid kan het niet stellen zonder
de daadwerkelijke overtuiging dat de strafrechtelijke
regels en de achterliggende deugden, waaraan deze
uiteindelijk refereren, juist en nastrevenswaardig zijn.
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De praktijk bewijst dat ook. Probeer de politiemedewerkers van het tienerteam Meer en Vacua uit
Amsterdam maar eens wijs te maken dat zij de
allochtone jongeren, die zij begeleiden, niet op hun
`betere ik' mogen aanspreken en het bij strikt toezicht
moeten laten. De uitkomst laat zich niet moeilijk
raden. Met verwijten over moraliseren hoeft
waarschijnlijk niemand bij hen aan te komen. Zij zien
dagelijks hoe de zaken uit de hand lopen, hoe
jongeren zich verstrikken in uitzichtloosheid als
ouders hen verwaarlozen, als scholen geen oogje in
het zeil houden en hun pedagogische taak niet
waarmaken, of als arbeidsbureaus hen permissief
tegemoet treden.
Controle alleen is niet afdoende. Dan verzandt de
rechtsstaat in een spel van kat en muis, in een systeem
van pakkansen en calculaties. Geen enkel samenlevingsverband is daarop te baseren. Het versterken van
het rechtsgevoel reken ik daarom tot eon belangrijke
taak van de overheid. Ook in die zin moeten de
methoden waarmee wij de kleine criminaliteit
bestrijden zoveel mogelijk bijdragen aan de geloofwaardigheid van de rechtsstaat.
Fraude

Fraudebestrijding geniet momenteel terecht een
hoge prioriteit. Weinig praktijken ondermijnen de
pijlers van onze sociale rechtsstaat immers zo erg als
de wetenschap dat de buurman op de hoek ongegeneerd onrechtmatig eon uitkering of bijdrage van
overheid of bedrijfsvereniging int. Bij de fiscale fraude
ligt het niet anders. Reden dat de fraudebestrijding
conform de Justitie-begroting 1993 wordt geintensiveerd. Gemeenten en bedrijfsverenigingen zullen
strik ter' gaan toezien op de rechtmatigheid van
verstrekkingen. Ten onrechte verkregen steun zal
zoveel rnogelijk worden teruggevorderd.
Administratiefrechtelijke en — als mogelijk sluitstuk
van het repressief optreden — strafrechtelijke sancties
zijn nodig. In een uitbreiding van de verwerkingscapacteit van openbaar ministerie en rechterlijke macht
is — zoals bekend — voorzien.
Maar ook hier kan de inzet van burgers en
maatschappelijke partijen niet ontbreken. Reden dat
de vooral ook in christen-democratische kring levende
gedachte om de sociale partners een grotere verant22
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woordelijkheid te geven voor de werknemersverzekeringen serieus overweging verdient. Werknemers en
werkgevers zouden in die benadering op het niveau
van de bedrijfstakken of van de afzonderlijke ondernemingen voor een deel zelf moeten gaan beslissen
over het niveau van de uitkeringen, de daarbij
passende premiehoogte, het werkgelegenheidsbeleid en
maatregelen om de uitstoot van arbeid en het ziekteverzuim te beperken. Zo zouden brede cao's kunnen
ontstaan, waarin niet alleen de primaire arbeidsvoorwaarden een plaats hebben, maar bij voorbeeld ook
scholingsinspanningen en zeker ook maatregelen ter
bestrijding van fraude.
De georganiseerde criminaliteit
Een effectieve bestrijding van de georganiseerde
criminaliteit zal zich rekenschap moeten geven van de
sleutelrol die het financieel verkeer in de (internationale) georganiseerde criminaliteit speelt. Justitie
stelt zich dan ook niet in op het vangen van de
loopjongens, maar richt zich op de netwerken van de
georganiseerde misdaad. Een systematische analyse
van de netwerken en relaties in de criminele circuits en
de opsporing en analyse van geldstromen moeten
vooral ook leiden tot maatregelen die de vermogensopbouw frustreren.
Die zijn — zoals in de nota De georganiseerde criminaliteit in Nederland, dreigingsbeeld en plan van aanpak
is uiteengezet — vele malen effectiever dan het louter
opsluiten van de kwade genius. Daarom is van
Justitie-zijde, te zamen met collega van Financien
Wim Kok, een wetsvoorstel opgesteld dat financiele
instellingen verplicht verdachte transacties bij Justitie
te melden. Die plicht zal ook gaan gelden voor de
zelfstandige wisselkantoren, waarvoor het gewone
toezicht op banken niet geldt, maar waar soms gigantische sommen gelds letterlijk over de toonbank gaan.
Ook hebben wij wetgeving en internationale
afspraken nodig die het mogelijk maken criminele
vermogens in beslag te nemen en te confisqueren. Een
belangrijke stap vooruit is de — door de Kamer
aanvaarde — Pluk ze-wetgeving'. Toch kent deze
methode van confiscatie nog haar beperkingen.
Wanneer een verdachte niet met naam en toenaam
bekend is, is het momenteel onmogelijk hem te
dagvaarden en voor de rechter te laten verschijnen.
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De in de Verenigde Staten ontwikkelde juridische
procedure maakt het daarentegen mogelijk om ook
criminele vermogens te confisqueren die 'los' worden
aangetrolTen, bij voorbeeld wanneer degene die er
voordeel van trekt, in verre landen verblijft. (lk denk
in dat verband trouwens ook aan criminele nalatenschappen. Wanneer een sleutelfiguur uit een criminele
organisatie, bij voorbeeld als gevolg van een
afrekening, het leven laat, zijn nog steeds de economische resultaten van het gepleegde onrecht
voorhanden.) In ons rechtsstelsel zal zo'n zelfstandige
confiscatieprocedure een nieuw element gaan vormen.
Uiteraard nict dan nadat deze aan alle eisen van
behoorlijke rechtspraak voldoet. Zo zal een eigenaar
die dat wil, zich bij voorbeeld bij de rechter moeten
kunnen vervoegen op het moment dat hij zich wil
vcrdedigen.
Toch kan ook op dit terrein Justitie het weer niet
stellen zonder een voldoende maatschappelijk
draagvlak, zonder dat ook burgers en instellingen zich
inzetten voor de rechtshandhaving. Daarom legt de
genoemde nota over de georganiseerde criminaliteit
veel nadruk op het preventieve beleid. Relevante
branche-organisaties worden aangesproken om in de
eigen bedrijfstak contacten met criminele organisaties
tegen te gaan. Met het georganiseerde bankwezen zijn
— zoals ik al aangaf — principe-afspraken gemaakt
over de melding van ongebruikelijke transacties. Ook
voor de registeraccountants zoeken wij naar een
dergelijk model. Binnen het kader van het 'Nationale
Platform voor de Criminaliteitsbestrijding' zoeken
vertegenwoordigers van de branche-organisaties naar
mogelijkheden om de barrieres tussen bedrijfsleven en
criminele organisaties te verhogen. Ethische bedrijfscodes kunnen een normatief orientatiekader bieden.
Uiteraard werkt deze netwerkvorming niet als een
toverstaf, maar naast een gerichte, trefzekere
opsporing en vervolging van criminelen is zij onontbeerlijk voor de geloofwaardigheid en vooral ook
voor het normbevestigend karakter van criminaliteitsbestrijding.
Slot
Met het bovenstaande — een compilatie en
bewerking van eerdere betogen — heb ik gepoogd
24
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duidelijk te maken dat een geloofwaardig en effectief
overheidsbeleid niet kan buiten een breed gedragen
publieke moraal. In mijn bijdrage aan het debat over
burgerschap, dat de Wetenschappelijke Raad voor het
Regeringsbeleid december jongstleden organiseerde,
heb ik de eerder verwoorde formele invulling van
burgerschap dan ook als te beperkt van de hand
gewezen. Op zijn minst is een aanvulling van het
concept gewenst in twee vormen.
Ten eerste in de vorm van een presterend burgerschap, namelijk voorzover burgers en hun instellingen
een positieve invulling aan burgerschap geven door
een authentieke bijdrage te leveren aan de sociale
rechtsstaat (het aanbieden van diensten op het
publieke domein zoals onderwijs, zorg enzovoort). 6
Ten tweede in de vorm van een burgerschap in die
zin dat burgers bij hun handelen rekening houden met
het optreden van negatieve effecten voor anderen
(vergelijk Zijderveld, 1983, pp. 68 e.v.; Zijderveld,
1983a, pp. 22 e.v.). Sterker nog, waar zij dat niet
doen, dragen zij bij aan de slijtage waaraan burgerschap onderhevig is. Het verwijt van moralisme is
immers een belangrijke motor geweest achter de
vertechnisering van het openbaar bestuur en de
politiek. Duidelijk zal zijn dat het rechtshandhavingsbeleid gebaat is met een versterking van deze vormen
van burgerschap en dat de overheid daartoe mag (en
moet) uitdagen.
hebben de ervaring dat er zoveel
hoofden als zinnen zijn en dat de
' Elders heb ik erop gewezen dat
moraal een onberekenbare
het thema van de publieke moraal grootheid is, voorzien van een
wetenschappelijke basis. Hun
eerder genoemde vraagstukken
boodschap is dat op de moraal
met elkaar verbindt: Bakens voor
geen staat valt te maken.
een cultuur van verantwoordeCultuurvergelijkende studies
lijkheid, Christen Democratische
zouden een te grote morele
Verkenningen, november 1992,
verscheidenheid laten zien, waarin
pp. 470-476.
geen lijn te ontdekken zou zijn,
2 In wezen gebeurde dat al bij
K. Mannheim, Man and society in laat staan dat er de contouren
an age of reconstruction, London, van een verplichtende rechtsorde
in te vinden zouden zijn.
1980.
Vergelijk F. Nietzsche's Die
Twee studies kunnen model staan
frohliche Wissenschaft, waaraan
voor deze denkwijze. De
hij gedurende 1881 en 1882
anthroploge Margaret Mead
werkte.
stelde er een eer in om van de
Anderen hebben zich aan
moderne wereld geisoleerde
Nietzsche's zijde geschaard. Zij
stammen te bezoeken en

Noten
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vervolgens aan te geven dal hun
leefwereld en normen diametraal
staan tegenover de opvattingen in
het Westen. Vooral de verhoudingen tussen partners en de
opvoeding van jongeren had hear
warme belangstelling. Haar bevindingen maakten indruk tot het
moment dat de Amerikaan Derek
Freeman in haar voetstappen
trad, enkele van de stammen
bezocht en overtuigend aantoonde
dat Margaret Mead vooral zag
wat zij wilde zien.
lets soortgelijks geldt voor
auteurs als Aries en Shorter die
ons wilden doen geloven dat onze
voorouders op een volstrekt
andere manier tegen kinderen en
opvoeding aankeken dan wij
gewend zijn te doen. Kinderen
zouden inferieur zijn behandeld
en afstandelijk zijn benaderd.
Belaties van genegenheid zouden
pas heel laat zijn ontstaan en
produkt zijn van gewijzigde
sociaal-economische verhoudingen. Naar meer en meer blijkt,
stroken deze conclusies volstrekt
niet met de feitcn. Maar
inmiddels is wel het relativisme
gevocd en van een pseudo-wetenschappelijke basis voorzien.
5. Zo Psalm 119.
6. Een en ander betekent niet dat
initiaticven op het publieke
domein volledig opgaan in
burgerschap (vergelijk
E.M.H. Hirsch Bailin,
Publiekrecht en beleid, Alphen aan
den Rijn, 1979, met name p. 40).
Primair is Cr de zorg voor goed
onderwijs. De bijdrage aan de
sociale rechtsstaat is voor de
participanten een gevolg, maar
Ian voor de overheid wel een
aangrijpingspunt voor beleid zijn,
al was het maar door de kosten
die ermee zijn gemoeid — voor een
deel — te vergoeden.
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Zachte krachten in een harde
samenleving
drs. H. Vuijsje*

Ruim twintig jaar geleden formuleerde Joop den
Uyl zijn leerstuk van de `smalle marges': in een
hoogontwikkelde industriele samenleving beschikt de
overheid slechts over een beperkte armslag bij het
doorvoeren van veranderingen. Sindsdien is het met
het geloof in de imaakbaarheid' van de samenleving
bergafwaarts gegaan.
Aan die smalle marges moet ik denken als ik
pleidooien boor om de overheid een rot te geven bij
de overdracht van normen en waarden. Als wij van
mening zijn dat de overheid nauwelijks meer structurele verandering kan bewerkstelligen, waarom
zouden we van haar dan wet een effectief optreden
verwachten op normatief gebied?
De vraag moet worden toegespitst, want we hebben
het niet over zo maar een overheid. Wij leven in een
sterk gendividualiseerde verzorgingsstaat. Burgers
stellen zich `calculerend' op, vooral in de collectieve
en anonieme sfeer — een domein dat met de groei van
de verzorgingssamenleving sterk is uitgedijd. Kan in
zo'n `harde' samenleving veel worden verwacht van
een `zachte' overheidsbenadering, gericht op het
overbrengen van normen en waarden?
Overheid en normvervaging
Sprekers over `normvervaging' scheppen er nogal
eens genoegen in, bun eigen zonden op te biechten.
Niets menselijks blijkt bun vreemd. De een gaat wet
eens zonder vergunning uit vissen, de ander betaalt
zijn werkster zwart. Nooit hoor je zo'n spreker
overigens verklaren: 'Ik heb vannacht mijn schoon* De auteur is medewerker van N RC Handelsblad, editor van
beleidsteksten en beleidsadviseur.
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moeder vermoord en incest gepleegd met mijn kleindochter.'
Laat ik het zelf dus ook bij een kleine bekentenis
houden. Zo'n vijftien jaar geleden verhuisde ik naar
een woning die zich een metrohalte van het Centraal
Station in Amsterdam bevindt. Het leek me ronduit
zonde om voor dat mini-traject iedere keer een kaartje
aan te schaffen. In die tijd was ik nogal links, zodat ik
niet lang naar een rationalisatie voor mijn zwartrijderij hoefde te zoeken. Behoorde het openbaar
vervoer niet gratis te zijn? Het kwam goed uit dat het
stadsbestuur niet minder links was: voor B&W van
Amsterdam behoorden tourniquets en controleurs
toen nog tot het duivels instrumentarium van de
politiestaat.
De pakkans was dus gering. De kans dat iemand in
mijn omgeving mij op dit gedrag zou aanspreken was
al helemaal nihil. Integendeel: met dit soort kleine
wetsontduiking, waarvan niemand in het bijzonder het
slachtoffer wordt, oogst men in bepaalde kringen juist
bewondering en respect.
Maar de tijden begonnen te veranderen, zelfs het
Amsterdamse gemeentebestuur begreep dat er iets
gedaan moest worden, en controleurs deden hun
intree op de metro. Een paar keer kreeg ik een
bekeuring aan mijn broek. Dat is allemaal alweer een
tijd geleden, en inmiddels is het zo ver dat ik mij
gedachteloos een kaartje aanschaf. Ik heb de norm
geinternaliseerd — niet doordat iemand mij in normatieve zin heeft toegesproken, maar doordat de
pakkans is verhoogd.
Was mijn kleine wetsontduiking nu een uiting van
`normvervaging'? Zeker niet: ik wist heus wel dat je in
de metro een kaartje hoort te kopen. Waar het aan
schortte was de naleving van de norm: op dat gebied
had ik een individuele beleidslijn uitgestippeld. De
eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat er een kans bestaat
dat ik op die hoogstpersoonlijke beleidslijn terug zou
vallen wanneer het toezicht weer zou verdwijnen.
Echte vervaging of fragmentarisering van normen
doet zich maar op een gebied voor: in de sfeer van
persoonlijke leefstijlen. Daar — op gebieden als seksualiteit, anticonceptie, softdrugs of euthanasie — is
inderdaad een proces gaande waarbij mensen hun
eigen normen ontwikkelen.
Maar ten aanzien van het openbaar domein — daar
waar mensen zeg maar last van elkaar kunnen hebben
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— zijn de normen vervaagd noch versnipperd. Ze staan
recht overeind en zijn bij iedereen bekend. De
gegevens uit het onderzoek naar culturele veranderingen in Nederland door het Sociaal en Cultureel
Planbureau laten de laatste tientallen jaren weinig
verschuivingen zien in de publieke afkeuring van
delicten. Misbruik van sociale uitkeringen bij
voorbeeld behoort nog steeds tot de meest afgekeurde
vormen van criminal iteit. Toch weet iedereen dat zulk
misbruik veel voorkomt. Nict de normen zijn dus
vervaagd, maar de naleving daarvan.
Dit onderscheid tussen normatieve ontwikkelingen
in het openbaar en in het privedomein verdient veel
meer aandacht, zeker van de overheid, wanneer zij op
zoek gaat naar cell antwoord op de morele crisisverschijnselen. Daar waar `echte' normvervaging plaatsvindt — in de privesfeer — is van cen probleem geen
sprake. Voor zover de overheid daar een rot heeft, is
die: te garanderen dat wat individuen werkelijk willen
ook werkelijk gebeurt, en dat er niet gebeurt wat zij
niet willen.
Daar waar niet de normen vervagen, maar de
naleving minder vanzelfsprekend wordt — in het
openbaar domein — zullen morele oproepen weinig
uithalen. Als bewijs van deze stelling wijs ik op een
klein kopje dat met de regelmaat van een klok in de
krant opduikt: Urker vissers beboet. De economische
politierechter in Zwolle heeft weer eens flinke boetes
uitgedeeld aan Urker vissers die de vangstbeperkingen
overschreden, zwarte vis aanvoerden of de identificatie
van hun schepen vervalsten.
Aan normatieve opvoeding heeft het deze Urkers
niet ontbroken, mag je aannemen. Bovendien is het
een education permanenie: reken maar dat ze iedere
zondag in de oud-gereformeerde of vrijgemaakte kerk
zitten, zingen van een goed rentmeesterschap over
's Heren schepping, en luisteren naar Romeinen 13:
`Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet
alleenlijk om der straf maar ook om der conscientie
wille.'
Zelfs het meest orthodoxe geloof is blijkbaar niet
meer bij machte om dit bijbelwoord waar te maken.
Ook gereformeerde vissers zijn calculerende burgers
geworden. Als we willen dat zij zich beter aan de wet
houden, moeten we ze klaarblijkelijk niet bestoken
met morele oproepen of met bijbelteksten, maar met
processen-verbaal van de MD.
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ik wat van je an?'
Deze machteloosheid van dominees en pastoors is
nog maar een jong verschijnsel. Lange tijd voorzagen
de kerken in een balans van morele kosten en baten o
een soort moreel grootboek dat voor ieder mens werd
bijgehouden, in afwachting van zijn verschijnen voor
de Rechterstoel. Aan de creditzijde vormde de eeuwigdurende beloning de premie op een oppassend
bestaan. De debetpost bij immoreel handelen was ook
niet mis: de eeuwige hellepijn.
Tegenwoordig staat de enige rechterstoel waarmee
wij rekenen stevig met vier poten op de grond.
Daarmee veranderde de kosten-batenanalyse die
mensen bij elke moreel geladen beslissing maken. De
eeuwigdurende creditpost is in rook opgegaan. De
debetpost is verlaagd: zowel in dit leven als in het
hiernamaals is de `pakkans' aanmerkelijk kleiner
geworden.
Dat geldt zelfs voor gelovige mensen: volgens
moderne katholieke opvattingen heeft God ons zozeer
lief dat we allemaal dOor mogen naar de hemel. Er
wordt als het ware wel proces-verbaal opgemaakt,
maar als puntje bij paaltje komt wordt het verscheurd.
Ook aan gene zijde heeft het aantal seponeringen dus
een formidabele groei doorgemaakt.
Niet alleen de metafysische stok achter de deur is
vermolmd. Ook het andere mechanisme met behulp
waarvan mensen vroeger zichzelf en elkaar in het
gareel hielden — de sociale controle — is verzwakt.
`Elkaar de wet voorschrijven' is wel het laatste
waaraan mensen tegenwoordig behoefte hebben. In de
verzorgingsstaat voelen wij ons minder dan ooit onzes
broeders hoeder. De favoriete slogans zijn: `Je weet
zelf het beste wat goed voor je is', 'Doe maar' en lieb
ik wat van je an?'.
In zekere zin kun je zeggen dat de sociale controle
een omgekeerd effect heeft gekregen. Burgers neigen
er nu toe, elkaar te conditioneren tot amoreel gedrag,
ten koste van het belang van alien. Een moraliserende
houding wordt in onze maatschappij alleen nog gepikt
van `intime: ouders, kinderen, misschien een paar
goede vrienden. De bredere familie heeft op dit punt
al niet veel meer te vertellen. Alleen oudere mensen
herinneren zich bij voorbeeld dat ooms en tantes
vroeger bekleed waren met een soort gedelegeerd
ouderlijk gezag. Vielen je ouders weg, dan waren zij

Zachte krachten

31

de eerst aangewezenen om te helpen of in te grijpen.
Zo nodig konden ze je ook streng toespreken.
Maar nu, zelf oom geworden, bijt ik nog liever m'n
tong af dan me in de normatieve opvoeding van mijn
neefjes te mengen. De nieuwc oom is een bovenstebeste lobbes met een bete glimlach, die je een grote
knuist geeft met vijfentwintig pick ern. Hi] is vergeten
hoe hi] die knuist dreigend kan laten zwaaien of hoe
hij die zware bromstem van hem moet verheffen om je
mores te leren.
Dit alles wit nict zeggen dat wij aan gewetensbevestiging minder behoefte zouden hebben dan onze
voorouders. Misschien wet moor: er komen steeds
meer wetten en regels waaraan we ons moeten
houden. Tegelijkertijd is de verzorgingsstaat vol
verleidingen om de gevolgen van amoreel of egoistisch
te schuiven' op een verre, onzichtbare
gedrag
instantie.
Maar als noch de kerk, noch de socialc omgeving de
gewetensbevestiging kan bieden die wij nodig hebben,
wie zal er dan voor zorgen? De overheid doet
manmoedige pogingen via ideele reclamecampagnes
la Postbus 51. Voor het grootste deel weggegooid
geld: een postbus kent geen sancties en biedt dus geen
zekerheid omtrent het gedrag van anderen. Voor
mensen die in de anonieme sfeer burgerzin tentoonspreiden waar de anderen zich 'hard' opstellen, kent
onze taal een serie uitgesproken verwensingen. Zo
iemand is een aansteller, een uitslover, een Brave
Hendrik, of — wat in Nederland pas echt onvergeeflijk
is — ccn dief van zijn eigen portemonnee.
In feite getuigt het van een ongehoorde hoogmocd
om je als overheid in te beelden dat je via slappe tvspotjes kunt scoren waar donderende zwartekousendominees het hoofd moeten buigen. De mogelijkheden
van de overheid om direct invloed uit te oefenen op
de overdracht van normen en waarden, lijken dus
beperkt. Veel groter is de bijdrage die de overheid
tangs indirecte weg kan leveren. Gewoon, door zich
bij haar leest te houden en algemene maatschappelijke
problemen op te lossen.
Een overheid die op een geloofwaardige manier doet
wat zij hoort te doen, draagt bij tot een klimaat
waarin burgers hetzelfde doen. hen klimaat waarin
het vertrouwen kan gedijen dat gewetensvol handelen
'loom' en normaal is.
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De onderwijsgevende als 'lone ranger'
Waarom konden kerken lange tijd redelijk functioneren als kader waarbinnen normatieve opvoeding tot
stand kon komen? Mij dunkt: omdat normen en
waarden nadrukkelijk tot het domein behoren waarop
kerken actief zijn. Mensen associeerden zich met de
kerk onder andere omdat zij het zinnig vonden zich
bloot te stellen aan moreel vermaan. Zij stelden
gezamenlijk functionarissen aan die het organiseren
van gewetensbevestigende rituelen tot taak hadden.
Deelname aan dergelijke rituelen werd als vanzelfsprekend beschouwd en actief ondersteund; kerkelijke
rituelen vonden hun voortzetting in rituelen en andere
gedragingen binnen familie en gezin.
Al deze vanzelfsprekendheden zijn een stuk minder
sterk waar het de moreel-opvoedende functie van het
onderwijs in onze tijd betreft. Evenmin als de
overheid heeft de school de overdracht van normen en
waarden tot primaire taak. Scholen zijn in de eerste
plaats instellingen voor kennisverwerving.
Een pleidooi om het onderwijs met expliciet sociaalnormatieve taken te belasten, heeft iets van het paard
achter de wagen spannen. In veel gezinnen is de
neiging van ouders om zich als `zedenmeester' op te
stellen verminderd. Gaat nu de school de normatieve
opvoeding voor zijn rekening nemen — verondersteld
dat dit mogelijk zou zijn — dan zit daarin een element
van capitulatie. Heb je er zelf geen zin meer in? Ben je
te lui, te onverschillig of te bang om je kind op te
voeden? Geen nood, de kwartaire sector staat klaar.
Er zijn goede argumenten om op grond van de
geschetste ontwikkelingen juist te pleiten voor het
`teruggeven' van dit soort opvoedingstaken aan
degenen die daarvoor het eerst in aanmerking komen:
de ouders. Maar evengoed valt te betogen dat het
helemaal niet zeker is of dat zal lukken, en dat in de
bestaande situatie elke poging tot morele educatie
moet worden verwelkomd. Aldus beschouwd kan het
in ieder geval geen kwaad, normatieve vorming op de
een of andere manier in het curriculum onder te
brengen, als je er maar niet al je hoop op vestigt.
Op zichzelf ligt de gedachte, dat docenten kunnen
bijdragen aan de normatieve opvoeding, voor de
hand. Behalve van naaste familie en intieme vrienden
laten wij ons tot op zekere hoogte ook van artsen,
docenten en maatschappelijk werkers een normatieve
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bejegening welgevallen. Zulke lunctionarissen'
worden minder gauw dan anderen getroffen door het
oerhollandse verwijt van bemoeizucht en `aanstelleritis': zij worden er immers voor betaald.
Ook bier wordt een rot van betekenis gespeeld door
algemene maatschappelijke issues, die onderwerp
kunnen zijn van overheidsbeleid. Eon van die issues is
de privacy. In alle genoemde beroepen is de afgelopen
decennia een grote beduchtheid gegroeid voor
inmenging in de privesfeer. Voor een moreel
betrokken rot van docenten en andere functionarissen
moeten eerst de brokstukken worden opgeruimd van
een kwart eeuw non-interventiedenken. Non-interventie is in Nederland op een veelheid van maatschappelijke niveaus zo ongeveer sacrosanct verklaard. De
termen die we ervoor hebben bedacht, zijn de zaligsprekingen van onze tijd: tolerantie, respect voor
andermans levenssfeer, eigen verantwoordelijkheid,
decentralisatie, deregulering.
In de schoolsituatie heeft zowel het contact met
leerlingen als dat met ouders sterk onder deze privacybeduchtheid geleden. De laatste tijd bereiken ons veel
berichten over een grote terughoudendheid van
leerkrachten die worden geconfronteerd met ernstig
verwaarloosde of mishandelde leerlingen. Meer
aandacht voor de morele component in het onderwijs
betekent ook dat leerkrachten hun vrees moeten
overwinnen om zich zo nodig in morele zin met
ouders te bemoeien.
In de opleidingen voor onderwijzer en voor de
andere hierboven genoemde beroepen liggen mogelijkheden om te werken aan een come-back van morele
vrijmoedigheid. Ook dit is een van de gebieden waar
de overheid een bijdrage kan leveren. Zij zou het
initiatief kunnen nemen om in de collegiale gedachtenwisseling binnen de betrokken gremia hiervoor
aandacht te vragen.
Maar als de overheid werkelijk de strijd aan wil
binden met de morele koudwatervrees in het
onderwijs, zal zij meer moeten doen. Op het ogenblik
komt het erop neer dat het ministerie in Zoetermeer
zich minder met de gemeente bemoeit, de gemeente
minder met de school en de schooldirectie minder met
de individuele docent. Bij een dergelijke stand van
zaken, waar het afwentelen van verantwoordelijkheden tot norm verheven lijkt, is het van de man of
vrouw aan het eind van de lijn nogal veel gevraagd
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dat die als een soort lone ranger de blackboard jungle
binnenrijdt om daar de overdracht van normen eens
even ter hand te nemen.
Morele educatie langs indirecte weg
Net als de overheid kan het onderwijs op normatief
gebied vooral een indirecte bijdrage leveren: een juiste
uitvoering van de eigenlijke taken bevordert een goed
klimaat voor normoverdracht. Een succesvolle schoolloopbaan vereist in een aantal opzichten
normconform gedrag. Goede cijfers haal je als je
vlijtig bent en discipline toont. Goed onderwijs leidt
ertoe dat kinderen leren zichzelf verantwoordelijk te
voelen voor hun gedrag.
Het is dus van belang dat ook op onderwijsgebied
de smalle marges ten voile worden benut. Op het
ogenblik gebeurt dat niet. Zo is heel Nederland het
erover eens dat de problemen met bepaalde groepen
tweede generatie immigranten sterk samenhangen met
hun onderwijsproblemen. Voor een succesvolle acculturatie, ook in normatief opzicht, is een succesvolle
schoolloopbaan van doorslaggevend belang.
Een van de weinige zekerheden op het glibberige
pad naar een betere schoolcarriere voor kinderen uit
immigrantenmilieus is deze: huisbezoek door
leerkrachten heeft een nauwelijks te overschatten
positief effect. Voor de kinderen betekent het dat de
kloof tussen de school- en de thuiswereld wordt
overbrugd. Voor de ouders, die vaak weinig affiniteit
hebben met het Nederlandse onderwijsstelsel, betekent
het erkenning, een basis voor vertrouwen en een
mogelijkheid voor het opheffen van misverstanden.
Het is bekend dat veel immigranten-ouders uit
zichzelf weinig initiatieven in deze richting ontplooien.
Vaak hebben zij zelf weinig tot geen schoolervaring.
Daarnaast hebben vooral Turkse en Marokkaanse
ouders traditioneel een groot vertrouwen in de onderwijsgevenden.
Toch is het afleggen van huisbezoeken bij deze
ouders nog lang geen algemeen aanvaarde praktijk.
Voor de leerkracht betekent het extra werk en extra
moeilijkheden. Hij moet zich op `vreemd gebied'
begeven, waar mensen vaak nauwelijks Nederlands
spreken, en in eerste instantie misschien niet enthousiast reageren op zijn komst.
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Daar komt nog een formidabel bezwaar bij en dat
komt voort uit de overdreven voorzichtigheid
waarmee de etnische factor in Nederland de afgelopen
decennia is benaderd. Vele jaren lang is de suggestie
gewekt dat zich tussen etnische groepen een soort van
maatschappelijk mijnenveld bevindt, waar de minste
misstap tot een ontploffing van racisme kan leiden.
Wie zich in dat mijnenveld waagt, zal allicht een
keer lets verkeerds doen of een foute opmerking
maken. In die omstandigheden is het niet zo gek
wanneer mensen voor de zekerheid het contact maar
liever helemaal mijden. Het gevolg is precies het
omgekeerde van wat wij zouden willen.
lets vergelijkbaars heeft zich voorgedaan op het
gebied van schoolverzuim en spijbelen. cling het om
kinderen uit immigranten-kringen, dan stelden scholen
zich terughoudend op. Dezelfde koud-watervrees
speelde bier een rol: je zou eens jets verkeerds kunnen
zeggen. En m6cht je de Nederlandse norm eigenlijk
wel opleggen aan kinderen uit een andere cultuur? Zo
werden deze kinderen in feite slachtoffer van discriminatie — positief bedoeld, maar ook hier met een
uitwerking die tegengesteld is aan hetgeen wordt
beoogd.
Dit is des te opmerkelijker omdat bier een duidelijke
taak is weggelegd voor de overheid. Wij kennen in
Nederland leerplicht, er zijn gemeentelijke leerplichtambtenaren die op de naleving daarvan behoren toe
te zien. De Leerplichtwet bevat sanctiemogelijkheden,
zoals boetes. In de praktijk wordt daarvan slechts
zelden gebruik gemaakt. De leerplichtambtenaar stelt
zich low profile op. Kan het ook anders? Met die
vraag moet je niet in Den Haag aankomen.
Decentralisatie en deregulering bepalen immers de
mode: iedere gemeente, iedere deelgemeente, moet zelf
maar een eigen leerplichtcontrolebeleid ontwikkelen.
Inmiddels heeft een experiment van het WODC
aangetoond dat scholen door intensieve en onmiddellijke controle een effectief anti-spijbelbeleid kunnen
voeren. Op de betrokken scholen nam het percentage
spijbelaars met een derde af. Degenen die toch nog
spijbelden, verzuimden half zoveel tijd als voorheen.
Een andere weg waarlangs de overheid indirect kan
bijdragen aan de overdracht van normen via het
onderwijs, is het personeelsbeleid. Het zou wenselijk
zijn dat de beste leerkrachten worden ingeschakeld op
`zwarte' scholen. Daarmee zouden ten eerste de beste
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krachten de moeilijkste taken ter hand nemen.
Bovendien zou de aantrekkingskracht van `zwarte'
scholen voor witte kinderen erdoor toenemen.
In feite is vaak het tegendeel het geval. Goede
leerkrachten stromen door naar aantrekkelijke scholen
in witte buurten, de zeer gemotiveerden uitgezonderd.
Waarom zouden we iets anders verwachten? Overal in
de samenleving krijgt carriereplanning de overhand
over idealisme; waarom zouden we er dan op
vertrouwen dat in de zwaarste sectoren van het
onderwijs de bevlogenheid uit de tijd van Ligthart en
Thijssen is blijven voortbestaan?
Laten we liever een beetje reeel zijn — de problemen
zijn er groot genoeg voor — en docenten op moeilijke,
zwarte scholen gewoon meer betalen. Daarmee wordt
ook het belang dat de samenleving aan hun bezigheden hecht, tot uiting gebracht. Dan zou je ook een
volledige inzet van leerkrachten mogen verwachten,
compleet met huisbezoek.
Maar dat gaat zomaar niet, want hier raken we aan
een Hollands dogma: het taboe op
inkomensdifferentiatie tussen ambtenaren met formeel
gelijke functies. Weer een voorbeeld van een beleidsissue in de `smalle marge' van het onderwijsbeleid, dat
— mits creatief en voortvarend aangepakt — de normatieve acculturatie langs indirecte weg een stuk
dichterbij zou kunnen brengen.
Ook het onderwijs aan volwassen immigranten biedt
de overheid kansen om indirect de normatieve acculturatie te bevorderen. Goed onderwijs in de
Nederlandse taal is het schoolvoorbeeld — van die
kansen, maar helaas ook van het laten liggen daarvan.
Hoe is het mogelijk dat heel Nederland nog niet
bedekt is met een netwerk van taalscholen, waar
iedere immigrant gratis onze landstaal kan leren? Uit
de wachtlijsten blijkt dat de bereidheid daartoe bij
immigranten groot is.
Waarom faalde die fantastische Nederlandse verzorgingsstaat zo faliekant in zoiets essentieels en simpels
als het bieden van taalonderwijs aan immigranten?
Waarom werd niet naar creatieve oplossingen gezocht,
zoals het inschakelen van werklozen bij het prakijkonderwijs? Dat zou naar twee kanten gunstig uitwerken:
het geven van Nederlandse conversatieles biedt
immers meer uitzicht op hernieuwde maatschappelijke
deelname dan bollen pellen bij voorbeeld.
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Prevel de gedoogspreuk
In de discussie over normatieve educatie speelt nog
een ander algemeen maatschappelijk issue een belangrijke rol: het gedoogbeginsel. Zo hoorde ik van een
criminologisch onderzoekster dat docenten op
sommige scholen behoren tot de actiefste helers van
hetgeen bun spijbelende leerlingen zich zoal illegaal
toedigenen.
Zouden die docenten zich schamen voor bun
optreden als heler? Nergens voor nodig. Ze kunnen
zich immuun maken voor alle ethische vragen door
het prevelen van dc gedoogspreuk. Zeg langzaam na:
`Als ik niet een beetje meegeef met deviant gedrag,
loop ik de kans dat ik de greep op de betrokkenen
helemaal kwijtraak, en dat zou een ramp zijn.'
De docent als heler; een grotere afstand tot de
docent als moreel intermediair lijkt niet te bedenken.
Maar ook hier moeten we vaststellen dat de overheid
jarenlang het slechte voorbeeld heeft gegeven. De
gedoogspreuk is het 'Sescon, open u' van de
Nederlandse verzorgingsstaat geworden. Iedere
politicus, bestuurder of ambtenaar die in zijn maag zit
met moeilijk te bestrijden normafwijking, gaat als een
moderne Ali Baba voor de Sint-Pietersberg staan. Hij
roept de gedoogspreuk, de berg opent zich, en alle
ongerechtigheden, alle verschillen tussen droom en
daad van de verzorgingsstaat worden naar binnen
geschoven, waarna de berg zich weer discreet sluit.
Maar langzamerhand begint die grot behoorlijk uit
te puilen. Onvermijdelijk dringt zich het becld op van
een overheid die voor iedereen zichtbaar een loopje
neemt met wat zij zelf in wetten heeft vastgelegd. Dat
is niet bevorderlijk voor de vrome aandacht die de
overheid ten deel zal vallen als zij de passie van de
normatieve educatie preekt. Zo'n overheid lijkt op een
kettingrokende ouder die zijn kind het roken probeert
te verbieden. Bij de jeugd — en de burgers — van tegenwoordig hoef je daar niet meer mee aan te komen.
De gedoogbenadering is enkele tientallen jaren lang
beschouwd als noodzakelijke prijs voor het leven in
een verzorgingsstaat. Maar ook in het gedogen zijn er
grenzen aan de groei, en die grenzen ziju in de jaren
tachtig bereikt. Het gedoogdenken heeft gefaald, het
heeft de geloofwaardigheid van de overheid ondermijnd en de naleving van normen geschaad.
Op slechts een gebied lijken de voordelen van het
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gedoogbeleid de nadelen te overtreffen: daar waar de
normen inderdaad `vervagen': waar de wetgeving
achterloopt bij snelle ontwikkelingen in de mogelijkheden van persoonlijke levenskeuze, zoals bij abortus,
euthanasie en tot op zekere hoogte bij soft-druggebruik.
Het dilemma van de uitslovers
Het `gedoogdenken' was de weg van de minste
weerstand bij het beantwoorden van de specifieke
beleidsuitdagingen die een verzorgingsstaat met zich
meebrengt. De opkomst van `calculerende burgers' en
`calculerende organisaties' maakt specifieke maatregelen en een specifieke overheidscultuur nodig.
Een gecompliceerde en `anonieme' samenleving als
de verzorgingsstaat kent een enorm aantal verleidingen om de gevolgen van amoreel of egoIstisch
gedrag
te schuiven'. Het belang van anderen,
waartegen het directe eigenbelang wordt afgewogen,
komt uiteindelijk vaak neer op het belang van een
verre, onpersoonlijke instantie: de overheid of een
verzekeringsmaatschappij.
Het probleem is al in de achttiende eeuw treffend
onder woorden gebracht door Hieronymus van
Alphen. Een gelndividualiseerde verzorgingsstaat is als
een enorme pruimenboom. Wij staan er omheen als
evenzovele Jantjes, en allemaal — of we nu Urker
vissers zijn of Marokkaanse pubers — weten wij: aan
een boom zo volgeladen mist men vijf, zes pruimpjes
niet.
Net als in Van Alphens vers kunnen we er redelijk
zeker van zijn dat noch de vader, noch de tuinman
jets in de gaten heeft. Vader is vertrokken en woont
nu ver weg met een nieuwe vriendin. Of hij is er nog
wel, maar heeft geen zin — of te weinig lef — om
tegenover Jantje de `zedenmeester' uit te hangen.
De tuinman — hier in de rol van Vadertje Staat —
heeft het te druk met het onderhoud van al die volgeladen pruimenbomen om alle Jantjes ook nog op hun
vingers te kijken. God de Vader is ook niet meer zo
dicht in de buurt, en is trouwens een stuk lankmoediger geworden. De Nederlandse verzorgingsstaat
bleef niet achter en is tussen de jaren zestig en de
jaren negentig zelf steeds meer op een eenoudergezin
gaan lijken. Het moederlijke domein heeft zich sterk
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uitgebreid, terwij1 het vaderlijke kromp. Letterlijk en
figuurlijk heeft Nederland zich de laatste tijd
ontwikkeld in de richting van een `vaderloze samenleving'.
In zo'n maatschappij zijn mensen vaak niet bereid
om zelf gewetensvol te handelen wanneer ze zien dat
hun medeburgers te werk gaan op grond van een
camorele' belangenafweging. Als de pakkans is
afgenomen, en iedereen daar gebruik van maakt,
waarom zou jij dan als enige de Brave Hendrik
uithangen?
Een extreem voorbeeld is te vinden in de neiging om
door te rijden na het veroorzaken van een verkecrsongeluk. Uit onderzoek blijkt dat de meeste
Nederlanders dit ongeveer de verachtelijkste daad
vinden die te bcdenken valt. Toch wint deze gewoonte
snel aan populariteit. Het aantal bij de politie bekende
gevallen bedroeg 12.000 per jaar in 1975, en is
sindsdien verdriedubbeld. Wie doorrijdt na een
ongcluk schaadt anderen, maar ontloopt zelf de
aansprakelijkheid en de alcoholcontrole, en boekt
daardoor `winsf . Wie stopt en handelt zoals het
hoort, `benadeelt' zichzelf — ook in vergelijking met
degenen die ijskoud het gaspedaal indrukken.
Als je niet ieder geval afzonderlijk bekijkt, maar alle
gevallen samen, dan blijkt deze cynische berekening
niet te kloppen. Voor ons allemaal samen zou het
beter zijn wanneer nook iemand na een ongeluk zou
doorrijden. De `kosten' die je maakt door te stoppen
en hulp te bieden, wegen dan ruimschoots op tegen de
zekerheid dat je zelf als slachtoffer ook niet hulpeloos
zou worden achtergelaten.
Deze afwegingen vormen een schoolvoorbeeld van
een prisoner's dilemma, het spelmodel van de twee
gevangenen die samen een misdaad hebben gepleegd,
maar apart van elkaar zijn opgesloten. Geen van
beiden durft over de schuld van de ander te zwijgen,
uit vrees dat deze hem wel zal verraden, en daardoor
relatief `beter at' zal zijn. Dus verlinken ze allebei de
ander, met als resultaat dat ze allebei veroordceld
worden.
Beiden nemen voor zichzelf een rationed besluit,
maar de optelsom van die besluiten is voor beiden
ongunstig. Hadden ze beiden gezwegen, dan waren ze
er allebei met weinig of geen straf van af gekomcn.
De tragiek van de gevangenen is dat ze niet in staat
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zijn afspraken te maken en elkaar daaraan te houden
door controle en sancties.
In een grootstedelijke samenleving, waar mensen
een veelheid aan contacten onderhouden, nemen
morele afwegingen al gauw het karakter aan van een
prisoner's dilemma. Het dilemma van de uitslovers:
Wat schiet je er zelf mee op? Wie garandeert je dat
een ander hetzelfde voor jou zou doen? Waarom zou
je je uitsloven als niemand anders dat doet?
Niet overal in de samenleving kunnen zulke
dilemma's even gemakkelijk doorwoekeren. In
commerciele arrangementen zijn meestal checks and
balances tegen oneigenlijk gebruik ingebouwd. In de
non-profitsector is dat veel minder het geval. De grote
omvang van die sector in Nederland vormt een extra
reden waarom sociale dilemma's er zo veel
voorkomen. Een grootstedelijke samenleving die
tevens een verzorgingsstaat is, vormt een perfecte
voedingsbodem voor prisoner's dilemma's.
Zulke dilemma's kunnen maar op een manier
effectief worden doorbroken: door collectieve actie,
leidend tot regulering met aanvaarding van toezicht
en sancties. Deregulering mag op een aantal gebieden
tot voortreffelijke resultaten leiden, voor het
beheersen van de vele sociale dilemma's in onze
samenleving is eerder (re)regulering vereist.
Gewetensbevestiging als informatiebevestiging
De mogelijkheden van de overheid om de ontwikkeling van moraal en de normatieve educatie direct te
sturen, lijken praktisch nihil. Wel kan de overheid een
belangrijke indirecte bijdrage leveren: door het sturen
van maatschappelijke ontwikkelingen waarop zij via
haar beleidsterreinen wel invloed kan uitoefenen, kan
zij gunstige maatschappelijke condities tot stand
brengen.
Daarbij is ook de normatieve geloofwaardigheid
van de overheid zelf in het geding. De overheid kan
op moreel gebied positieve bijdragen leveren door af
te rekenen met taboes als het gedoogdenken, het noninterventiebeginsel en de koudwatervrees voor de
etnische factor. De belangrijkste uitdaging waarvoor
de overheid zich hier gesteld ziet, is ongetwijfeld het
herstellen van het vertrouwen dat gewetensvol
handelen loont' en normaal is. Maar hoe?
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In een samenleving waarin voor geloof noch
ideologie een belangrijke rol lijkt weggelegd, neemt
gewetensbevestiging meer dan ooit de gedaante aan
van informatiebevestiging. Als zo'n samenleving
geordend en democratisch is, weten haar burgers hens
wel wat goed en verkeerd is, maar zullen zij met die
morele ideeen alleen ernst maken bij de gratie van een
permanente public relations-inspanning.
Als burger van de geindividualiseerde verzorgingssamenleving ben ik klaarblijkelijk alleen bereid om
gewetensvol te handelen — laat staan om anderen op
bun gedrag aan te spreken — als ik ijzersterke
garanties heb dat ik me niet als enige uitsloof. Die
zekerheid krijg ik alleen als op mijn gedrag, en op dat
van anderen, effectief wordt toegezien. Een Postbus
5I-spotje of een manifest tegen de normvervaging
!evert die zekerheid niet op.
Om prisoner's dilemma's te doorbreken is `harde'
informatie nodig, gekoppeld aan de mogelijkheid van
sancties. Aileen de overheid is bij machte om dat
soort informatie te bieden, in de vorm van toezicht en
controle. Willen wij de verzorgingsstaat consolideren,
dan moeten we zijn paradoxen onder ogen zien. Juist
een `zache arrangement als de verzorgingsstaat
behoeft een sociaal contract met `harde' kanten.
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Vreemde theorieen
Over de verhouding van recht en moraal

prof. mr . C.W. Maris*

Kun je niet maken!
Bijna even luid en regelmatig als het Allah is groot!
vanaf een mohammedaanse minaret, weerklinkt de
laatste tijd uit het ministerie van Justitie de roep om
de deugdzame burger. Dit moreel appel is een reactie
op het sterke normverval dat justitiele kringen in de
samenleving signaleren. Zo beweert het recente
beleidsplan Recht in beweging dat het individualiseringsproces, ingezet in de jaren zestig, de laatste tijd
een zorgwekkende ontwikkeling ten kwade laat zien.
Steeds meer legt de Nederlandse burger eenzijdig alle
nadruk op zijn individuele vrijheden en rechten,
terwijl hij de bijbehorende plichten veronachtzaamt:
`Onder het eigentijdse motto `moet kunnen' werd in
het van oudsher tamelijk conventionele Nederland
niet alleen een zeer tolerante houding aangenomen
jegens alternatieve kleding, maar ook jegens bij
voorbeeld pornografie, het kraken van huizen, het
illegaal kopieren van grammofoonplaten en druggebruik. Onder invloed van moderne stromingen in de
criminologie werd het begrip criminaliteit vervangen
door het minder veroordelende begrip afwijkend
gedrag. (...) Binnen het familie- en erfrecht werd in
toenemende mate ruimte gevraagd voor alternatieve
gezins- en samenlevingsvormen. Het aantal echtscheidingen nam vanaf 1970 sterk toe, met alle juridische
gevolgen van dien.' (Recht in beweging, pp. 5-6).
Het morele dilemma van deze tijd onwijs gaaf
samenvattend, wit de minister van Justitie nu het
`moet kunnen!' vervangen door een heropvoedend
je niet makenf Dit overheidsmoralisme heeft veel
* De auteur is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep
rechtsfilosofie en rechtstheorie van de Universiteit van
Amsterdam.
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afwijzende commentaren uitgelokt. Tekenend is de
korzelige reactie van T. Koopmans op een toespraak
waarin dc minister op aanvechtbare gronden het
ontzuilingsproces aanwijst als oorzaak van
Nederlands verloedering: 'De minister kan zich
misschien beter niet wagen aan de verklaring van
complexe maatschappelijke verschijnselcn, en gewoon
zorgen dat de dieven gepakt worden. De herkerstening van Nederland zou hij dan aan meer
gekwalificeerde predikers kunnen overlaten'
(Koopniuns, 1992, p. 390).
Deze discussie over de morele roeping van de
overheid roept cen aantal vragen op: Wat kan met
deugdzame burger bedoeld worden? In hoeverre heeft
de overheid de morele taak om burgers tot deugdzaamheid op te voeden, en om welke deugden zou het
dan moeten gaan?
Het is weer zaterdagavond. Nauwelijks heb ik me
dus behaaglijk in mijn kraakpand genesteld om geheel
in de geest van de jaren zestig samen met mijn beide
ongehuwde alternatief geklede partners onder het
genot van een joint met zelfgekweekte nederwiet de
zinnenprikkelende video Met mijn Waldhoorn tussen
jouw Alpen af te draaien, of daar tikt de minister van
Justitie indringend op mijn raam: `Kun je niet maken
man!' Of zou de bewindsman in dit geval misschien
moeten reageren met een tolerant `Moet kunnen'?
Kortom: heeft Justitie bij voorbeeld tot taak burgers
deugdzaamheid bij te brengen op de gebieden waar
Recht in beweging normverval signaleert, zoals
pornografieconsumptie, druggebruik en alternatieve
kleding- en samenlevingsgewoonten? En deze vraag
leidt weer tot de algemenere vraag: wat valt er te
zeggen over de juiste verhouding van recht en moraal?
In de rechtsfilosofie is hicrover zeer verschillend
gedacht. Over de vraag naar de meest wenselijke
verhouding van recht en moraal staan de uitersten
zelfs lijnrecht tegenover elkaar. Ann het ene extreem
staat de opvatting van het anarchisme dat overheid en
recht uit hun aard altijd immoreel zijn. In deze visie
vormt elke staatsmacht een niet te rechtvaardigen
onderdrukking van de menselijke vrijheid. Aan het
andere uiterste staat de opvatting van het perfectionisme dat de staat juist cen brede, het gehele menselijke leven omvattende morele taak toedeelt: overheid
en recht moeten de burger vervolmaken tot
deugdzaam mens.
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Een tussenpositie wordt ingenomen door het
politiek liberalisme, dat de staat een beperkte morele
taak toekent. Volgens deze opvatting moet de
overheid, onder andere door het recht, de
voorwaarden scheppen voor vreedzaam en rechtvaardig maatschappelijk verkeer. Maar voor het
overige mag ze geen morele bemoeienis hebben met
levenswijze van de burgers. In het bijzonder moet ze
de enkeling vrij laten zijn eigen ideaal van het goede
leven te volgen. De staat moet met andere woorden de
individuele vrijheidsrechten eerbiedigen, en zich
beperken tot het verzekeren van de maatschappelijke
voorwaarden voor gelijke vrijheid van alien. Daartoe
dient hij te voorkomen dat de burgers elkaars
vrijheidsrechten schenden. Tevens kan hij tot taak
hebben de middelen te verschaffen die hen in de
gelegenheid stellen gelijk gebruik van hun vrijheid te
maken, zoals de sociale grondrechten eisen.
De uiteenlopende staatsopvattingen van perfectionisme en liberalisme bieden een vruchtbaar kader om
de discussie over de deugdzame burger nader te analyseren. Het anarchisme acht ik niet aannemelijk omdat
het al te optimistisch uitgaat van spontane maatschappelijke harmonie.
Perfectionisme
Taus wil gehoorzame Nederlanders' berichtte NRC
Handelsblad van 9 november 1990. laat u zich niet
van de wijs brengen door allerlei vreemde theorieen',
betoogde de paus onder verwijzing naar Hebreeen
13:17, maar `gehoorzaamt uw leiders en voegt u naar
hen'. Hoe moeten gehoorzame Nederlanders dan
volgens de ware theorie leven? De nieuwe roomskatholieke catechismus presenteert zich als een uitweg
uit het moreel nihilisme van de moderne tijd en biedt
zich aan als houvast in de morele leegte die is
ontstaan door de ondergang van het marxisme en
door de fragmentering die eigen is aan de liberale
moraal. Deze catechismus verbiedt onder meer
dronken autorijden, belastingontduiking en het
aannemen van steekpenningen, en bevat tevens de
aloude voorschriften tegen tegennatuurlijke, niet op
de voortplanting gerichte seks, alsmede de gezinsbeschermende verboden van buitenechtelijk geslachtsverkeer en echtscheiding.
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Daarnaast verscheen de laatste tijd een aantal
documenten die traditionele katholieke opvattingen
onderstrepen over de juiste levenswijze van de vrouw:
Pauselijke encycliek bevestigt vrouw in haar traditionele rol', vatte NRC Handelsblad van 27 mei 1991
een en ander samen. Verder kan het volgens een
document van de Vaticaanse Congregatie voor de
Geloofsleer geboden zijn homoseksuelen gelijke
burgerrechten te onthouden. Dit ziet het Vaticaan niet
als discriminatie in de zin van ongerechtvaardigd
onderscheid, want homo's lijden aan een objectieve
stoornis. Bovendien bedreigt zo'n tegennatuurlijke
neiging het gezinsleven en daarmee de maatschappij.
Daarom moeten de bisschoppen zich verzetten tegen
wetten die onderscheid naar geslachtelijke voorkeur
verbieden.
In het verlengde van deze opvatting over tegennatuurlijke seks liggen ook de recente pauselijke moraallessen aan het PooIse yolk: geen abortus, geen
homoseksualiteit, gij zult niet echtbreken, verbod van
anti-conceptie en van seksuele voorlichting. Na het
instorten van het PooIse communisme werden deze
geboden ook in wetgeving omgezet (hoewel ze de
laatste tijd op steeds sterkere weerstand van de
bevolking stuiten). 'In Walesa's morele orde hebben
de priesters de taak van partijbazen overgenomen. De
kerk heeft het monopolie op waarheid, zoals vroeger
de communisten' (NRC Handelsblad, 23-3-1991).
De opvatting dat de staat tot taak heeft een ideaal
van goed leven — bij voorbeeld dat van de katholieke
kerk — via wetgeving dwingend aan de burgers op te
leggen, wordt in de politieke filosofie perfectionisme
genoemd: overheid en recht dienen de burgers te
vervolmaken tot deugdzaam mens. In de meeste
vormen van perfectionisme betekent dit dat het niet
aan de willekeur van de individuele burger moet
worden overgelaten hoe hij aan zijn leven inhoud
geeft.' Hieruit volgt strikt genomen dat constitutionele
vrijheidsrechten als grens voor overheidsbemoeienis
uit den boze zijn: die zouden de enkeling alleen maar
gelegenheid geven zijn vrijheid te misbruiken voor een
immoreel !even. Op het niveau van de collectieve
besluitvorming is democratic vanuit dit moreel perfectionisme gezien een verwerpelijke staatsvorm. Want
welke garantie bieden meerderheidsbeslissingen voor
een moreel juiste levenswijze? Zoals kardinaal
Ratzinger onlangs betoogde: `De Kerk is geen
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democratie, omdat zij zich niet kan veroorloven haar
eeuwige waarheid ondergeschikt te maken aan de
veranderende meningen van de meerderheid' (Heering,
1992, pp. 21-25).
Een radicaal moreel perfectionist van deze
overtuiging zal dit argument doortrekken naar de
staats- en rechtsorde. In het geval van de roomskatholieke moraal zullen fundamentalistische katholieken bij voorbeeld betogen dat het individu niet vrij
is volgens zijn eigen seksuele voorkeuren te leven,
maar zo nodig door de overheid gedwongen moet
worden tot een juiste geslachts- en gezinshuishouding.
Of, als het gaat om abortus, zal hij zich met de aartsbisschop van het Poolse Krakau keren tegen een
'referendum over het leven', omdat de absolute
waarde van het menselijk leven niet mag worden
overgelaten aan democratische besluitvorming. Het
recht dient immers het bonum commune of algemeen
welzijn te bevorderen: en dat wordt bepaald door een
objectief goddelijk bestemmingsplan, niet door de
subjectieve opvattingen van een individu of van de
meerderheid. 2
Politiek liberalisme: de democratische rechtsstaat
In Nederland wordt een dergelijk verband tussen
recht en moraal tegenwoordig in het algemeen
afgewezen. Alle grote politieke partijen, met inbegrip
van het CDA, onderschrijven de scheiding van kerk
en staat, de klassieke vrijheidsrechten die moeten
waarborgen dat de staat levensbeschouwelijk neutraal
is, alsmede de democratische besluitvormingsprocedure. Ze stemmen kortom in met het politiek liberalisme, zoals het ideaal van de democratische rechtsstaat in de filosofie genoemd wordt. 3
Historisch gezien is dit liberale staatsideaal het
gevolg van politieke compromissen die in WestEuropa sinds de zestiende eeuw tot stand zijn
gekomen. 4 Voor die tijd, in de Middeleeuwen, was de
perfectionistische rechtsopvatting vanzelfsprekend:
men zag het recht als een instrument om het goddelijke scheppingsplan op aarde te verwerkelijken. De
katholieke moraal werd algemeen aanvaard als
maatstaf voor de gelding van het recht.
Dit veranderde toen de Reformatie de geloofseenheid verbrak. Het protestantisme vormde
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bovendien zelf geen eenheid, maar was intern verdeeld
in elkaar bestrijdende sekten als lutheranen, calvinisten, wederdopers en vrijzinnigen. Deze religieuze
tegenstellingen liepen uit in langdurige, gruwelijke
godsdienstoorlogen, die echter geen definitieve
winnaar opleverden. Tegelijkertijd leidde de snel
groeiende markteconomie tot het besef dat men een
gemeenschappelijk belang had bij samenwerking.
Daardoor kwamen de strijdende groepen ten slotte
noodgedwongen tot politieke compromissen die tolerantie op geestelijk gebied bevorderden. Zo werd in
1 598 het Edict van Nantes gesloten dat de Franse
Hugenoten beschermde.
Deze compromissen vormden een betangrijke
voedingsbodem voor het liberate ideaal van de
neutrale staat, die levensbeschouwelijke zaken
overlaat aan de persoonlijke keuze van de burgers.
Door de ervaring met dit min of meer toevallig tot
stand gekomen ideologisch evenwicht in het staats'even ging men her geleidelijk ook als juist zien: de
overtuiging groeide dat het onwenselijk is om levensidealen door geweld en staatsdwang op te leggen aan
andersdenkenden. Zelfs religieuze en politieke
groeperingen die hun leer de enig juiste achten, zijn
tot het inzicht gekomen dat dit hun nog geen recht
geeft om anderen tot hun geloof te dwingen. Men
aanvaardt de liberate democratische rechtsstaat dan
als een juiste staatsinrichting, omdat die het mogelijk
maakt ieders uiteenlopende levensovertuigingen te
behouden en tegelijkertijd in de publieke sfeer in
wederzijds respect samen te werken. De politieke
rechten van de burger staan in deze visie principieel
los van zijn religieuze opvattingen of maatschappelijke
status: anders dan in de voor-liberale tijd vormen die
geen grond voor politieke privileges.
De klassieke rechtvaardiging van het ideaal van de
neutrale liberate staat leverde de Engelse filosoof John
Locke in A letter on toleration uit 1689. Hierin verdedigde Locke met name het recht van geloofsvrijheid
tegenover de overheid. Een van zijn argumenten voor
religieuze tolerantie luidt dat verdraagzaamheid
onontbeerlijk is indien mensen ondanks al bun
conflicterende levensidealen vreedzaam willen samenleven. De overheid, schrijft hij verder, moet zich
beperken tot het regelen van de uitwendige
maatschappelijke orde. Ze draagt de zorg voor het
algemeen welzijn in de openbare sfeer: voor
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bescherming van leven, vrijheid, gezondheid en
eigendom door onpartijdige wetgeving en rechtspraak,
zo nodig ondersteund door haar geweldsmonopolie.
Ze mag zich daarentegen niet bemoeien met de innerlijke aangelegenheden van de menselijke ziel, want die
behoren tot de prive-sfeer. Geloofsovertuigingen
raken de maatschappelijke orde niet, zodat religieuze
dwang ongeoorloofd paternalisme zou inhouden. De
overheid heeft trouwens geen enkel bijzonder gezag in
geloofszaken, want ze bezit geen diepere religieuze
kennis dan haar onderdanen. 5
Latere liberalen hebben Lockes recht van
godsdienstvrijheid uitgebreid tot een algemeen recht
van vrijheid van geweten en levensovertuiging en van
uitingsvrijheid. De overheid mist immers niet alleen
elk bijzonder gezag in religieuze zaken, maar in alle
meningsverschillen over het goede leven.
Metafysisch liberalisme: het autonome individu
Locke fundeert zijn ideaal van een liberale, terughoudende overheid niet alleen op de pragmatische grond
dat verdraagzaamheid onontbeerlijk is voor vreedzaam
maatschappelijk verkeer in een pluriforme samenleving.
Zijn argumentatie bevat ook een meer principiele lijn
die in het verlengde ligt van het individualisme dat de
moderne tijd kenmerkt: een beroep op het onvervreemdbare recht op individuele vrijheid. Lockes ideaal
van individuele zelfbepaling blijkt onder andere uit een
van zijn andere argumenten voor tolerantie.
Geloof, betoogt hij, is bij uitstek een innerlijke
overtuiging die niet tot stand kan komen op
uitwendig gezag van anderen. Met andere woorden:
een moreel juiste levenswijze heeft alleen waarde
indien iemand haar volgt zonder dwang, op grond
van zijn autonome keuze. Ook al zou de staat de
morele waarheid wel in pacht hebben, dan nog zou hij
het individu vrij moeten laten, zolang het althans
anderen niet schaadt. Dat is zelfs zo als de enkeling
zou kiezen voor een levenswijze die de overheid
buitengewoon immoreel acht: 'If any man err from
the right way, it is his own misfortune, not injury to
thee; nor therefore art thou to punish him in the
things of this life, because thou supposest he will be
miserable in that which is to come' (A letter on
toleration, p. 23).
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In On liberty uit 1859 heeft John Stuart Mill deze
terughoudende liberale staatstaak geformuleerd in
termen van het schadebeginsel: The only•purpose for
which power can be rightfully exercised over any
member of a civilised community, against his will, is
to prevent harm to others. His own good, either
physical or moral, is not a sufficient warrant.' (On
liberty, Introduction.) Deze visie noem ik Inetafvsisch
liberalisme, omdat ze gebaseerd is op een opvatting
over de menselijke wezensaard, namelijk dat ware
menselijkheid ligt in individuele autonomie.
Net moderne individualisme dat ten grondslag ligt
aan dit ideaal van individuele zelfbepaling, heeft
verschillende achtergronden. In Noord-Europa was de
Reformatie een wegbereider, doordat het protestantisme de persoonlijke verantwoordelijkheid van de
enkeling tegenover zijn Schepper benadrukt. In de
Zuideuropese Renaissance was het individu al eerder
centraal komen te staan, los van enige relatie tot een
bovenmenselijke macht. Doordat noch de keizer noch
de paus sterk genoeg was om politieke eenheid in
Italie te scheppen, konden daar al in de dertiende
eeuw onafhankelijke stadstaten opkomen met een
zelfstandige burgerij die leefde van de groeiende
industrie-, handels- en geldeconomie. In zulke
handelssteden ontstond een onafhankelijke individualistische mentaliteit, die onbekend was bij de traditionele feodale en christelijke elites van de middeleeuwse agrarische samenleving. De stedelijke welvaart
maakte de opkomst mogelijk van een groep vrijgestelde wereldlijke intellectuelen met een kritische
houding tegenover de middeleeuwse metafysica. Men
richtte zich meer op realistisch onderzoek van aardse
verschijnselen dan op speculatie over het hemelse rijk.
Zo ontstond een nieuwe humanistische wetenschap die
de mens in het centrum stelde.
In de vijftiende en zestiende eeuw vond in het
verlengde van deze nieuwe geseculariseerde visie op de
werkelijkheid de wetenschappelijke revolutie plaats.
Men speculeerde niet meer over de verborgen zin
achter de verschijnselen zoals in de christelijke en
aristotelische metafysica van de Middeleeuwen, maar
probeerde de causale relaties tussen die verschijnselen
vast te stellen door de theorievorming te baseren op
experimenteel kwantitatief onderzoek in plaats van
religieuze en morele dogma's. Deze wetenschappelijke
`onttovering van de wereld' werd ook bevorderd door
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het moderne streven naar macht en winst, dat berekeningen op lange termijn op basis van realistische
kennis van de wereld vereiste. Kort gezegd: kennis is
macht.
Deze objectiverende benadering van de natuurlijke
en maatschappelijke werkelijkheid hield in dat het
menselijk individu als kennissubject tegenover de
wereld kwam te staan, teneinde die vervolgens
overeenkomstig zijn wensen te beheersen. Dit leidde
tot het ideaal van het autonome individu, dat geemancipeerd is uit bijgelovige angsten omdat het zelf zijn
leven kan bepalen op grond van realistische kennis
van zijn natuurlijke en sociale omgeving. Niemand
hoefde meer bang te zijn voor overmachtige natuurverschijnselen en men zou zich ook kunnen bevrijden
van de onderdrukkende ideologieen van de `duistere'
Middeleeuwen, zoals de bewering dat de koning zijn
gezag aan God ontleent. Zo zou wetenschappelijke
vooruitgang tevens leiden tot morele vooruitgang in
de zin van individuele emancipatie.
Dit emancipatie-ideaal vond zijn theoretische verdediging in de filosofie van de zeventiende- en
achttiende-eeuwse Verlichting. Filosofen als Locke en
Kant formuleerden de theorie der liberale mensenrechten: gelijke vrijheidsrechten die noodzakelijk zijn
voor het uitoefenen van ieders individuele autonomie.
Zo betoogt Locke in Two treatises of government dat
mensen van nature gelijk en vrij zijn: omdat alle
mensen beschikken over dezelfde redelijke aanleg, is
niemand als zodanig ondergeschikt aan een ander.
Geen enkel mens — met inbegrip van de regeerders —
heeft dus het recht te beschikken over andermans
leven. Integendeel, elk individu heeft de natuurlijke
vrijheid volgens zijn eigen redelijke inzichten te leven,
zolang hij anderen maar niet schaadt in hun rechten
op leven, gezondheid, vrijheid en eigendom. Vrijheid
betekent dus niet onbegrensde persoonlijke willekeur
en maatschappelijke chaos. Locke spreekt van natuurlijke rechten op leven, vrijheid en eigendom omdat ze
noodzakelijk zijn voor de ontplooiing van het menselijke leven. Ze komen daarom aan elk mens toe,
ongeacht of het positieve recht ze erkent.
Het moderne individualisme brengt een nieuw
probleem met zich mee voor de fundering van het
overheidsgezag. De enkeling gaat niet meer, zoals in
de Middeleeuwse staatsleer, als vanzelfsprekend op in
de samenleving, maar heeft een natuurlijk recht op
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individuele vrijheid. Waarom zou hij dan eigenlijk nog
gehoorzamen aan overheid en recht? Liberale filosofen
als Locke gebruiken dikwijls de beeldspraak van het
sociaal contract om een gehoorzaamheidsplicht van
het individu aannemelijk te maken: de enkeling draagt
vrijwillig een deel — maar nooit het geheel — van zijn
vrijheid over aan de overheid, in ruil voor het
voordeel dat hij dankzij die overheid juist beter van
zijn natuurlijke rechten kan genieten. Zonder overheid
kan hij ze immers hoogstens beschermen door eigenrichting: 'where there is no law, there is no Freedom'
(Treatise II, 57). Bovendien is er dan geen instantie
om het maatschappelijk verkeer door algemene regels
te coordineren.
Daarom heeft iedereen belang bij een wetgever die
vaststaande, duidelijk geformuleerde wetten
uitvaardigt en daar ook zelf aan onderworpen is; bij
een rechter die concrete rechtsconflicten definitief
beslecht door onpartijdige uitleg van die wetten en
door vaststelling van straf en schadevergoeding; en bij
een uitvoerende macht met geweldmonopolie die
toeziet op de naleving van wetten en rechtspraak. Van
zijn kant is de staat eveneens aan het contract
gebonden. Hij mag zijn macht uitsluitend gebruiken
voor het doe waarvoor het yolk die hem heeft toevertrouwd: de bescherming van ieders leven, vrijheid en
eigendom. Afwijking van dat doe geeft het yolk een
recht van opstand wegens contractbreuk. Locke ziet
onder ogen dat de burgers van de meeste staten nooit
daadwerkelijk cen maatschappelijke overecnkomst
hebben gesloten. Niettemin blijkt hun stilzwijgende
instemming met de juridische instellingen volgens hem
uit het feit dat ze in het land zijn gebleven en de
bestaande rechten en plichten door hun gedrag
hebben erkend.
Anders dan het politick liberalisme is deze vorm van
liberalisme zowel metafysisch als perfectionistisch:
`Metafysisch' omdat het zich beroept op de menselijke
natuur, terwiji het politick liberalisme slechts een
compromis op politick niveau nastrceft om vreedzaam
te kunnen samenleven. Terfectonistisch', althans op
het niveau van het persoonlijk leven omdat een mens
in deze liberale visie pas volmaakt is wanneer hij als
zelfwetgever inhoud geeft aan zijn eigen bestaan.
Personen die zo'n graad van mondigheid niet
bereiken, hebben zich in mindere mate als mens
ontplooid. Ook hierin wijkt het metafysisch libera,
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lisme af van het politieke, dat zich beperkt tot het
ordenen van de politieke sfeer en zich niet uitspreekt
over het persoonlijke leven.
Anderzijds pretendeert het metafysisch liberalisme
net als het politiek liberalisme op het niveau van de
staat een neutrale theorie te zijn. Het laat door zijn
vrijheidsrechten immers alle ruimte voor alle
mogelijke opvattingen van het goede leven (zolang die
geen inbreuk maken op de gelijke vrijheid van
anderen): juist doordat het individu als zelfwetgever
verantwoordelijk is voor de invulling van zijn leven,
heeft de publieke wetgever slechts de minimale morele
taak ieders vrijheidrechten te waarborgen. Ze mag het
individu niet dwingen in de richting van een
volmaaktheidsideaal.
Lockes filosofisch ideaal van de liberale rechtsstaat
is, aangevuld met de democratie-idee, aan het eind
van de achttiende eeuw gepositiveerd in de
Amerikaanse constitutie en, via Franse Verlichtingsfilosofen als Montesquieu en Voltaire, in de Franse
Verklaring van de rechten van de mens. Deze
codificaties vormden de inspiratiebron voor de huidige
grondwetten van de meeste westerse landen. Ze zijn
inmiddels verder aangevuld met de sociale grondrechten, omdat men tot het inzicht is gekomen dat
individuele vrijheidsrechten weinig zin hebben als het
individu wezenlijke materiele voorzieningen als
inkomen en huisvesting ontbeert.
Moderne liberate staatstheorie van Rawls
Aansluitend bij deze twintigste-eeuwse ontwikkeling
heeft John Rawls in A theory of justice (1971) een
vernieuwde liberale versie van de theorie van het
sociaal contract geformuleerd. Rawls gebruikt de
metafoor van het maatschappelijk verdrag om nader
inhoud te geven aan de idee van politieke rechtvaardigheid. Anders dan bij Locke gaat het niet om een
stilzwijgend, maar om een hypothetisch contract: een
denkbeeldige onpartijdige besluitvormingsprocedure
over een opnieuw in te richten samenleving, zodanig
dat elk rationeel mens zou kunnen instemmen met de
resultaten. Haar onpartijdigheid is met name gewaarborgd door Rawls' voorwaarde dat het de overlegpartners onbekend is wie ze in de toekomstige
maatschappij zullen zijn en welke positie ze zullen
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innemen, welke persoonlijke eigenschappen ze dan
hebben, en welke levensbeschouwing met welk ideaal
van het goede leven ze aanhangen. In dit laatste
spreekt de liberale idee dat je levensbeschouwing geen
invloed mag hebben op je politieke status. Deze
onwetendheid over de eigen persoon voorkomt dat
iemand naar zich toe kan rekenen: omdat je iedereen
kunt worden, zul je gelijkelijk rekening houden met
alle mogelijke maatschappelijke posities.
Men zal dan volgens Rawls overeenstemming
bereiken over een aantal specifieke basisbeginselen
van rechtvaardigheid. Ten eerste heeft elk mens recht
op gelijke klassieke vrijheidsrechten a la Locke, in het
bijzonder op de vrijheid om te leven volgens zijn eigen
morele opvattingen. De grens van ieders vrijheid ligt
bij de gelijke vrijheidsrechten van anderen. Volgens
Rawls zal iedereen voor zulke vrijheden kiezen onidat
men in de hypothetische onpartijdige overlegsituatie
onbekend is met zijn levensidealen. Je weet niet of je
in de tockomstige samenleving christen, mohammedaan, humanist dan wel boeddhist zult zijn.
Daarom zullen rationele mensen de voorkeur geven
aan een staatsinrichting die zo veel mogelijk ruimte
open laat voor elke mogelijke levensopvatting die je in
de toekomstige samenleving zult blijken te hebben.
Een tweede categoric rechtvaardigheidsbeginselen
betreft de verdeling van schaarse sociaal-economische
goederen. Omdat alle deelnemers aan het overleg het
risico lopen in de relatief slechtste posities van de
toekomstige samenleving terecht te komen, zal
iedereen kiezen voor een gekwalificeerde gelijke
verdeling. Elk mens moet een gelijke kans hebben om
alle maatschappelijke posities te bereiken. Bovendien
moeten de overige sociaal-economische goederen als
inkomen en ziekenzorg gelijk verdeeld worden, tenzij
de minstbedeelde groepen voordeel hebben bij een
ongelijke verdeling. Deze rechtvaardigheidsbeginselen
moeten vervolgens nader worden uitgewerkt volgens
de democratische besluitvormingsprocedure.

Nederland: politiek liberalisme

Zoals gezegd, is de Nederlandse rechtsorde
gebaseerd op het politiek liberalisme. De Nederlandse
samenleving is een schoolvoorbeeld van de pacificatie
van maatschappelijke en levensbeschouwelijke tegen54
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stellingen door compromisvorming, die de basis vormt
van dit staatsideaal. De negentiende eeuw stond in het
teken van de emancipatie van de hogere burgerij.
Deze streefde een klassiek-liberale nachtwakersstaat
na met formele vrijheidsrechten, maar zonder egalitaire sociale grondrechten. In deze periode zorgde de
staat wel voor publieke voorzieningen die te
omvangrijk en kostbaar waren voor particulier
initiatief, zoals kanalen en spoorwegen. Dit droeg in
belangrijke mate bij aan de eenwording van
Nederland als natie: de toenemende communicatie
leidde tot grotere culturele eenheid en verbondenheid
(Knippenberg en De Pater, 1988).
Aan het einde van die eeuw kreeg de burgerij
concurrentie van andere achtergestelde groepen als de
gereformeerde `kleine luyden', de rooms-katholieken
en de arbeiders. Er werd een eerste aanzet tot sociale
wetgeving gegeven. Na de invoering van het algemeen
kiesrecht in 1919 ontstond een machtsevenwicht
tussen deze vier groeperingen, zoals Lijphart heeft
beschreven in Verzuiling, pacificatie en kentering in de
Nederlandse politick. De samenleving was opgebouwd
uit vier zuilen: elke groep leefde in een afzonderlijke
zu-il volgens het beginsel van soevereiniteit in eigen
kring. Daarbinnen ontwikkelde men eigen organisaties
op levensbeschouwelijke grondslag, in wat tegenwoordig 'het maatschappelijke middenveld' heet.
Intern waren deze groeperingen hierarchisch georganiseerd. De elites van de vier zuilen beheerden
gezamenlijk de overkoepelende overheidsinstellingen.
Dit machtsevenwicht bevorderde de neutraliteit van
de staat: geen van de groeperingen was sterk genoeg
om haar ideologie via de overheid aan anderen op te
leggen.
Zo leidde het systeem van ideologische apartheid tot
het politiek-liberale staatsideaal: iedereen heeft
dezelfde politieke, vrijheids- en sociale rechten,
ongeacht zijn levensovertuiging. Maar de vrijheid was
in feite vooral beperkt tot de collectieve autonomie in
eigen kring van elke groep. Door de stringente zuilenorganisatie van de toenmalige traditionele samenleving stonden afwijkende individuen bloot aan
strenge sociale sancties, waaraan ze zich uiterst
moeilijk konden onttrekken.
Deze verzuilde `regentenmaatschappij' is in de jaren
zestig doorbroken, onder meer door de stijgende
algemene welvaart, de opkomst van de verzorgings-
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staat en de toenemende communicatiemogelijkheden.
Men voelde zich minder afhankelijk, werd kritischer,
en liet zich niet meer binden door confessionele en
ideologische tradities. Nadat in de eerste helft van de
twintigste eeuw de verschillende achtergestelde
groepen waren geemancipeerd, voltrok zich nu de
emancipatie van het individu uit de traditionele
banden van die groepen. Op den duur heeft dit ook
geleid tot ontideologisering van de grote traditionele
politieke partijen.
Dit individualiseringsproces heeft geen toename van
de maatschappefijke tegenstellingen tot gevolg gehad.
Integendeel, door het afnemen van de ideologische
tegenstellingen heeft de ontzuiling het consensuskarakter van de Nederlandse politiek en samenleving
eerder nog verder versterkt. Anders dan voor de
Tweede Wereldoorlog vindt de huidige democratische
rechtsstaat weinig principiele tegenstanders meer. Ook
de verzorgingsstaat wordt in brede kringen als juist
ervaren, hoewel die ecn zwaar beroep doet op de
solidariteit van de rijkeren. In de grote politieke
partijen zijn letterlijk anti-revolutionairen, bij
voorbeeld, niet meet te vinden: alle onderschrijven de
huidige Nederlandse constitutie met zijn klassieke en
sociale grondrechten, en daarmee de idealen van
vrijheid en gelijkheid van de Franse revolutie.
In tegenstelling tot de kleine orthodox-christelijke
partijen, zijn ook de christen-democraten van het
CDA doordrongen van deze politiek-liberale staatsopvatting. Zo onderschrijft minister Hirsch Bailin de
scheiding van kerk en staat en motiveert hij zijn terughoudende opstelling tegenover het strafrechtelijk
vrijlaten van abortus en euthanasie niet rechtstreeks
met een beroep op de christelijk moraalleer, maar
op de algemeen aanvaarde norm van bescherming
van de zwakken. 6 Evenmin tref je onder de sociaaldemocraten van de PvdA nog marxisten die de vrije
markt-economie radicaal willen afschaffen. Net als de
overige grote partijen wit de PvdA de verzorgingsstaat
zelfs eerder afslanken.
De politieke verschillen liggen nu vooral in de
nuances. D66 staat voor staatsrechtelijke hervormingen ow het zelfstandiger geworden individu
directer bij de politieke bestuitvorming te betrekken.
De VVD pleit voor wat meer marktvrijheid, dus voor
een beperktere staatsinvloed op sociaal-economisch
gebied, opdat daar ruimere individuele ontplooiings-
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kansen ontstaan. De PvdA wil hier juist wat meer
staat behouden. Het CDA wil de staat daarentegen
weer wat verder terugdringen om het individu
opnieuw te laten terugvallen in de netwerken van het
maatschappelijk middenveld, dat deels nog langs de
traditionele zuilenlijnen, dus confessioneel is georganiseerd.
De meeste partijen leggen de laatste tijd als in
samenzang ook meer nadruk op de plichten die bij het
burgerschap horen. Zo hamert de VVD er nogal
nadrukkelijk op dat allochtonen zich moeten
aanpassen aan de grondbeginselen van de
Nederlandse democratische rechtsstaat. De PvdA
benadrukt de plichten die samenhangen met de
verzorgingsstaat, omdat die wordt uitgehold door
misbruik van de sociale voorzieningen. Volgens D66
heeft moraliseren hierbij geen zin. In plaats daarvan
moeten politici het verzelfstandigde individu wijzen op
de harmonie tussen zijn egoIstische calculus en de
sociale moraal, overeenkomstig Locke's leus `zonder
recht geen vrijheid'. Op grond van dit inzicht zal de
burger voortaan uit zichzelf plichten nakomen als het
naleven van de wet en niet-frauderen met uitkeringen.
Het CDA denkt daar anders over. Hier klinkt het
traditioneel-christelijk gedachtengoed als achtergrondmuziek: er wordt geklaagd over het verval van de
gebondenheid aan het maatschappelijk middenveld als
gevolg van de ontzuiling, over het groeiend individualisme dat te veel zou ontaarden in calculerend
egoIsme en zelfs in algeheel normverval. Als alternatief pleiten de christen-democraten voor versterking
van het middenveld en, mede daardoor, mentaliteitsverandering tot deugdzaam burger.
Zo sluit Hirsch Ballin aan bij de waarschuwing van
de cultuur-criticus Christopher Lasch voor een
maatschappelijke crisis, die niet valt op te lossen door
staatkundige vernieuwingen in de trant van D66,
maar alleen door een moreel appel op de bevolking
(NRC Hundelsblad, 24-9-1992). Verder sluit hij aan bij
de kritiek op het liberalisme van de filosoof
MacIntyre. De liberale staatsleer legt te veel nadruk
op de levensbeschouwelijke neutraliteit van de
overheid en ziet daardoor te veel af van waardendiscussies, luidt Hirsch Ballins verwijt.
Op de achtergrond daarvan signaleert hij een
(post)modern waardenrelativisme: wanneer elke
levensbeschouwing even goed of slecht is als elke
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andere, heeft de overheid geen taak in deze sfeer. In
deze relativistische visie wordt ethiek eerder een
begrenzing dan een voorwaarde voor de zelfverwerkelijking van de mens. Elk individu moet dan zelf maar
uitmaken hoe het leeft. Het private domein van
onbegrensde individuele vrijheid moet in die verwerpelijke redenering zo veel mogelijk worden
afgeschermd van het publieke domein, waarin de
overheid de vrijheid inperkt met regels die noodzakelijk zijn voor het maatschappelijk verkeer. In dat
openbare domein gaat de overheid wegens het
ontbreken van objectieve waardenorientaties puur
instrumenteel te werk, aldus deze cultuurkritiek.
Resultaat: zelfzuchtige berekenende burgers en een
even calculerende overheid.

Kritiek: Communitarisme
Zulke cultuurkritiek sluit nauw aan bij de politieke
filosofie van communitaristen als de door Hirsch
Ballin aangehaalde MacIntyre: ook deze gemeenschapsdenkers zien de samenhang van de
maatschappij bedreigd door de moderne nadruk op
individuele autonomie. MacIntyre beschouwt de idee
van individuele zelfbepaling bovendien als pure fictie.'
Een volledig zelfstandig individu bestaat niet, want
iedereen komt ter wereld in een netwerk van familieen maatschappelijke verhoudingen. Je ontwikkelt je
persoonlijkheid altijd ingebed in zulke relaties.
Daarom is het ook cen absurd idee dat autonome
individuen uitsluitend maatschappelijke en politieke
verplichtingen zouden aangaan via vrijwillige contractuele instemming, zoals het liberale contractmodel
suggereert. Maatschappelijke verbanden berusten niet
op de vrije keuze van de betrokkenen: elk mens groeit
er van jongs af aan in op, of hij wil of niet.
Ook een volwassen mens kan onmogelijk volkomen
zelfstandig uitmaken wat voor hem een goede levenswijze inhoudt, betoogt Maclntyre, want hij ontleent
zijn identiteit aan maatschappelijke rollen als man,
vrouw, familielid, werknemer, burger en dergelijke,
die op hun beurt bepaald worden door de praktijken
en tradities van zijn samenleving. Met zulke traditionele rotten zijn deugden verbonden die aangeven
hoe je zo'n rot perfect kunt vervullen. Een traditionele
samenleving kent bovendien algemene levensidealen
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die de uiteenlopende maatschappelijke rollen tot
eenheid brengen. Je kunt in deze visie alleen tot
volwaardig mens uitgroeien door je in zulke deugden
te vervolmaken. Het recht moet in dienst staan van
deze deugdenethiek.
In de moderne maatschappij zijn zulke gemeenschappelijke zingevende tradities echter weggevallen.
Daardoor is ze weggezonken in een diepe morele crisis
en ten prooi geraakt aan desintegratie, luidt
MacIntyre's sombere diagnose. De Verlichting propageerde bevrijding van de traditionele banden, maar
dat heeft in feite geleid tot anomie in plaats van
autonomie. MacIntyre verwacht alleen maar onheil
van de pogingen van de Verlichtingsfilosofen om de
traditionele deugdenethiek te vervangen door een
universalistische liberale ethiek: omdat die abstraheert
van gemeenschapstradities en inhoudelijke levensidealen, bieden de klassieke vrijheidsrechten slechts
een leeg vrijheidsbegrip. Hierdoor valt de samenleving
uiteen in losse individuen, die elk houvast verloren
hebben om hun leven richting te geven. Zo leiden de
liberale mensenrechten in werkelijkheid slechts tot
individuele willekeur.
Daarnaast veroorzaakt het liberalisme sociale
fragmentatie door zijn strikte scheiding van staat en
samenleving: er is geen verband meer tussen je rol in
het openbare en in het priveleven. Blijft over het
bandeloze ik, dat volledig is losgemaakt van de
morele definities die traditionele samenlevingen
ontlenen aan hun overgeleverde persoonlijkheidsidealen. Het moderne individu heeft geen enkele reden
meer om met anderen rekening te houden zodra dat
tegen zijn eigen belang ingaat. Het neemt zijn
toevlucht tot pragmatische doel-middel berekeningen:
men ziet anderen en de sociale en politieke instellingen
louter als instrumenten voor zijn eigen doeleinden.
De maatschappelijke verhoudingen ontaarden dan
in wederkerige manipulatie. Die kan twee even
onwenselijke vormen aannemen: onbegrensde
egoIstische willekeur of totalitaire bureaucratische
beheersing. De ondergang van het Avondland zal dan
ook niet lang op zich laten wachten, voorspelt
MacIntyre somber. Als redmiddel pleit hij voor: 'the
construction of local forms of community within
which civility and the intellectual and moral life can
be sustained through the dark ages which are already
upon us' (MacIntyre, 1981, p. 245). 8
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Het doel van de mens
Hoewel deze communitaristische analyse van de
moderne samenleving wel op de achtergrond speelt
van het appal tot burgerlijke deugdzaamheid van
christen-democraten en Justitie, zijn die veel minder
radicaal in hun kritiek. Zo waarderen Hirsch Bailin en
Recht in beweging de emancipatie die met de
ontzuiling gepaard ging. Terugkeer naar de knellende
autoritaire verbanden en de ascetische seksuele moraal
van de verzuilde maatschappij is daarom niet alleen
feitelijk onmogelijk, maar ook onwenselijk. Bovendien •
onderschrijft het CDA de beginselen van de democratische rechtsstaat. De kritiek richt zich vooral tegen
het afglijden van het vrijheidsideaal naar de normloze
willekeur van het `moet kunnen'.
Het blijft echter onduidelijk welke deugden Justitie
nu precies wil inzetten tegen het oprukkende egoisme,
tot welke grenzen de morele taak van de overheid zich
uitstrekt en op welke gronden die berusten. Aan de
ene kant lijkt het of men pleit voor een zeer begrensd
overheidsmoralisme: voortdurend wordt verwezen
naar minimale waarden als eerbied voor mijn en dijn
en andermans lichamelijke integriteit. Wat de
filosofische rechtvaurdiging van deze moraal betreft
stelt Hirsch Ballin zich zelfs buitengewoon bescheiden
op tegenover de morele scepsis van het postmodernisme: ten dergelijke relativering lijkt filosofisch
misschien te verdedigen, maar gaat mij veel te ver'
(Trouw, 27-2-1992). Met dit beroep op zijn eigen
voorkeur dreigt hij zelf bijna te vervallen tot moreel
subjectivisme, en dat zou zijn appal ernstig ondergraven: burgers zullen schouderophalend voorbijgaan
aan zo'n beroep op persoonlijke opvattingen.
Maar anderzijds suggereren Hirsch Ballins verwijzingen naar perfectionisten als Lasch, Maclntyre en
Thomas van Aquino, en de klachten van Recht in
beweging over pornografie, druggebruik en alternatieve samenlevingsvormen, een veel ingrijpender
moreel programma. Zo schaart de minister zich
uitdrukkelijk in de traditie van de middeleeuwse
filosoof Thomas van Aquino die een veelomvattende
opvatting over deugdzaamheid en recht aanhing:
'Reeds Thomas van Aquino heeft erop gewezen dat
nut niet het doe van mensen kan zijn. Het doel is van
geheel andere orde, namelijk zo leven als de deugd
vereist. Uit het doe van de mensen leidt Thomas dan
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het doel van de gemeenschap af, namelijk een deugdzaam leven. Die bewoordingen mogen sommigen dan
gedateerd in de oren klinken, als mede-drager van de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gerechtigheid
in onze samenleving wil ik mij die woorden desalniettemin aantrekken. Dat betekent dat ik ook op het
gebied van de rechtshandhaving het belang van
netwerken van de gerechtigheid zal onderstrepen.'
(Hirsch Ballin, 1992, p. 43.)
Al met al blijft het totaalbeeld van deze visie op de
juiste verhouding van recht en moraal vrij onduidelijk.
De minimale overheidsmoraal van het politiek
liberalisme
Om de verhouding tussen recht en moraal wat
scherper te krijgen stel ik het politiek liberalisme voor
als een theorie die kan leiden tot een duidelijke en
voor alle partijen bevredigende oplossing over inhoud,
grenzen en gronden van de overheidsmoraal.
Enerzijds onderschrijft deze versie van het liberalisme
het ideaal van emancipatie en individuele vrijheid op
het politieke niveau. Anderzijds komt het tegemoet
aan klachten over moreel scepticisme, relativisme en
egoIsme. Bovendien onderschrijft het politiek liberalisme ook het belang van buiten-statelijke maatschappelijke verbanden, waardoor het aanvaardbaarder is
voor communitaristen dan het metafysisch
liberalisme. 9
Onlangs hebben liberalen als Rawls, Buchanan en
Larmore opnieuw gewezen op deze bescheiden vorm
van liberalisme, die zijn grond niet zoekt in het
alomvattend metafysisch ideaal van het autonome
individu, maar in de historische basis van de liberale
staatstheorie: de noodzaak van tolerantie in het
publieke leven om te voorkomen dat levensbeschouwelijke conflicten uitmonden in verwoestende
oorlogen. Zo stelt John Rawls in zijn artikel Justice as
Fairness; political not metaphysical dat zijn liberale
rechtvaardigheidstheorie slechts een praktisch
compromis beoogt. Hij wil een oplossing geven voor
het fundamentele politieke probleem van de huidige
plurale westerse samenlevingen: hoe samen te leven als
je fundamenteel van mening verschilt over levensidealen?
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Dat kan volgens Rawls alleen door achter alle
tegenstellingen te zoeken naar een moreel uitgangspunt dat voor alle betrokkenen aanvaardbaar is, en
dat zoveel mogelijk neutraal staat tegenover hun
uiteenlopende levensidealen. Over metafysische
meningsverschillen aangaande de ware aard van de
mens lijkt consensus niet haalbaar, zoals blijkt uit de
conflicterende opvattingen over de autonomie van het
individu van het metafysisch liberalisme en het
communitarisme. Daarom is het liberate ideaal van
menselijke autonomie ongeschikt om als uitgangspunt
te dienen voor een vreedzame politieke oplossing.
In plaats daarvan neemt Rawls als niet-controversieel uitgangspunt de algemeen aanvaarde politieke
traditie van de westerse cultuur, waarbinnen uiteenlopende groepen als liberalen, socialisten en confessionelen vreedzaam samenwerken: die van de democratische rechtsstaat. De daarin geimpliceerde waarden
laten zich samenvatten in het minimale morele
uitgangspunt dat Rawls rechtvaardigheid air hillijkheid
noemt: het ideaal van een samenleving waarin burgers
als vrijc en gelijke personen op billijke termen samenwerken om wederzijds voordeel te verwerven. Op
grond van dit uitgangspunt construeert Rawls
vervolgens zijn eerder besproken contract-theorie over
een rechtvaardige inrichting van de staat.
Deze beperkt de gelijke vrijheid van de burgers
alleen voor zover nodig voor een billijke samenwerking: doordat de staat gebaseerd is op de klassieke
vrijheidsrechten, de sociale grondrechten en de
democratische besluitvormingsprocedure, laat hij zo
veel mogelijk ruimte open voor ieders opvattingen van
het goede leven. Over deze liberale politieke rechtvaardigheidstheorie is naar Rawls' verwachting een
overlappende consensus mogelijk, omdat ze haar
fundament heeft in de algemeen aanvaarde politieke
tradities. Alle betrokkenen zullen ermee kunnen
instemmen, zij het op grond van zeer uiteenlopende
achterliggende levensovertuigingen: gelovigen vanuit
een christelijk tolerantie-ideaal, metafysisch-liberalen
vanuit hun alomvattende perfectionistische liberalisme, enzovoort.
Het politick liberalisme kan ook aanvaardbaar zijn
voor communitaristen die ontkennen dat de mens een
autonoom individu is en daartegenover de noodzaak
van maatschappelijke verbanden stellen. Deze vorm
van liberalisme doet immers geen beroep op een
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veronderstelde autonome wezensaard van de mens.
Het bedoelt met vrijheid' slechts dat een individu in
staat is zijn levensidealen op redelijke gronden te
herzien, niet dat het in metafysisch opzicht vrij is: het
impliceert geen beeld van een menselijk Zelf dat
onafhankelijk is van elke maatschappelijke context,
met een identiteit die vooraf gaat aan maatschappelijke tradities en rollen. Integendeel, Rawls benadrukt
dat traditionele levensovertuigingen van wezenlijk
belang zijn voor de vorming van het identiteitsbesef
en gevoel van zinvolheid van elk mens.
Maar ook communitaristen zullen erkennen dat een
individu in een pluriforme samenleving, gevormd door
diverse groepen met uiteenlopende levensovertuigingen, zijn houding tegenover de tradities kan veranderen en er dus niet volledig mee samenvalt. Het kan
zich bij voorbeeld tot een andere godsdienst bekeren.
Daarom stelt het politiek liberalisme dat het persoonsbegrip in de politieke theorie geabstraheerd moet
worden van zulke levensidealen: politieke rechten
mogen niet afhankelijk zijn van overtuigingen over
het goede leven. Hierin gaat het veel minder ver dan
de metafysische variant die het gehele menselijke leven
betreft. Omdat het metafysisch liberalisme veronderstelt dat de menselijke waardigheid ligt in het
vermogen tot zelfbepaling, eist het niet alleen vrijheid
in het staatsleven, maar ook buiten de politieke sfeer,
in ieders particuliere leven en maatschappelijke
omgeving: eigenlijk zouden alle traditionele belemmeringen van individuele zelfontplooiing moeten worden
opgeruimd, zoals traditionele gezinsverhoudingen en
kerkgenootschappen die onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de bijbelse boodschap eisen.
Daarentegen laat het politieke liberalisme toe dat
men buiten het politieke domein een collectivistische
levenswijze volgt waarin vrijheid en gelijkheid
ontbreken. Kerkgenootschappen mogen bij voorbeeld
binnen hun eigen kring privileges toekennen aan leden
die uitblinken in religieuze deugdzaamheid, of
vrouwen uit het ambt weren. Aan de anti-individualist
wordt kortom alleen gevraagd zijn levensidealen niet
via de politiek aan anderen op te leggen, maar ze te
beperken tot de sfeer van zijn niet-publieke leven. Hij
moet dus wel een onderscheid maken tussen zijn
publieke en zijn niet-publieke identiteit, en
aanvaarden dat de publieke sfeer wordt geregeerd
door de individualistische politieke vrijheidsrechten.
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Bovendien eisen de vrijheidsrechten dat een individu
zijn groep desgewenst kan verlaten. Een kerk mag
excommuniceren, maar geen ketters verbranden
(Larmore, 1990).'"
Het politick liberalisme blijkt niet allecn
aanvaardbaar voor liberalen en communitaristen,
maar zelfs voor relativistische postmodernisten als
Lyotard die vrezen dat overheidsmoraal zal leiden tot
een uniforme samenleving. Lyotard ziet de vrijheidsrechten en de democratische staatsvorm juist als een
waarborg voor de postmoderne maatschappelijke
veelvormigheid. Ze passcn uitstekend in zijn ideaal
van een vorm van rechtvaardigheid die niet berust op
een totalitair consensusideaal: ze vereisen slechts de
minimale consensus dat het maatschappelijk leven
bestaat uit dissensus.

De verhouding van recht en moraal

Wat is nu precies de verhouding tussen recht en
moraal volgens deze politick-liberate opvatting? Het
liberate ideaal van de neutrale overheid betekent niet
dat overheid en recht geen enkele morele basis
hebben. Maar de morele taak van het recht is veel
bescheidener dan in de perfectionistische staatsopvatting, waarvan het communitarisme een variant is.
Men duidt dit verschil wet aan met de termen `smalle'
en 'brede' ethiek. De brede ethiek van het perfectionisme verklaart het gehele morele leven van de mens
tot overheidszorg: de staat heeft tot taak alle burgers
tot cen deugdzaam leven te brengen. De liberate
smalle staatsmoraal is veel terughoudender: staat en
recht moeten zich beperken tot het scheppen van de
maatschappelijke voorwaarden waarin allen kunnen
samenleven en samenwerken in zo groot mogelijke
gelijke vrijheid.
Deze terughoudendheid is gebaseerd op het inzicht
dat mensen redelijkerwijs van mening kunnen
verschillen over wat het goede leven inhoudt, dus op
de feilbaarheid van de menselijke kennis. Dit impliceert niet per se moreel scepticisme of relativisme,
want de politiek-liberaal kan ervan overtuigd zijn dat
hij zeer goede redenen heeft voor zijn levensidealen.
Het is voldoende als hij toegeeft dat hij onvoldoende
zekerheid bezit om paternalistische dwang tegenover
anderen (in hun eigen bestwil) te rechtvaardigen.
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Wegens deze onzekerheid over morele levensidealen
neemt hij zijn toevlucht tot een moraal van de tweede
orde, ofwel een meta-moraal, die aangeeft hoe mensen
met uiteenlopende morele opvattingen van de eerste
orde desondanks vreedzaam en billijk kunnen samenwerken. De liberale staat is dus niet volledig moreel
neutraal, maar alleen neutraal ten opzichte van de
diverse concepties van het goede leven.
Van de burgers wordt ook een minimale morele
instelling gevraagd. Anders dan Hobbes leerde,
bestaat er volgens de huidige politieke filosofie onvoldoende basis voor maatschappelijke cooperatie indien
de burgers uitsluitend uit rationeel eigenbelang
handelen. Hier speelt het probleem van de free rider
of parasiet: wanneer alle andere burgers netjes zouden
samenwerken op grond van een billijke verdeling van
lusten en lasten, zodat het voordeel van maatschappelijke orde toch al verzekerd is, is het in het rationeel
eigenbelang van het individu daarop te parasiteren:
pluk de vruchten van de offers van anderen, en houd
je eigen bijdrage achter. Maar als iedereen zo zou
denken wordt samenwerking onmogelijk. Een
maatschappij van puur calculerende burgers is dus
niet denkbaar (behalve wellicht in een politiestaat).
Bovendien hoeft ieders belang bij het beheersen van
destructieve conflicten niet per se te leiden tot samenwerking op billijke voorwaarden, zoals het middeleeuwse feodalisme laat zien: als de machtsverhoudingen ongelijk zijn, zullen ook de voor- en nadelen
asymmetrisch verdeeld worden en is tolerantie
overbodig.
Voor een rechtvaardige samenleving in de zin van
Rawls moeten burgers minimaal een zekere loyaliteit
tegenover hun samenwerkingsverband bezitten en, in
tegenstelling tot parasieten, de waarde van billijke
wederkerigheid erkennen: als je de voordelen
aanvaardt, moet je ook de maatschappelijke plichten
op je nemen.
Deze plichten zijn bij Rawls: de plicht tot eerbiediging van de vrijheidsrechten van de anderen, de
plicht om bij te dragen aan een rechtvaardige
verdeling van schaarse goederen en de plicht om de
besluiten van de democratische staatsinstellingen te
gehoorzamen, tenzij die schrijnend onrechtvaardig
zijn. Deze plichten tot burgerlijke gehoorzaamheid
veronderstellen een daarbij behorende geestelijke
instelling. Zulke deugden mag een politiek-liberale
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staat bevorderen, maar meer ook niet. Van de gedragingen die de brede ethiek van de nieuwe katholieke
catechismus verbiedt, vallen bij voorbeeld dronken
autorijden, belastingontduiking en corruptie we!, maar
buitenhuwelijks geslachtsverkeer niet onder de smalle
morele competentie van de staat. Aldus de rechtvaardiging die het politick liberalisme geeft van inhoud en
grenzen van het overheidsmoralisme.

Conclusie: de deugdzame burger
Wat betekent dit voor het justitiele pleidooi voor de
deugdzame burger? Allereerst dat onderscheiden moet
worden tussen verschillende soorten deugden en
plichten. Sommige gebiedcn waar Justitie normverval
signaleert, vallen wel onder haar competentie, andere
niet. Wat de laatste categoric betreft: het is het zeer
betwistbaar of de overheid in Recht in beweging mag
klagen over beweerd normverval op het gebied van .
pornografie, druggebruik en ulternatieve sumenlevingsvormen.
De deugden die bij dcze gebieden passen zijn de
traditionele seksuele en ascetische deugden uit de
zuilentijd en horen niet thuis in de publieke sfeer. De
liberale opvatting over pornografie is geformuleerd
door de commissie Melai, in navolging van Mills
criterium vrijheid tenzij schade' (Eindrapport, 1980).
Strafrechtelijke verboden zijn alleen gerechtvaardigd
als pornografie zou leiden tot materiele schade, bij
voorbeeld in de von m van seksueel geweld tegen
vrouwen, of tot immateriele schade, bij voorbeeld
doordat porno als zodanig een discriminerende
houding tegenover vrouwen zou opwekken. lk heb
elders betoogd dat dit waarschijnlijk nict het geval is
(Mans. 1985, pp. 1-19). Blijft over dat de overheid
ongewenste aanstootgcvende confrontatie mag
verbieden.
Even twijfelachtig is, in het licht van Mills
criterium, een verbod van, of zelfs een oorlog tegen
toebrengt
drugs. Schade die iemand zichzelf
is volgens Mill geen reden tot overheidsingrijpen.''
Beheerst druggebruik kan de gebruiker bovendien
meer plezier dan schade opleveren. Natuurlijk veroorzaken drugs, net als alcohol, ook maatschappclijke
schade, maar die wordt door criminalisering eerder
aanzienlijk vergroot dan verminderd, zoals het sociaal
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experiment van de Amerikaanse drooglegging heeft
geleerd. De bestrijding werkt niet, maar jaagt wel de
prijzen op en stuurt zo enorme hoeveelheden geld het
criminele circuit in, wat dan weer de legale samenleving corrumpeert; de gebruikers worden gecriminaliseerd en vervuilen vervolgens het justitiele apparaat.
Omdat met drugs verbonden misdaad het grootste
deel van het strafrechtelijk systeem in beslag neemt, is
strafbaarstelling door de overheid hier zelf de oorzaak
van veel onnodige verloedering. De klacht van Recht
in beweging over alternatieve samenlevingsvormen ten
slotte hangt helemaal in de lucht.
Anders staat het met minimale deugden als de
bereidheid tot wederkerigheid en respect voor mijn en
dijn. Deze deugden behoren inderdaad tot de
overheidszorg. Maar Justitie heeft onvoldoende grond
voor het moraliserende politieke streven dat ze
hieraan verbindt: te bevorderen dat de vereiste deugdzaamheid wordt ingeprent door socialisering in de
netwerken van het maatschappelijk middenveld.
Ten eerste is er geen garantie dat dit middenveld
inderdaad deugden, en geen ondeugden kweekt. Door
de ongelijkheid van man en vrouw kunnen gezinnen
een toonbeeld vormen van onbillijke samenwerking.
Meer gezinnen dan men altijd dacht schijnen broeinesten van incestueuze relaties te zijn, terwijl het ook
nodig bleek verkrachting binnen het huwelijk
strafbaar te stellen. Religieuze organisatie kan
eveneens een averechts effect hebben. Analoog aan de
klacht van Recht in beweging dat de ontzuiling tot
normverval en criminaliteit heeft geleid, klonken in
het begin van deze eeuw stemmen op die de groeiende
misdadigheid aan de toenemende ontkerkelijking
weten. Als reactie toonde de criminoloog Bonger aan
dat onkerkelijken juist de minste misdrijven pleegden,
terwijl katholieken op alle fronten van de misdaad
verreweg het hoogst scoorden.' Loyaliteit aan een
confessionele organisatie impliceert dus niet loyaliteit
aan de normen van de samenleving als geheel.
Bovendien is een dergelijke morele inprenting in de
gegeven omstandigheden overbodig. Zoals het Sociaal
en Cultureel Rapport 1992 van het Sociaal en
Cultureel Planbureau laat zien zijn de meeste
Nederlanders tevreden met hun bestaan, stemmen in
met een rechtvaardige inkomensverdeling en
aanvaarden de zware lasten die horen bij de verzorgingsstaat. Volgens het SCP-rapport Jongeren op de
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drempel van de jaren '90 beaamt ook de meerderheid
van de jongeren de normen en waarden van hun
ouders, ondanks of dankzij hun grote zelfstandigheid
binnen het ouderlijk gezin. Criminaliteit wordt in
relatief hoge mate op jeugdige leeftijd gepleegd, maar
van alle jongeren houdt zich daar maar een
minderheid van tien tot vijftien procent mee bezig:
90% van de winkeldiefstallen wordt gepleegd door 9%
van de jongeren (Van Aalst, 1991).
De morele basishouding die vereist is voor een
stabiele en rechtvaardige samenleving in de zin van
Rawls, is dus bij de meerderheid der Nederlanders al
voldoende aanwezig. Dat veel Nederlanders oak goed
kunnen calculeren is alleen maar wenselijk in een
ingewikkelde kapitalistische samenleving en bevordert
bovendien loyaliteit aan de openbare instellingen door
het besef dat men er veel voordeel van ondervindt.
Verder zijn, in wisselwerking met cooperatieve
beweegredenen, ook motieven als zelfzucht, afgunst en
wedijver belangrijke motoren van de maatschappelijke
ontwikkeling.
Voorzover deze gemengd deugdzaam-calculerende
burger in concreto ook zo nu en dan sjoemelt, ligt de
oplossing niet in morele heropvoeding, maar in een
overheid die duidelijke en opvolgbare regelingen
maakt die zo mm mogelijk gelegenheid bieden om te
frauderen en de navolging daarvan zorgvuldig controleert. In het algemeen overtreden mensen de normen
vaak niet uit slechtheid, maar omdat ze merken dat
anderen het ook zonder onaangename gevolgen
kunnen doen. Ze zullen zich weer aan de normen
houden zodra de staatscontrole wederkerige en
evenredige bijdragen van alle burgers waarborgt. Het
opheffen van de tramconducteur was buitengewoon
naief: bij gebrek aan controle werkt zwartrijden
aanstekelijk, maar uiteindelijk is iedereen blij als er
weer openbaar toezicht is. Overigens is een grijze zone
aan de rand van het legale circuit ook een collectief
goed (Mans, 1992b, pp. 1562-1564). Daarnaast moet
de overheid proberen te voorkomen dat er een onderklasse ontstaat waaraan de voordelen van de samenleving grotendeels voorbijgaan, want van zo'n groep
kun je geen loyaliteit en wederkerigheid verwachten.
Conclusie: overheid en recht hebben een beperkte
morele taak, maar die moeten ze dan ook goed en
ondubbelzinnig vervullen. Dat kan alleen als de
burgers minimale burgerdeugden bezitten, maar
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daarover hoeft de overheid zich op dit moment niet
zo bezorgd te maken.
Liberalisme wordt hier, enigszins
in afwijking van het dagelijks
' Er is echter ook een liberale
taalgebruik, in deze algemene
vorm van perfectionisme, zie
filosofisch-technische betekenis
hieronder.
gebruikt. Het valt dus niet samen
Deze radicaal-conservatieve
met het programma van een
opvatting werd nog verdedigd
specifieke politieke partij, maar
tijdens het Tweede Vaticaans
omvat zoals gezegd alle partijproConcilie onder de leus: alleen de
gramma's die de huidige
waarheid heeft rechten, de
Nederlandse constitutie onderdwaling niet. In de verklaring
schrijven.
over godsdienstvrijheid Dignitatis
In dit historisch deel volg ik
humanae uit 1965 werd hier echter grotendeels mijn eerdere publitegenover gesteld dat rech ten niet katie Een natuurlijke historic van
toekomen aan de waarheid, maar mensenrechten (Mans, 1992a).
aan personen, ook als ze dwalen.
In An essay concerning human
Vrijheidsrechten als het recht op
understanding geeft Locke een
godsdienstvrijheid mogen daarom verdere kennistheoretische
alleen ingeperkt worden op grond grondslag voor verdraagvan het bonum commune, het
zaamheid: het inzicht dat het
geheel van voorwaarden dat de
menselijk kenvermogen zeer
staat moet scheppen voor de
beperkt is, zou fanatieke
individuele ontplooiing van de
religieuze orthodoxen tot bescheiburgers. Tegenwoordig wordt
denheid en tolerantie moeten
deze inperkingsmogelijkheid door brengen, want hoe kunnen ze ooit
conservatieven als kardinaal
zeker weten dat ze de absolute
Ratzinger soms ruim geinterprewijsheid op levensbeschouwelijk
teerd: vrijheid mag bij voorbeeld
gebied in pacht hebben?
niet het gezinsleven aantasten.
Fractieleider Brinkman werd
onlangs zelfs geportretteerd als
Voor een liberalere katholieke
visie op de overheidstaak, zie
een crypto-liberaal wiens
Weiler, Van Wissen e.a. in
moralisme in feite van puur calcuP.B. Cliteur e.a. (red.), Burgerlerende aard zou zijn (NRC
schap, levensbeschouwing en crimi- Handelsblad, 17-10-1992). Het
naliteit. Weiler en Van Wissen
CDA wordt steeds meer een grote
verwijten de conservatieven dat ze middenpartij, en er gaan dan ook
de tijdgebonden metafysica van
stemmen op om de ramen naar
waaruit de middeleeuwse kerk de
buiten nog verder open te zetten
scheppingsorde interpreteerde, ten teneinde de partij definitief van
onrechte opvatten als eeuwige
haar christelijke nestgeur te
waarheid die samenleving en recht ontdoen.
ook nu nog zou moeten
' Descartes dacht bij voorbeeld
beheersen. Weiler pleit zelfs voor
ten onrechte dat hij alle overgeleeen culturele ommekeer binnen de verde waarheden in twijfel kon
kerk, waarbij `ook de christelijke
trekken, om vervolgens een geheel
kerken zelf democratiseren, en de nieuwe onbetwijfelbare waarheid
rechten van de mens ook binnen
te vinden die uitging van zijn
de kerken geldigheid krijgen.'
eigen denken: ik denk, dus ik ben.
Een individu kan echter
(P. 95)
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onmogelijk volstrekt onafhankelijk vanuit een nulpunt denken.
brengt Maclntyre hier tegenin.
Hij acht het ook onmogelijk aan
alles tegelijk te twijfelen: twijfel
komt altijd op in een historische
context, en wordt geformuleerd in
een bud die gebaseerd is op
gemeenschapstradities.
In zijn latere werk vestigt
MacIntyre zijn hoop op een
herleving van de thomistische
traditic. Hij acht het dus mogelijk
de tradities van verschillende
gemecnschappen kritisch te vergelijken. Het probleem wordt dan
wel dat zijn communitarisme een
revolutionaire strekking kan
krijgen in gemeenschappen met
niet-thomistische tradities. En dat
staat haaks op Maclntyre's
standpunt dat veranderingen
aka) vanuit de hcersende
tradities kunnen plaatsvinden.
Voor een eigentijdse versie van
het metafysisch, perfectionistisch
liberalisme, zie Joseph Raz, The
morality qffreedom, en de kritiek
daarop van G.A. den Hartogh,
Het liberalisme van Joseph .Raz.
'" Met deze beperking tot het
politieke leven komt het politick
liberalisme ook tegemoet aan het
verwijt van de communitaristen
dat het liberalisme ten onrechte
pretendeert een neutrale staatstheorie te presenteren, die
verenigbaar is met allc mogelijke
opvattingen van het goede leven.
Volgens deze kritiek berust de
liberale staatsopvatting zell ook
op cen specifiek levensideaal, dat
van individuele vrijheid. Dit
vrijheidsideaal is niet neutraal,
want het laat zich nict verenigen
met de collectivistische levenswijzen die niet-liberalen juist
vvaardevol achten. Het politick
liberalisme biedt grotere neutraliteit: het bat iedereen vrij om in
de niet-politieke sfeer volgens
zulke collectivistische idealen te
leven. Dat kunnen ook de tradi-
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tioncle gemeenschapswaarden zijn
van de groep waarin men is
opgegroeid, en die men dus nooit
vrijwillig heeft gekozen.
" Daar kun jc tegen inbrengen
dat een verslaalde niet meet vrijwillig handelt, zodat bier toch
een taak voor de overheid ligt.
Die taak bevindt zich echter
eerder op medisch gebied, want
verslaving is meestal racer een
gevolg van psychische en sociale
problemen dan van de verslavende werking van drugs alleen.
Net zo min als alcohol maken
drugs per definitie elke gebruiker
verslaafde. Dat sommige drugs,
evenals alcohol en gokautomaten,
voor sommige mensen vcrslavend
werken is wet voldoende reden
voor de overheid om het gebruik
ervan te reguleren, niet om het te
verbieden.
' 2 Nu de erfelijkheidstheorie
opnieuw in de criminologische
mode is, kan ook weer herinnerd
worden aan de pastoorstheorie
van G.H.A. Feber. Die verklaarde
de uitzonderlijke misdadigheid
van katholieken uit systematische
degeneratie: de beste van elk
katholiek gezin werd pastoor, en
plantte zich dus niet voort. Een
alternatieve, sociale verklaring
luidde dat de institutie van de
biecht zo ontlastend werkt dat
katholieken slechts een gebrekkig
geweten ontwikkelen. Bonger
weet de katholieke criminaliteit in
Geloof en misdaad (1913) aan het
tekort aan sociaal-economische
integratie van de katholieke
bevolkingsgroep in de
Nederlandse samenleving. Fijnaut
wijst echter in zijn genuanceerde
beschouwing over het vermeende
verband tussen verzuiling en
misdaadbeheersing op Kempe, die
in Criminaliteit en kerkgenootschap uit 1938 niet uitsloot dat de
stringentere organisatie van het
kerkelijk leven later in de
twintigste eeuw de katholieken
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toch weer wat meer op het rechte
pad heeft gebracht. Niettemin,
luidt Fijnauts conclusie, is er
onvoldoende grond voor de
stelling van Recht in beweging dat
de verzuiling heeft geleid tot
beheersing, en de ontzuiling tot
toename van de criminaliteit (in
P.B. Cliteur e.a., Burgerschap,
levensbeschouwing en criminaliteit,
H. 15).
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Het culturele palimpsest
Over de bronnen van onze waarden en normen

prof. dr. A.C. Zijderveld*

Inleiding

Het spreken en schrijven over waarden en normen,
over moraal dus en de bronnen daarvan, kan rekenen
op gemakkelijke schimpscheuten en wordt maar al te
snel als moralisme afgedaan. Verlichte mensen, zo
luidt het idee revue, doen daar niet aan mee, al is het
alleen al omdat moralisme doorgaans de verdraagzaamheid in de weg staat. Het wordt vereenzelvigd
met autoritaire zedenmeesters die hun medemensen
aan de leiband van de eigen waarden en normen
willen vasthouden. Vooral wanneer de waarden en
normen van de eigen cultuur vis-à-vis vreemde
culturen buiten de landsgrenzen of culturele minderheden in eigen land in het geding zijn, is men als
verlichte Westerlingen beducht voor het accentueren
van de eigenheid van de eigen cultuur en de daarmee
verbonden waarden en normen. Moralisme zou dan
verkeren in etnocentrisme en botst vervolgens met ons
verlichte anti-etnocentrisme.
De Amerikaanse filosoof Richard Rorty trok in een
kort debat met de antropoloog Clifford Geertz ten
strijde tegen dit zijns inziens wat te gemakkelijke antietnocentrisme en verzuchtte: We have become so
open-minded that our brains have fallen out' (Rorty,
1991, p. 203; Zijderveld, 1991b, p. 11). Maar al te
gauw vervallen we, aldus Rorty, op deze manier in
een simpel relativisme waarin alles kan en mag en
mogelijk is. Zelf zoekt hij naar een filosofie en moraal
die past bij de Amerikaanse samenleving. Hij gaat
daarbij terug naar het wijsgerig pragmatisme van
John Dewey. Rorty is dan ook meer een neo* De auteur is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep
sociologie van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
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pragmatist dan een postmodernist, zoals hij nogal
eens ten onrechte worth aangeduid.
Mondiaal gezien leven we tussen de uitersten van
cultureel relativisme en cultured l fundamentalisme.
Ten onzent lijden de meesten onder ons aan het
eerste: we willen democratisch en verdraagzaam zijn,
hebbcn een afkeer van en angst voor fanatismc en
moralisme. Ook moreel gezien zijn we volop modern,
dat wil zeggen: leven we met en vanuit abstracte,
vage, algemene waarden en normen. We zijn er, zeker
wanneer we een behoorlijke secundaire en tertiaire
scholing hebben genoten, afkcrig van waarden en
normcn te expliciteren. We zijn een beetje katholick of
protestant, een beetje links of rechts.
Voor de onderhavige problematiek zijn de volgende
punten van belang:
— Mcde onder invloed van de zorgende en verzorgende staat in de jaren zestig en zeventig worden de
burgers (zowel jongeren als volwassenen) de positieve
en de negatieve gevolgen van hun daden veelal
onthouden: negatieve gevolgen (verschillende vormen
en maten van straf) worden geneutraliseerd door een
efficiente hulpverlening van onderwijzers, maatschappelijk werkers, politie-agenten, ambtcnaren van
sociale diensten. Positieve gevolgen (het loven en
prijzen, het op cen voetstuk plaatsen) worden
eveneens geneutraliseerd door een gelijkheidsmoraal
die niet toelaat dat hoofden boven het maaiveld
uitsteken (Zijderveld, 1992b, p. 7). Beide processen
bevorderen de afhankelijkheid en onmondigheid van
dc overigens sterk geindividualiseerde burgers. Daden
worden aldus losgekoppeld van gevolgen, hetgeen
infantiliserend werkt.
— Hiermee nauw verbonden is de moraal van de
pakkans (Zijderveld, 1990, p. 7). In een volop
moderne en pluriforme cultuur zijn waarden en
normen niet fundamentalistisch concreet, doch
integendeel vaag, algemeen en abstract en dus onduidelijk. Er gaat weinig intrinsieke sturing van nit:
'anything goes'. Grenzen zijn dan aI snel in hoofdzaak
formeel-juridisch en bureaucratisch. Criteria voor het
handelen zijn dan niet primair inhoudelijk-moreel
zwart werken, of belasting ontduiken, of te hard
rijden morcel verantwoord?', doch strategisch (toe
groot is mijn pakkans?'). De samenleving verandert
daarmee in een soort tombola voor individuele
burgers die hun kansen berekenen. Zij is steeds
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minder een gedeelde, publieke ruimte waarin burgers
gezamenlijk hun mogelijkheden, hun creatieve capaciteiten en hun verantwoordelijkheden realiseren. Ook
politici en de politie denken en handelen in termen
van deze moraal van de pakkans.
— Het daaruit resulterende morele klimaat kan dan
getypeerd worden met de titel van een invloedrijk
filosofisch boek: After virtue (MacIntyre, 1987). Er is
sprake van een vage, verdraagzame, liberale publieke
moraal, waarin veel wordt gdroniseerd en duidelijke
morele stellingnames als `gemoraliseer' of `bedenkelijk
fundamentalisme' worden weggeveegd. Deze positie
wordt wel 'post-modernisme' genoemd. Burgerlijke
deugden als eerlijkheid, wellevendheid, integriteit en
alledaags fatsoen worden genegeerd of bestempeld als
`klein-burgerlijle, `ouderwets', of `conservatier.
Rest de opmerking van Rorty: 'We have become so
open-minded that our brains have fallen out.' Dit
geeft aanleiding tot de gerede vraag: 'How do we
come to our senses again?' Doorgaans kan men in de
Westerse wereld op deze vraag `idealtypisch' twee
reacties verwachten. De progressief-liberale reactie
zegt dat het allemaal best meevalt. Ook als de
problemen heel concreet zijn, zoals in het geval van de
grote en de kleine criminaliteit, relativeert men ze
door vast te houden aan de liberale doctrine van de
culturele relativiteit en de socialistische doctrine van
de universele gelijkheid der mensen.
De regressief-autoritaire reactie daarentegen meent
dat de aloude, fundamentele (christelijke en burgerlijke) waarden en normen gerestaureerd zouden
moeten worden door vooral harder en strenger op te
treden, door mensen, vooral kinderen en jongeren, op
consequente wijze mores te leren. Het is mogelijk dat
de tweede reactie versterkt zal worden door migranten
die uit samenlevingen komen die cultureel niet
gemoderniseerd zijn op de schaal waarop de onze dat
is. (Denk aan Marokkaanse vaders die vanuit een heel
andere opvatting over mensenrechten niet begrijpen,
waarom hun zonen, als ze zich misdragen hebben,
buitenshuis niet harder worden aangepakt.)
Beide reacties, die hier opzettelijk overdreven
worden neergezet (ze zijn `Idealtypen'), zijn moreel,
maatschappelijk en politiek ongewenst. De vraag is
hoe we, zonder onze moderniteit op te offeren, een
publieke moraal kunnen realiseren die overdraagbaar
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is op (autochtone en allochtone) jongeren. Nu het
hoogtij van een verzorgende staat is gekeerd, is de
vraag naar een morele renaissance (niet: een ethisch
reveil, ook niet: een morele herbewapening) aan de
orde.

De bronnen van onze cultuur

Renaissance — dat betekent vooral ressourcement,
`herbronning': een opnieuw doordenken en herijken
van oorsprongen, van wat essentieel geacht moet
worden voor onze hedendaagse cultuur en moraal.
Het laatste is belangrijk, want het gaat ons hier niet
om het verwerven van historische puur cognitieve
eruditie, doch om cen pedagogisch concept, een vanuit
de cultuurgeschiedenis gevoede persoonlijkheidsvorming. Met behulp van de cultuurgeschiedenis moet
weer onderzocht worden wat van de bronnen van
onze Westerse, Europese cultuur voor het hier-en-nu
relevant is en blijft. Ms we ons niet tevreden stollen
met een gemakzuchtige zakelijkheid en een oppervlakkig relativisme, moeten we ons afvragen welke
morele onderdelen van onze Westerse, Europese
cultuur de moeite waard zijn om in eigentijdse vorm
en op eigentijdse wijze in stand te houden, over te
dragen op volgende generaties en te verdedigen tegen
concurrerende culturen. (Terzijde: een pleidooi voor
het instandhouden van het categoriale gymnasium kan
hierop aansluiten.)
We hebben het hier niet over universele waarden en
normen, zoals 'de universele rechten van de mens',
doch over historisch gebonden waarden en normen —
over typisch Westerse en daarbinnen typisch NoordAmerikaanse en typisch Europese en daarbinnen weer
typisch Nederlandse waarden en normen. Zij geven
aan hoe onze manieren zijn — onze manieren van
denken, voelen en doen. Voor generalisaties moeten
we niet bang zijn. Die angst fungeerde al te lang als
dooddoener.
Wanneer het om cultuur gaat, moet men onderscheiden tussen verschillende niveaus van generalisatie, afhankelijk van het standpunt dat men inneemt.
Culturen vormen Russische poppetjes die in elkaar
passen: de Westerse, de Europese, de Nederlandse, de
Randstedelijke, de Rotterdamse, de wijk-cultuur.
Sprekend over de bronnen van de laatste moet men
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onvermijdelijkerwijs generaliseren naar de eerste.
Tegen de gewoonte in neem ik eerst de grootste
generalisatie: de Westerse cultuur, om vervolgens
enkele gedachen te wijden aan de Nederlandse
cultuur. Wat zijn daarvan de historische bronnen?
T.S. Eliot noemde altijd het Christendom de
hoofdbron van onze Westerse cultuur. Het
Christendom en dus niet een dominante taal, of een
dominante natie, laat staan `ras', heeft, ondanks alle
conflicten en oorlogen, steeds een fundamentele
eenheid en in die zin een herkenbare identiteit gegeven
aan Europa. Hij noemde het 'the common tradition of
Christianity which has made Europe what it is'. Hij
voegde eraan toe: 'It is against a background of
Christianity that all our thought has significance'
(Eliot, 1962, p. 122; Eliot, 1988, p. 200). Vaak wordt
deze stelling weerlegd met het nogal clichematige
argument dat dit een 'imperialistische' stellingname
zou zijn. Andere culturen dan de onze zijn het er
echter volledig mee eens: een Europeaan in Japan
wordt daar primair als 'christen' beschouwd en de
Islamieten in ons land zien onze cultuur ook primair
als een `christelijke' cultuur. Historisch gezien is dat
juist.
Om de kracht van de christelijke factor in de
Westerse wereld aan te geven onderneemt Eliot het
volgende gedachtenexperiment dat ik in deze context
altijd graag letterlijk citeer: 'If Christianity goes, the
whole of our culture goes. Then you must start
painfully again, and you cannot put on a new culture
ready made. You must wait for the grass to grow to
feed the sheep to give the wool out of which your new
coat will be made. You must pass through many
centuries of barbarism. We should not live to see the
new culture; nor would our great-great-greatgrandchildren: and if we did, not one of us would be
happy in it' (Eliot, 1962 en 1988).
Toch is Eliot hier te beperkt. Zo laat hij het
Jodendom, met name de invloed van het oud-testamentische profetendom, zonder welke de Reformatie
ondenkbaar was, buiten bespreking. Ook waren de
invloeden van de Ashkenazische en Sefardische Joden
op de Europese cultuur, vooral op de kunsten en de
wetenschappen, onafhankelijk van het Christendom,
van grote betekenis.' En hoewel het humanisme
aanvankelijk, namelijk in de Renaissance, in christelijke kringen opbloeide, heeft het zich toch later, zeker
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na de Verlichting, van het Christendom geemancipeerd tot een zelfstandige bron van onze Europese
cultuur. De drie hoofdbronnen van deze cultuur
waren dan ook Athene-Rome-Jerusalem. Geheel
buiten Eliot's blikveld blijven de invloeden van de
Islam, met name op het gebied van de wiskunde en de
geneeskunde. Zij drongen vooral via Spanje Europa
binnen.
Naast deze spirituele bronnen die via Verlichting en
Romantiek hun stempel zetten op onze huidige
Westerse cultuur, zijn er belangrijke sociaal-economische bronnen, waarvan het kapitalisme de belangrijkste is. Het vormde de specifieke productiemodus
van een nieuwe klasse en stand: de stedelijke
bourgeoisie. Deze bourgeoisie ontplooide haar eigen
cultuur — een economische cultuur met eigen waarden
en normen en een eigen vorm van maatschappelijke
cohesie. Deze was namelijk niet gebaseerd op
atkomst, `ras', grondbezit, of religie, doch op arbeid
en kapitaal (zie Zijderveld, I983b, pp. 7-35).
De Europese cultuur is dus ecn soort palimpsest van
over elkaar been geschreven teksten. De oudste tekst
is nog het moeilijkste te reconstrueren en heeft als
voedingsbodem voor fascistische mythen gediend: de
geenszins eenvormige Germaanse cultuur die in
sommige vormen van folklore nog voortleeft.
Onze Nederlandse cultuur is binnen de WesterseEuropese cultuur ook zo een palimpsest. In een
tijdens de oorlog geschreven, omstreden maar nog
steeds lezenswaardig pamfiet bedrijft Van der Leeuw
(Van der Leeuw, 1945) in het eerste hoofdstuk een
soort culturele geologic. Hij beschrijft onze cultuur als
een opeenstapeling van verschillende culturele lagen:
de heidense laag die nog te vinden is in sommige
dorpsgemeenschappen met hun volksrechtspraak en
volksgebruiken welke uitgesproken `heidens' zijn; de
katholieke laag die door de zending van Willibrord
werd gecreeerd, die nict stam- of volksgebonden en
ook nog niet 'rooms' was; de hervormde laag die door
de Reformatie ontstond en in zijn calvinistische
variant een vaak fel-doctrinair (betweterig) individualisme teweegbracht; de rooms-katholieke laag die
vanuit de Contra-Reformatie ontstond en de motor
was achter de rooms-katholieke emancipatie en haar
verzuiling; de humanistische laag die — hoewel van
christelijke oorsprong — zich allengs ging verzetten
tegen de calvinistische en de Roomse drijverij en de
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zelfstandig oordelende mens naar voren schoof; de
nihilistische laag die slechts reactief was, voortgekomen uit teleurstelling over christendom en
humanisme. Tot slot van wat hij zelf een `geologisch
onderzoek' noemt, vermeldt Van der Leeuw nog de
yrijblijvende neutraliteit — een houding, een wat
arrogant air dat zich vooral afzijdig wenst te houden.
Hier verlaten we hem, want al te zeer neemt de
predikant in hem de pen over.
Intermediaire structuren
We hebben in het bovenstaande diachronisch de
cultuurhistorische bronnen van onze cultuur in enkele
grote en grove streken aangezet. Wat zijn meer synchronisch geredeneerd de huidige bronnen van onze
waarden en normen? Waardoor worden zij gevoed?
We moeten beginnen met een sociologisch grondgegeven: mensen zijn niet alleen wezens die, om als soort
te kunnen overleven, in groepsverband moeten
handelen (Gehlen, 1963, pp. 196-232; Zijderveld,
1991a, pp. 24-49: handelingsleer), doch tevens wezens
die, om de omringende werkelijkheid te kunnen
begrijpen, voortdurend waarde-oordelen hanteren
(Zijderveld, 1988, pp. 49-79). Mensen zullen, behalve
als ze wetenschap bedrijven, voortdurend van alles
beoordelen in termen van mooi en lelijk, goed en
kwaad, zinvol en zinloos, bruikbaar en nutteloos,
efficient en inefficient, doelmatig en ineffectief,
enzovoort. Het is op deze wijze dat er voor hen in het
gedrag van henzelf en van anderen, alsmede in de
omringende werkelijkheid samenhang en structuur
komen.
Dit betekent dat het sociale handelen van mensen
— hun doen en laten in groepsverband — een voortdurende voedingsbron voor hun waarden en normen
vormt. De spreekwoordelijke drenkeling op het
onbewoonde eiland zal niet alleen snel vereenzamen,
doch ook cultureel — wat betreft de waarden, normen
en betekenissen — opdrogen. Hij sterft maatschappelijk en cultureel af.
Hieruit moet een belangrijke sociologische conclusie
worden getrokken: om sturende waarden en normen
te `bezitten', hebben mensen maatschappelijke
verbanden nodig, waarbinnen zij van alles en nog wat
met elkaar kunnen ondernemen. Waarden en normen
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sterven af, worden formalistisch, abstract, bureaucratisch, hol, wanneer dergelijke verbanden oplossen.
Dat gebeurt in totalitaire systemen die de
maatschappelijke verbanden — het gezin, de familie, de
vriendenkring, de verenigingen, de maatschappelijke
en culturele organisaties — in de dictatoriale greep van
de staat en de partij nemen en vervolgens verstikken.
Oat gebeurt ook wanneer een maatschappij om wat
voor reden dan ook radicaal individualiseert, zodat de
mensen alleen nog hun eigen, altijd kleine belangen
najagen en zich, als het hun belang niet raakt, weinig
gelegen laten liggen aan wat er buiten de voordeur
gebeurt.
De twee grondleggers van de Franse — de Europese
— sociologie, Alexis de Tocqueville en Emile
Durkheim hebben altijd gepleit voor sterke,
maatschappelijk vitale intermediaire structuren tussen
`staat' enerzijds en 'burgers' anderzijds (Zijderveld,
1989, pp. 47-63, met name pp. 49-52 over Tocqueville
en Durkheim). De laatste typeerde een samenleving
die zou bestaan uit ongeorganiseerde individuen
enerzijds en een gehypertrofieerde staat anderzijds als
`un monstruosite sociologique' (Durkheim, 1960,
p. XXXII). Wit een samenleving niet verworden tot
een abstracte maatschappij waarin de fundamentele
waarden en normen die aan het handelen een intrinsieke sturing geven, verdorren en aan kracht verliezen,
dan moeten er vitale intermediaire structuren, intermediaire verbanden — een sterk maatschappelijk
middenveld — zijn.
lk heb in verschillende analyses getracht aan te
geven dat het proces van modernisering, vooral in zijn
uiteindelijke realisatie in de verzorgingsstaat, geleid
heeft tot een verzwakking van deze intermediaire
verbanden (zie onder andere Zijderveld, I983a, pp.
195-224). In het hoogtij van de verzorgingsstaat
werden de voorheen autonome (veelal verzuilde)
organisaties, tengevolge van de staatssubsidiering
('wie betaalt, bepaalt') en de professionalisering van
de zorgsectoren (niet de verzuilde achterban, maar de
staat garandeert de macht en het inkomen van de
professionals), verlengstukken van de staat en zijn
uitdijende bureaucratieen.
Met deze verstatelijking van het maatschappelijk
middenveld ging een toenemende individualisering van
de burgers gelijk op. Onbedoeld en ongewild kwamen
we dicht in de buurt van Durkheim's sociologische
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monstruositeit, zij het dat vooral de economische wal
(oliecrises jaren zeventig) het schip deed keren. De
jaren tachtig en negentig stonden niet alleen in het
teken van een economisch herstel, doch ook van een
sociaal-culturele vernieuwing — een herleving van de
basisdemocratie in het maatschappelijke middenveld.
De overheid — zeker de rijksoverheid — is niet in
staat een culturele en morele herbronning tot stand te
brengen. Dat zou gelijk staan aan bevoogding en een
averechts effect op de geIndividualiseerde burgers
hebben. Veeleer moeten de burgers en de overheden
(vooral de gemeentelijke overheden) gezamenlijk
komen tot een sociale en culturele revitalisering van
de intermediaire verbanden, waarbinnen de verantwoordelijkheden duidelijk uitgestippeld en verdeeld
worden. Decentralisering en deregulering, verzelfstandiging en privatisering moeten niet alleen als politiek
jargon gehanteerd worden doch ook werkelijk inhoud
krijgen. Daarbij moeten de burgers ervoor waken dat
ze niet van de regen in de drup komen. Immers, maar
al te gemakkelijk wordt de bureaucratische regelzucht
verlegd van `hogere' naar lagere' overheden en
vandaar naar de eigen gebureaucratiseerde organisaties. Burgers moeten zich weerbaar opstellen, 'de
macht van de vrijheid' (Oerlemans, 1992) hernemen
omwille van een vitale democratie.
Morele duidelijkheid
Tot slot nog een vraag: moeten we met het oog op
mondiale ontwikkelingen niet bewust werk gaan
maken van een zekere mate van cultuurbescherming?
Zijn we in de afgelopen decennia niet te naief geweest,
hebben we in een gemakzuchtig relativisme niet teveel
gekoerst op het adagium dat het mooi (en vooral
leuk!) is als honderden culturele bloemen bloeien?
Hebben we in Europa niet wat al te gemakkelijk
achter allerlei `Amerikanismen' aangelopen — en dan
denk ik niet zozeer aan bepaalde televisieseries, de
hamburgers en de Coca Cola, doch aan de (vooral
sociale) wetenschappen en de functionele rationaliteit
van de beheerstechnologieen met hun maakbaarheidswaan. Heeft ons goed bedoelde anti-etnocentrisme ons niet kwetsbaar gemaakt, wanneer het gaat
om Aziatische modellen van bedrijfscultuur en
Afrikaanse opvattingen over de positie van vrouwen?
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We worden bier geconfronteerd met waarden en
normen (de op alles ja-knikkende werknemer als
kuddedier; de door mannen geknechte vrouw) die niet
alleen niet passen in onze cultuur, doch de waarden
en normen daarvan ook bedreigen. Als we het waard
vinden ze overeind te houden, zullen we er bewust en
dus `gepland' en met `beleid' lets aan moeten doen!
Dit is geen xenofobie en etnocentrisme, doch een
afwijzen van een ondoordachte xenofilie en gemakzuchtig anti-etnocentrisme.
Het is ook evident dat we binnen het eenwordende
Europa onze taal — de verschillende dialecten en de
erbij behorende letterkunde — bewnst mocten
beschermen en waar mogelijk propageren. Het is een
taak voor het onderwijsveld, de desbetreffende organisaties, zoals uitgeverijen en letterkundige genootschappen, de desbetreffende wetenschappelijke organisaties ook, zoals de universiteiten en de Koninklijke
Academie van Wetenschappen en ten slotte de taak
van de overheid om hier te waken tegen een dreigende
cultuurafbraak. Natuurlijk moet een mondiaal opererende Nederlander minstens een wereldtaal passief en
actief beheersen, maar dat kan alleen vruchtbaar zijn
als hij zijn eigen taal goed beheerst. Ik stelde onlangs
voor om in internationale gremia de `paritaire
handicap' toe te passen. Al te snel zijn wij
Nederlanders bereid met desbetreffende landslieden
over te stappen op Duits, Frans of Engels, waardoor
we steeds een handicap hebben, waarvan de ander
zich vaak niet eens bewust is. Spreek, aldus de
paritaire handicap, steeds Duits of Engels met een
Fransman, Engels of Frans met een Duitser, Duits of
Frans met een Engelsman (Zijderveld, 1992a, p. 7).
Ten slotte dienen we ons af te vragen, of het gejuich
over de ideologische ontzuiling na 1960 verstandig is,
zolang er geen duidelijke levensbeschouwelijke alternatieven zijn voor de zuilenidentiteiten van toen. Even
dachten sommigen dat de politieke wereldbeschouwing een alternatief was en ook waren er die
meenden dat de wetenschap de zingevendc en
waardenverspreidende rol van de religieuze wereldbeschouwing over kon nemen. Maar marxisme en positivisme hebben aangetoond dat dit niet het geval kon
zijn. Intussen lopen we tegen de grenzen van ons
levensbeschouwelijk grenzeloze bestaan aan, waarin
slechts vage waarden en normen voorkomen: de
medische ethiek bij voorbeeld kan met dit 'post-
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modernisme' geen kant op. En geconfronteerd met
een instituut als de vrouwenbesnijdenis waaraan een
seksistische knechting van vrouwen ten grondslag ligt,
moeten we ook constateren dat er harde grenzen zijn
aan een ironiserende moraal, dat morele duidelijkheid
geboden is.
Een terugkeer naar de cultuur van de zuilen van voor
1960 is ongewenst en sociologisch ook niet mogelijk.
Wel worden we steeds meer genoopt om het culturele
palimpsest dat onze cultuur is, cultuurhistorisch te
onderzoeken, er de diverse lagen van te onderkennen
en aan jongere generaties over te dragen — om bovenal
in een publiek debat de diverse lagen te herijken en op
hun relevantie voor het leven nu te toetsen. We hebben
daar nog nauwelijks een begin mee gemaakt.
Integendeel, ons onderwijs en onze pedagogiek zijn
momenteel voor deze taak nauwelijks toegerust.
Noot
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Individualisme, publieke
moraal en moreel pluralisme
Een theoretisch-pedagogische analyse

prof. dr. B. Spiecker*

Inleiding

De afgelopen periode hebben bewindslieden met
enige regelmaat aandacht gevraagd voor de
maatschappelijke gevolgen van normvervaging en een
te sterke mate van individualisering, voor het belang
van de overdracht van waarden in het onderwijs, voor
de noodzaak van eerherstel van de publieke moraal en
voor burgerzin.
Zo ziet de minister van Justitie, Hirsch Ballin, een
relatie tussen de criminaliteitsexplosie in Nederland,
een land dat zo'n dertig jaar geleden nog een
toonbeeld was van burgerlijke ordentelijkheid en
tucht, en het proces van ontzuiling. Deze ontzuiling
heeft volgens hem geleid tot een fundamentele
wijziging in het denken over normen en waarden door
de intellectuele en geestelijke elite en `betekent vooral
ook de doordeseming van het denken over recht en
moraal door moderne richtingen in de filosofie' (rede
van 26 februari 1992). Het post-moderne kennistheoretische relativisme, aldus de bewindsman, gaat onvermijdelijk gepaard met een neiging tot ethisch relativisme.
Voor de staatssecretaris van Justitie, Kosto, is een
van de factoren die de naleving van de strafrechtelijke
normen bedreigen 'de ontwikkeling in de jaren
zeventig van een sterk gendividualiseerd publiek
ethos, waarvan de centrale waarde niet meer zelfbeheersing maar zelfexpressie is. Het collectief belang
is ondergeschikt geworden aan het persoonlijk belang
* De auteur is als hoogleraar theoretische en historische
pedagogiek verbonden aan de vakgroep Pedagogiek van de
faculteit Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit
te Amsterdam. De auteur dankt dr. J. Steutel en dr. J. Sturm
voor hun kritische opmerkingen en waardevolle suggesties.
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en het maatschappelijk middenveld heeft zijn normerende functie verloren' (rede van II oktober 1991). De
vanuit Justitie toegenomen aandacht voor normatieve
opvoeding, aldus de staatssecretaris, is een logische en
`natuurlijke implicatie van deze analyse.
De minister van Onderwijs, Ritzen, heeft in enkele
toespraken een pleidooi gevoerd voor 'de opvoedende
rol van de school' als bijdrage aan een zekere mate
van homogenisering in de samenleving (rede van 17
november 1990).
In het openbare &bat wordt het verval van de
publieke moraal veelal ook gekoppeld aan het multiculturele karakter van onze samenleving. Moeten wij
in onze Nederlandse samenleving van allochtonen
eisen dat zij bepaalde fundamentele normen, zoals
vrijheid van meningsuiting, verdraagzaamheid, nondiscriminatie en schciding van kerk en staat, eerbiedigen, zo vraagt de liberaal Bolkestein zich af. Dit
liberale parlementslid keert zich tegen het cultuurrelativisme: `Onze multiculturele samenleving kent dus
grenzen, namelijk waar de door mij genoemde beginselen in het geding komen. Mijn tolerantie strekt zich
niet uit tot de intoleranten' (rede van 28 maart 1992).
Als voorbeeld geeft Bolkestein de schoolgang van
lecrplichtige islamitischc meisjes; in ons land gaat
ongeveer twintig procent van de leerplichtigen niet
naar school: `Dit strijdt met het beginsel van
gelijkheid van mannen en vrouwen, dat overigens ook
door vele autochtonen nog lang niet altijd wordt
geeerbiedigd.'
Zowel in de teksten van politici als in de daarop
volgende publieke discussies wordt expliciet gewezen
op het belang van de opvoeding. Zo werd een expertmeeting van het ministerie van Justitie in het voorjaar
van 1992 gewijd aan de noodzaak van de `sociaalnormatieve opvoeding'.
•
In deze bijdrage wil ik vanuit een wijsgerig-pedagogische invalshoek aan de lopende discussie bijdragen
door enkele van de genoemde central° begrippen te
verhelderen. Achtereenvolgens zal ik de begrippen
`publieke ethos of moraal', `moreel pluralismc' en
Individualisering' aan een conceptucel onderzock
onderwerpen, waarbij ik eveneens kort zal ingaan op
de relatie tussen moraal en levensbeschouwing. Tot
slot schenk ik aandacht aan de implicaties van de
analyses voor de morele opvoeding en ontwikkeling.
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Publieke moraal
Een voorbeeld van het verval van de publieke
moraal, dat regelmatig wordt genoemd, is het verminderde respect voor andermans bezit en lichamelijke
integriteit. Als minder ernstige voorbeelden worden
ook genoemd de vervuiling van de openbare weg en
het milieu en de onbeschofte en onheuse bejegening
van anderen. Deze voorbeelden geven een eerste
indicatie van de inhoud van het te onderzoeken
begrip.
In de ethiek worden verschillende begrippen
gebezigd die qua inhoud overeen lijken te komen met
`publieke moraal'. Bekend is het onderscheid dat
Mackie maakt tussen moraliteit in `smalle' en in
'brede zin'. Met moraliteit in smalle zin doelt deze
filosoof op een systeem van regels die het gedrag op
specifieke wijze inperken en die tot doel hebben de
belangen van personen te beschermen en te fungeren
als 'checks' op onze natuurlijke neigingen. Het betreft
dan overwegingen met een beperkte reikwijdte, die
niet noodzakelijk betrekking hebben op alles wat een
persoon zou willen ondernemen (Mackie, 1977,
p. 106).
Onder moraliteit in brede zin (of 'ethos') verstaat
Mackie een algemene, allesomvattende visie op het
gedrag; het is het geheel van regels en principes die
gericht zijn op de realisering van een hoogste goed of
levensdoel en die een leidraad vormen bij gedragskeuzen. Moraal in de smalle zin wordt vaak ook
aangeduid als sociale moraal, publieke moraal en
morele code (vergelijk Musschenga, 1979, pp. 16 en
30). De sociale moraal omvat de regels die het samenleven van mensen en de relaties tussen mensen
mogelijk maken, waarbij gempliceerd is dat deze
sociale relaties noodzakelijk geacht worden voor het
welzijn van de leden van een samenleving. Geen
enkele samenleving kan zonder een sociale moraal.
Met betrekking tot deze sociale moraal maakt men
wel een onderscheid tussen de positieve en de persoonlijke sociale moraal. De eerstgenoemde bevat regels
die binnen een cultuur worden beschouwd als fundamenteel voor het samenwerken en samenleven van
mensen, die dit mogelijk maken, en die door de
meerderheid van de leden van de samenleving worden
onderschreven (vergelijk Musschenga, 1979, pp. 81 en
104; Richards, 1971, p. 90). Welnu, de inhoud van
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`publieke moraal' lijkt (gedeeltelijk) overeen te•komen
met die van de positieve sociale moraal. Publiek' staat
dan voor `(onderschreven door) de overgrote
meerderheid van het yolk'.
Een probleem dat zich in het kader van dit artikel
bij deze omschrijving van `publieke moraal' aandient,
is dat in de westerse multiculturele samenlevingen
geen sprake (meer) is van de of Oen publieke moraal.
Meerdere bevolkingsgroepen in onze samenleving
claimen ten aanzien van bepaalde kwesties een eigen
publieke moraal en zijn bovendien vaak van mening
dat hun moraal door de hele samenleving onderschreven zou moeten (kunnen) worden. Dit gegeven
maakt dat het spreken over 'het gevaar van uitholling
van de publieke moraal' (de moraal van de gehele
bevolking) nadere verheldering behoeft.
In het bovenstaande heb ik een omschrijving van
het begrip `publieke moraal' gegeven. Om een bijdrage
aan het publieke debat te kunnen leveren, is echter
ook een nadere inhoudelijke bepaling van dit begrip
vereist. lk stel voor onder `publieke moraal' in ieder
geval (ook) te verstaan die regels die ten grondslag
liggen aan alle vormen van menselijk samenleven; het
zijn de regels die Richard Peters (1974) de 'basic rules'
noemt. Deze basisregels hebben bij voorbeeld
betrekking op het nakomen van afspraken en verbintenissen, de zorg voor jongeren, respect voor
eigendom en het vermijden van onnodige pijn en
verwondingen. Peters beschouwt deze als de regels die
door ieder redelijk wezen worden gezien als een
noodzakelijke voorwaarde voor een geordend sociaal
leven (en die in deze zin universeel genoemd kunnen
worden).'
Hoe kan nu de centrale positie die ik aan deze
regels toeken gerechtvaardigd worden? Door deze na
te leven draagt een individu bij aan het in stand
houden van een leefbare gemeenschap; de gezindheid
(of deugd) die een individu zich dan eigen heeft
gemaakt, kan getneenschapszin 2 worden genoemd.
Basisregels zijn die regels waar iedereen in een samenleving (op de.lange duur) baat bij heeft. Zij maken het
mogelijk dat in multiculturele samenlevingen, die het
gevaar van `balkanisering' in zich dragen, verschillende groeperingen met hun uiteenlopende concepties
van het goede leven met elkaar kunnen samenleven.
Deze regels maken dan ook deel uit van de sociale
basisstructuur van democratische samenlevingen
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(vergelijk Rawls, 1985; Jacobs, 1992; Mans, 1992).
Zelfs een rationele egoist of een volkomen
zelfzuchtige persoon zal het belang van deze regels
willen verdedigen. Deze rationele egoist, die per
definitie onverschillig staat tegenover het welzijn van
anderen, zal voor (een deel van) deze morele regels
pleiten, omdat de naleving ervan door de meerderheid
van de bevolking zijn eigen welzijn (veiligheid en
bezit) garandeert. Zelfzuchtige personen zullen vanuit
een welbegrepen eigenbelang opteren voor een
minimale morele code, welke tevens het welzijn van de
gehele groep zal veiligstellen en bevorderen. 3
Maar naast deze basisregels, zo wil ik verdedigen,
omvat de publieke moraal ook handelingsaanwijzingen die sterk levensbeschouwelijk en cultureel
bepaald, en daarmee variabel, zijn. In een multiculturele samenleving kan een minderheidsgroepering
immers claimen dat haar handelingsvoorschriften
door een grote meerderheid van de eigen leden
worden aanvaard.
De vraag kan nu worden gesteld, waarom in deze
omschrijving van het onderzochte begrip de variabele,
sterk cultureel en levensbeschouwelijk bepaalde
handelingsregels gerekend moeten worden tot de
publieke moraal. Kunnen we niet beter de inhoud van
de publieke moraal beperken tot de genoemde basisregels? Mijn voorstel om de publieke moraal op te
vatten als het geheel van twee verschillende regelsystemen, de basis- en de variabele regels, is gebaseerd
op de overweging dat deze variabele regels (waarbij
gedacht kan worden aan bij voorbeeld kleding- en
voedselvoorschriften) voor verschillende bevolkingsgroepen, de meerderheid dan wel de minderheden, van
even groot belang worden geacht voor het samenleven
en welzijn van personen als de basisregels. In een
multiculturele samenleving kan men spreken over de
publieke moraal als het belang van de basisregels, de
harde kern van deze moraal, beklemtoond wordt, als
ook over een publieke moraal, indien men, naast de
basisregels, ook de aandacht wil vestigen op het meer
variabele deel der handelingsvoorschriften. Er kan een
aanzienlijke spanning bestaan tussen het invariante en
het variabele deel van de publieke moraal. Op dit
probleem kom ik later terug.
Anderen ertoe trachten te brengen de genoemde
basisregels, dat wil zeggen de harde kern van de
publieke moraal, (massaal) te overtreden, zal conform
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•mijn explicatie van `publieke moraal', opgevat moeten
worden als handelingen die veel verder gaan dan
uiting geven aan een afwijkend, persoonlijk-moreel
standpunt (over bij voorbeeld euthanasie), namelijk
als oproep tot maatschappelijke wanorde, als ondermijning van de maatschappelijke orde en derhalve van
(concepties van) het menselijk welzijn. Zo is bij
voorbeeld het in het openbaar islamitische medegelovigen oproepen om het doodvonnis ten uitvoer te
brengen, dat door de Ayatollah Kohmeini uitgesproken is over de afvallige moslim Salman Rushdie
(auteur van De duivelsverzen) een niet to tolereren
inbreuk op de maatschappelijke morele orde.
De basisvoorschriften van de publieke moraal
behoren dan ook te worden gehandhaafd met behulp
van dwangmiddelen als sociale pressie of straf. ledere
rationele persoon, ook de rationele egoist, zal zich eon
voorstander tonen van maatregelen en sancties die het
overtreden van de basisregels ontmoedigen.
Eerder is opgemcrkt dat sociale moraal ook wel
morele code genoemd wordt. Is er iets meer te zeggen
over de kenmerken van deze morele code en wanneer
zeggen we dat een persoon zich doze eigen heeft
gemaakt? Brandt (1984, p. 169) heeft eon zorgvuldige
analyse gegeven van het concept 'moral code'. Deze
filosoof onderkent een aantal kenmerken waaraan een
persoon, die zich een morele code heeft eigen
gemaakt, moet voldoen. Hij of zij:
—moet een intrinsieke motivatie voor of aversie tegen
bepaalde handelingen hebben, die door hemzelf of
door anderen verricht (kunnen) worden;
—dient schuldgevoelens te ervaren wanneer zijn of
haar gedrag een uiting is van con gebrek aan zo'n
motivatie, moet dezelfde uitingen bij anderen afkeuren
en zal achting of bewondering tonen indien anderen
deze motivatie in overvloed tentoonspreiden;
— behoort de overtuiging to zijn toegedaan dat
voornoemde attitudes gerechtvaardigd zijn;
— moet over de linguistische vaardigheden beschikken
om aan dit alles op verbale wijze uiting te geven.
Brandt acht de ecrste twee kenmerken, die hij
typeert als conatief-emotionele componenten, van
doorslaggevend belang en hiermee verzet hij zich
tcgen het intellectualistische beeld dat overheerst in de
filosoftsche ethiek.°
De analyse van de morele code heeft geleid tot een
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aantal formele kenmerken. 'Morele code' wordt
gedefinieerd zonder verwijzing naar een specifieke
inhoud en deze karakteristieken gaan derhalve ook op
voor de publieke moraal. Genoemde kenmerken geven
tevens enig inzicht in de wijze waarop een onvolwassene zich deze code of publieke moraal eigen
maakt. Ik kom hier later op terug.
Ethisch pluralisme
Een van de omschrijvingen van `pluralisme' die Van
Dale (1984) geeft is `systeem van politiek, maatschappijleer of opvoeding dat het bestaan en de samenwerking van verschillende leidende beginselen of
overtuigingen naast elkaar kent'. 'Ethisch pluralisme'
zou dan kunnen duiden op het (in onze samenleving)
naast elkaar bestaan van verschillende morele beginselen en overtuigingen. Het gegeven dat in een samenleving sprake is van een ethisch pluralisme wordt vaak
ervaren als een probleem voor de morele opvoeding.
Immers, zo stelt men dan, hoe bepalen we welke •
waarden en principes er nog overgedragen mogen
worden, zonder ons daarbij schuldig te maken aan
indoctrinatie.
Nu wordt in de omschrijving van ethisch pluralisme
gesproken van `beginselen en overtuigingen' en niet
van gedragingen of gewoonten. Uiteraard beinvloeden
eerstgenoemde categorieen de laatstgenoemde, maar
uit het voorafgaande lijkt de conclusie getrokken te
mogen worden dat het volgen van basisregels minder
wordt bepaald door specifieke overtuigingen.
Eventuele problematische gevolgen van een ethisch
pluralisme in een samenleving hebben mijns inziens
dan ook niet noodzakelijk betrekking op deze basisinhoud van de publieke moraal. Waar dan wel op?
In ieder geval treden er in een multiculturele samenleving verschillen op in de persoonlijke moraal en het
variabele (of subculturele) deel van de publieke
moraal. Ook al praktizeert een grote meerderheid der
leden van een samenleving de basisregel 'breng een
ander geen onnodig lichamelijk letsel toe', dan kunnen
er nochtans, waar het de persoonlijke moraal betreft,
grote verschillen bestaan over de vraag of, in
bijzondere gevallen, de doodstraf of abortus gerechtvaardigd is. Deze verschillende overtuigingen kunnen
echter zeer wel met behulp van dezelfde (gedeelde)
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morele principes gerechtvaardigd worden. Een
principe als `houdt rekening met de belangen van
anderen' kan in genoemde kwesties ten grondslag
liggen aan de argumenten pro en contra.
In zulke gevallen, dat wit zeggen wanneer ondanks
verschillen in de persoonlijke moraal er nochtans
sprake is van gedeelde principes, lijkt het niet zinvol
te spreken over `moreel pluralisme'. Een moreel
discours op basis van gedeelde principes leidt niet
zonder meer tot gelijkluidende conclusies. Zinvoller
lijkt het de term `moreel pluralisme' te reserveren voor
die gevallen waar een duidelijke divergentie optreedt
in de status van de principes en de wijze waarop deze
gerechtvaardigd worden. Op ongeveer dezelfde wijze
omschrijft Baier (1971, p. 102) dit verschijnsel: 'ethical
pluralism is a state of affairs ... in which opposing
moral convictions are regarded not as convictions
concerning conflicting prima facie duties and rights,
to be settled by higher rules or principles designed to
resolve such conflicts, but as convictions concerning
duties and rights all things considered, and to be left
unresolved.'
Als een christen er fundamenteel van overtuigd is
dat mensen Gods wil en Zijn wetten of geboden
behoren te gehoorzamen en dat de mens dus geen
overspel mag plegen en niet mag echtbreken, dan is
ten aanzien van deze gewichtige zaken voor hem geen
verdere discussie mogelijk met andersdenkenden, die
bij voorbeeld van mening zijn dat het bier kwesties
betreft die mede met behulp van morele principes (als
vrijheid en respect voor personen) beslist moeten
worden. In dit geval kunnen we spreken van moreel
pluralisme.
Dit voorbeeld toont tevens aan dat ethisch pluralisme ook betrekking heeft op het variabele, door een
levensbeschouwing bepaalde, deel van de publieke
moraal. Ontrouw zijn of echtscheiden kunnen mijns
inziens niet worden beschouwd als overtredingen van
basisregels, maar zullen door grote groepen burgers
toch worden opgevat als schendingen van hun
publieke moraal (als zonden). 5
Mede doordat moraliteit in veel gevallen een
integraal onderdeel vormt van een religie of levensovertuiging, is in westerse samenlevingen, waar
godsdienstvrijheid heerst, sprake van een ethisch
pluralisme. Omdat er een onderscheid bestaat tussen
de publieke moraal (of sociale morele code) en een
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persoonlijke morele code behoeft een ethisch pluralisme in een samenleving niet noodzakelijk te leiden
tot problemen in de morele opvoeding. We kunnen de
zaak ook omkeren: ethisch pluralisme vooronderstelt
tolerantie ten aanzien van alternatieve leidende morele
overtuigingen en de wijze waarop principes gerechtvaardigd worden. En wie deze vorm van pluralisme
een maatschappelijk goed vindt, dient er zorg voor te
dragen dat de condities die dit mogelijk maken (onder
andere in opvoeding en onderwijs) gerealiseerd
worden.
Een belangrijke voorwaarde daartoe is gelegen in
het naleven van de basisregels. Dat betekent dat aan
kinderen ook het invariante deel van de publieke
moraal moet worden bijgebracht. In een samenleving
waarin pluralisme bestaat — behoud van wat in
verschillende tradities van waarde is gebleken — is de
publieke moraal voorondersteld. Sommige filosofen
gaan een stapje verder en stellen dat onze westerse
sociale moraal voor onze samenleving de enige juiste
is. 6
Nu menen sommigen dat de publieke moraal, meer
specifiek het naleven van de basisregels, wordt
uitgehold door een grote mate van individualisme.
Hoe we deze als negatief beschouwde ontwikkeling
moeten begrijpen, is het onderwerp van de volgende
analyse.
Individualisme
De publieke moraal is, zo hoort men (bij voorbeeld
staatssecretaris Kosto) zeggen, geindividualiseerd.
Hiermee wordt bedoeld dat de burgers hun individuele belangen, indien hen dat uitkomt, laten prevaleren boven die van de gemeenschap. In dit verband
spreekt men ook wel van de calculerende burger: de
burger die alleen bereid is sociale regels te volgen,
zolang dat tot het directe eigen voordeel strekt; zodra
men de pakkans, bij bij voorbeeld zwartrijden of
belastingontduiking, minimaal of afwezig acht; wordt
de regel overtreden.
Begrippen als `calculerende burgers' en `normvervaging' hebben geen betrekking op het geheel van de
publieke moraal. Waar dan wel op? Mijns inziens zijn
zij in conceptueel opzicht in ieder geval verbonden
met de harde kern van de publieke moraal. Een
individu kan zich de basisregel `respecteer het bezit
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van anderen' hebben cigen gemaakt, dat wil zeggen
een aversie hebben tegen stelen of ontvreemden, maar
op basis van (drog)redenen tot de conclusie komen
dat in dit (spectate) geval het schenden van de regel
toelaatbaar is, bij voorbeeld in geval van zwartrijden,
diefstal van een fiets of belastingontduiking. De
regelovertreding gaat, als het goed is, gepaard met
gevoelens van aversie en van schuld en schaamtc,
maar deze worden als het ware `overstemd' door
argumenten die de handelingen rechtvaardigen. Het
individu is daarbij nict de overtuiging toegedaan dat
de basisregels overbodig geworden zijn.
Kenmerkend voor deze argumenten lijkt mij te zijn
dat de individuele belangen (bij wijze van uitzondering, zo zal men volhouden) prioriteit krijgen boven
de collectieve. Anders gezegd: het gesignaleerde
gevaar van toenemende normvervaging in onze
samenleving kan worden begrepen als het ziclizelf
steeds veelvuldiger toestaan bepaalde basisregels te
overtreden. 7 Het laten prevaleren van individuele
belangen (boven de gemeenschappelijke) impliceert
echter niet noodzakelijk dat individualistische
waarden de overhand krijgen: belangen van een
individu moeten worden onderscheiden van individualistische waarden.
Welke zijn nu deze (nicer) individualistische en
welke de (meer) collectivistische waarden? Het beantwoorden van dczc vraag leidt tot een beter begrip van
het proces van individualisering. In verband met dit
laatste spreekt Hofstee (1981) over 'de groei van het
hyper-individualisme'. De term 'individualism& wordt
in het algemeen gebruikt in twee betekenissen:
—Als de overtuiging dat het individu een inherente
waardigheid bezit. Binnen dit normatieve individualisme zijn verschillende posities te onderscheiden. bij
voorbeeld het (romantisch) expressieve individualisme
en het utilistisch individualisme (vergelijk Bellah ca.,
1985).
—Als de overtuiging dat het individu een primaire
realiteit vormt, terwfil de samenleving een afgeleide of
artificifile grootheid is. Dit wordt het ontologisch
individualisme genoemd.'
Wanneer wordt gesproken van de groei van het
(hyper)individualisme heeft dit betrekking op het aan
invloed winnen van waarden die verbonden zijn met
het normatieve individualismc. Als kardinale waarden
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van het individualisme worden veelal genoemd
vrijheid, onafhankelijkheid (in relaties), zelfvertrouwen, creativiteit, geluk en zelfbepaling of
autonomie. De voor het collectivisme kenmerkende
waarden zijn onder andere wederkerigheid,
verplichting, veiligheid of geborgenheid, afhankelijkheid, conformiteit, harmonische relaties, gehoorzaamheid aan autoriteiten (in het bijzonder eerbied
voor de ouders en voorouders).
De sociaal-psycholoog Triandis (1990, p. 68),
typeert bij voorbeeld de collectivistische en individualistische waarden van respectievelijk de Chinese
Volksrepubliek en U.S.A. als volgt: for collectivists
social order, self-discipline, social recognition, humble,
honoring parents and elders, accepting my position in
life, and preserving my public image. For individualists, equality, freedom, an exciting life, and
enjoyment. Clearly the first set of values are in service
of the collectivity and the second in the service of the
individual'.
De beide waardenpatronen correleren met
verschillen in opvoeding en socialisatie, in de wijze
waarop de eigen identiteit wordt bepaald en in de
opvattingen over wat moreel is. Kinderen in collectivistische culturen leren eerst dat gedrag dat hen in
staat stelt zonder problemen te functioneren in de
groep, terwijl kinderen in individualistische culturen
snel moeten leren onafbankelijk te zijn, waarbij
minder aandacht wordt geschonken aan het aanleren
van de vaardigheden die het functioneren van de
groep ten goede komen. De identiteit van de enkeling
wordt in individualistische culturen vooral bepaald
door wat men bezit, de ervaring waarop men kan
bogen en wat men gepresteerd heeft. In collectivistische culturen wordt de identiteit meer bepaald door
de relaties met anderen — ik ben lid van die familie, ik
ben de vader van x, ik woon in y (Triandis, 1990,
p. 82; zie ook Triandis, 1988).
Het gaat hier steeds om ideaaltypische beschrijvingen van meer in het bijzonder westerse en oosterse
culturen. Nu kunnen mijns inziens met behulp van
deze (clusters van) waarden ook heel goed bepaalde
historische ontwikkelingen binnen een samenleving
worden getypeerd. Zo zou men het proces van de
ontzuiling van onze samenleving ook kunnen schetsen
door aan te geven dat bepaalde collectivistische
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waarden teloorgegaan zijn en andere, meer individualistische, waarden gaandeweg aan invloed zijn gaan
winnen (vergelijk Sturm, 1988). De zuilen in de
recente Nederlandse geschiedenis werden onder meet
bijeengehouden door, bij voorbeeld in de opvoeding,
de nadruk op plichten te leggen, terwij1 in een
ontzuilde pedagogische cultuur vooral over vrije
keuzen worth gesproken.
Bij `individualisering van de moraal', zo kunnen we
concluderen, gaat het dus om het gegeven dat de
persoon zich bij morele overwegingen steeds meer laat
leiden door (meer) individualistische waarden.
Onduidelijk is dan wel waarom dit proces veelal zo
negatief wordt beoordeeld, want bepaalde individualistische waarden (als onafhankelijkheid en vrijheid)
maken de kritische functie die de persoonlijke moraal
ten opzichte van de publieke moraal kan hebben, eerst
mogelijk. Het gesignaleerde gevaar van genoemd
proces kan mijns inziens begrepen warden als een uiting
van bezorgdheid over de teloorgang van enkele nicer
collectivistische waarden, zoals verplichting, verant-

woordelijkheid, afhankelijkheid, solidariteit en
gemeenschapszin.
Indien de beide waardenpatronen geen betrekking
hebben op een cultuur (op macro-niveau), maar op
eigenschappen of disposities van de persoon, dan
spreken we van oudsher over deugden, gezindheden of
karaktertrekken (Steutel, 1992). Het waarschuwen
tegen `(hyper-)individualisme' en Individualisering
van de moraal' kan derhalve ook begrepen worden als
het benadruk ken van het belang van de bevordering
van bepaalde deugden en karaktertrekken in de
morele opvoeding, zoals gemeenschapszin, verantwoordelijkheid, plichtsbesef en solidariteit.
Moraal en levensbeschouwing

In een multiculturele samenleving die wordt gekenmerkt door ethisch pluralisme, lijken er met
betrekking tot de morele opvoeding, waarbij met
`moreer worth gedoeld op de smalle moraal (de regels
die ons gedrag inperken en die tot doel hebben de
belangen van personen te beschermen), niet noodzakelijkerwijs problemen te rijzen. Gaat dit nu oak op
voor de brede moraal (het geheel van regels en
principes dat gericht is op het bereiken van het
ultieme goed of levensdoel)?
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De inhoud van deze brede moraal wordt in ieder
geval mede bepaald door, of is, een levensbeschouwing, religie of godsdienst. Zowel de publieke
als de persoonlijke moraal van een individu maken
deel uit van zijn conceptie van een brede moraal en
van zijn funderende levens- of wereldbeschouwing.
Vanuit zijn levensbeschouwing kan een individu in
zijn persoonlijke moraal stelling nemen tegen
bepaalde maatschappelijke ('immorele') praktijken,
tegen aspecten van de publieke moraal (tegen
praktijken die door een meerderheid van een samenleving onderschreven worden).
Zo kan een christen die de overtuiging is toegedaan
dat alles wat een mens overkomt een uitvloeisel is van
Gods wil, zich uit gehoorzame onderwerping keren
tegen medische ingrepen zoals inenting of bloedtransfusie. 9 Het willen doorkruisen van Gods goede bedoelingen met deze mens is `zondig'. Toch zal de
overgrote meerderheid van de burgers in onze samenleving het niet inenten van door polio bedreigde
kinderen als moreel volstrekt onacceptabel
beschouwen. Er is hier sprake van een ethisch pluralisme met betrekking tot de brede moraal.
De complexe relatie tussen moraliteit en levensbeschouwing kan ook gedemonstreerd worden aan de
hand van het gegeven dat bepaalde, voor ons westerlingen vanzelfsprekende en in moreel opzicht neutrale,
gewoonten of gebruiken binnen een andere levensbeschouwing bij uitstek morele praktijken zijn. Zo
melden Shweder e.a. (1987, pp. 43-44) dat verschillende praktijken die wij in het Westen conventioneel
van aard achten, zoals eet-, kleding- en aanspreekvoorschriften, in India bij de kasten der Brahmanen
en Onaanraakbaren een sterk morele lading hebben
(het variabele deel van de publieke moraal).
Geconfronteerd met een geval waarin een weduwe
in de gemeenschap twee tot drie keer in de week vis
eet, reageert een Brahmaan sterk aflceurend: 'de
weduwe doet er verkeerd aan, zij behoort geen vis te
nuttigen, noch vlees, uien of knoflook, of welk
voedsel dan ook. Zij behoort zich te beperken tot
voedsel, zoals rijst en groenten. Er is hier
sprake van een `grote' zonde; een weduwe moet zich
inspannen om tot een hereniging te komen met de ziel
van haar echtgenoot. Heet voedsel zal haar afleiden,
mede omdat het haar seksuele verlangens stimuleert,
en zij zal zich gaan gedragen als een hoer. Door vis te
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eten beledigt zij de geest van de overledene en het
ware gewenst dat ook Amerikaanse weduwen niet
meer hertrouwen en zich zouden onthouden van
seksuele activiteiten. Men dient een weduwe er zelfs
van te weerhouden vis te consumeren.' Voor de
Amerikaan uit Hyde Park (Chicago) is het uiteraard
ieders goed recht zelf te bepalen wat zij of hij wil eten.
Bij de Brahmaan staan de verplichtingen van het
weduwschap centraal, bij de Amerikaan de
verplichting de persoonlijke vrijheid te eerbiedigen.
Als de onderzoekers hun bevindingen overzien, komen
ze tot de volgende algemene conclusie: 'What one
finds in the reasoning of our Hindu informants is a
preference for paternalism and asymmetrical interdependency, the idea that most people need to be
protected against their own vulnerabilities, and a
rejection of the idea of autonomous functioning and
self-sufficient voluntarism. There is an inclination to
view the family, not the marketplace, as the prototype
of moral relationships' (Shweder, p. 77).
De vraag die naar aanleiding van deze crossculturele bevinding gesteld kan worden, is of deze
door levens- en wereldbeschouwing bepaalde
gewoonten en gebruiken dezelfde status hebben als de
eerder genoemde basisregels. Basisregels dienen, zo is
uit het voorafgaande duidelijk geworden, onderscheiden te worden van moreel geladen conventies en
gebruiken. Laatstgenoemde categorie varieert per
cultuur en ontleent haar morele lading aan een religie
of levensbeschouwing. De met de morele gebruiken of
praktijken corresponderende regels en principes (die
bij voorbeeld passen binnen een christelijke, islamitische of hindoeistische traditie) hebben tot doel het
hoogste goed of levensdoel te realiseren en kunnen
gerekend worden tot de brede moraal; de conventies
zelf, die door een levens- of wereldbeschouwing als
`moreel' bestempeld worden, vallen onder het
variabele deel van de publieke moraal.
Morele opweding in een multieulturele semen/eying

Mede op grond van de analyses van enkele centrale
begrippen die in het geschetste publieke debat een rol
spelen, is het nu mogelijk iets meer te berde te
brengen over de morele opvoeding in een multiculturele samenleving. In een samenleving die gekenmerk t wordt door een moreel pluralisme dienen
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kinderen niet alleen maar getraind te worden in de
basis- en variabele regels van de publieke moraal. Het
verwerven van een morele code maakt het kind wel lid
van een (door een morele traditie bepaalde) leefgemeenschap (of zuil). Sommige auteurs spreken in dit
geval over `morele training' en reserveren de term
gmorele opvoeding' alleen voor die vormen van
beInvloeding waarbij de opvoedeling ook leert dat de
door traditie bepaalde regels en conventies aan
bepaalde principes of criteria moeten voldoen, bij
voorbeeld aan de principes van rechtvaardigheid en
het bevorderen van het gemeenschappelijk goed.
Baier (1971) verdedigt in dit verband de opvatting
dat indien een gemeenschap zo'n subset van morele
principes niet kent, deze geen moraliteit heeft, hoewel
er dan wel sprake kan zijn van een religie, van een
complex van tradities of taboes. Spreken over `morele
opvoeding' is dan ook vooral op zijn plaats indien
getracht wordt de onvolwassenen ook morele
principes aan te leren of, anders gezegd, indien met
name de ontwikkeling van een persoonlijke moraal
bevorderd wordt.
Uit het voorafgaande is duidelijk geworden dat in
multiculturele samenlevingen in de opvoeding en het
onderwijs veel aandacht besteed moet worden aan het
verwerven van de basisregels en het ontwikkelen van
een persoonlijke moraal (Johnson, 1981). Eerder heb
ik opgemerkt dat de analyses van Brandt enige
indicatie geven hoe onvolwassenen zich de basisregels
eigen kunnen maken. Het centraal stellen van de
conatief-emotionele componenten betekent dat het
kind zich in het bijzonder specifieke emoties
(schaamte, schuld, zorg) en (wils)deugden met
betrekking tot de basisregels eigen moet maken
(Spiecker, 1991).
Het verwerven van deze gezindheden, van motivatie
voor en aversie tegen bepaalde handelingen, berust
niet in eerste instantie op een intellectuele benadering
van uitleggen, verklaren of het geven van inzicht in de
rationale van handelingsregels; het is primair een
kwestie van voordoen, van belonen en afkeuren,
trainen in en bijbrengen van goede affectieve- en
gedragsgewoonten (Oakeshott, 1962; Hampshire,
1983; Spiecker, 1984). Morele opvoeding is hier
vooral gericht op het bijbrengen van de gezindheden
en de regels die de kern van de publieke moraal
vormen.
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Deze publieke moraal bestaat in ieder geval uit
regels die onze gedragingen op specifieke punten
inperken en die vooral tot doel hebben onze natuurlijke neigingen in te perken. Onze menselijke natuur
wordt immers gekenmerkt door een 'limited
sympathy' of een neiging tot bepaalde `zonden' — het
ligt in de menselijke aard om zorg en aandacht te
beperken tot zichzelf of tot de directe naasten —, en
het is de rol van de goede affectieve- en gedragsgewoonten om deze menselijke beperkingen tegen te
gaan (vergelijk Kekes, 1989). De opvoedeling moet
zich derhalve in ieder geval de voor de basisregels
kenmerkende disposities eigen maken; deze stellen
hem of haar in staat deel te nemen aan (mede door
tradities bepaalde) vormen van menselijk samenleven.
De opvoedeling moet zich echter ook een persoonlijke moraliteit eigen maken, hij of zij moet leren met
behulp van morele principes adequate morele
oordelen te vellen over bij voorbeeld bestaande morele
praktijken en gewoonten. In het bijzonder in een
democratische en ethisch pluralistische samenleving
zal op dit vermogen een beroep worden gedaan.
'I have described a person's
moral code as an internal monitor
of behaviour: primarily as
'There are some types of basic
intrinsic desires and aversions
rules — e.g. concerning contracts,
directed at types of conduct, with
the care of the young and
corresponding feelings of guilt
property — which can be seen to
and attitudes of disapproval. In
be necessary to any continuing
the traditional picture a person's
form of social life in which the
moral code is primarily
human condition is going to be
knowledge or at least belief about
tolerable at all, man being what
he is and the conditions of life on which kinds of action are morally
right or wrong, with motivation
earth being what they arc.'
and emotion appearing as
(Peters, 1974, p. 365)
responses to this knowledge'
Deze term is wellicht te
(Brandt. 1984, pp. 170-71).
prefereren boven de term
In een samenleving waar men
'burgerzin' die tezeer is verbonden
het instituut huwelijk kent, is
is met de burgerstaat of burgerij.
'For the rational selfish person is volgens Gert (1988, p. 154) de
regel 'pleeg geen overspel' wel
interested in parts of a moral
code which benefit others, only to degelijk een (niet-universele)
basisregel: 2 ... the rule against
the extent to which benefit in
return is provided for himself. So adultery could be deduced from
the rule against cheating'.
he supports a system calling on
him to submit to moral obligation € 'There is good reason for
holding that the welfare of our
to others only in so far as others
society requires the particular
can help or hinder him' (Brandt,
social morality we have. For our
1984, p. 221).
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Vrouwen, mannen en moraal
prof. dr. E. Lissenberg*

Inleiding
'0 heerlijke, zedige instelling, o heilige familie,
onaantastbare goddelijke inrichting, die burgers tot
waarheid en deugd moet opvoeden!...0 familie, jij
bent de bakermat van alle sociale misstanden, jij bent
het verzorgingshuis van alle gemakzuchtige vrouwen,
de ankersmederij van de broodwinner en de hel der
kinderen!' schreef August Strindberg in 1886 in zijn
autobiografie naar aanleiding van zijn eerste (bewuste)
leugen. Hij bog omdat hij de stokslagen van zijn
vader niet langer kon verdragen en bekende wat hij
niet had gedaan.
Deze sombere visie op het gezin wordt niet gedeeld
door hedendaagse beleidsmakers. Integendeel. Van het
gezin wordt een belangrijke bijdrage verwacht aan het
overdragen van de moraal. Het beeld van het gezin
dat deze functie moet vervullen, lijkt echter niet op
het hedendaagse gezin, maar op dat van de jaren
vijftig en zestig toen moeders zich thuis wijdden aan
de emotionele en morele zorg voor man en kinderen
en toen vaders met hun werk buitenshuis als enige
kostwinner fungeerden.
De huidige realiteit is anders. In de afgelopen
decennia zijn de verhoudingen tussen mannen en
vrouwen en ouders en kinderen gewijzigd. Vrouwen
en kinderen hebben meer rechten gekregen, zonder
dat daar een vergelijkbare groei in de plichten van
vaders en mannen tegenover heeft gestaan. Daarnaast,
en in samenhang met de toegenomen rechten van
vrouwen en kinderen, werden de gezinnen veelvor* De auteur is als hoogleraar verbonden aan het
Criminologisch Instituut 'Bonger' van de Universiteit van
Amsterdam. Zij dankt Hans Boutellier en Herman Franke
voor hun commentaar op een eerdere versie van dit artikel.
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miger. Kinderen groeien op in tweeouder-, eenouder-,
stiefouder- en adoptiegezinnen, en veel moeders
nemen deel aan het betaalde arbeidsproces. Die
moeders zien zich gedwongen om hun tijd en
aandacht te verdelen tussen gezin en werk. Dat heeft
consequenties voor henzelf, voor hun kinderen en bun
eventuele partners.
De gevolgen voor vrouwen manifesteren zich niet
alleen in een gewijzigde tijdsbesteding, maar ook in
veranderingen in hun ethische orientatie. Nog steeds
wordt door sommigen verondersteld dat vrouwen een
andere ethische orientatie, een andere moraai hebben
dan mannen. Die andere moraal lijkt echter meer in
verband te staan met ongelijke machtsverhoudingen
dan met geslacht. De typerende morele orientatie van
minder machtigen in het algemeen lijkt een ethiek van
plichten die kan worden onderscheiden van een ethiek
van rechten van de machtigeren.
De verhoudingen tussen machtigen en minder
machtigen liggen niet vast. Verschuivingen daarin
hangen samen met veranderingen in morele orientatie,
waarbij die gewijzigde orientatie zowel oorzaak als
gevolg kan zijn van de veranderingen in de onderlinge
verhoudingen. In de laatste decennia zijn met name de
machtsbalansen tussen vrouwen en mannen
verschoven. Steeds minder vrouwen zien de rol van
moeder en echtgenoot als de enige opdracht die zij
moeten uitvoeren. Zij nemen in steeds grotere
aantallen deel aan betaalde bezigheden buitenshuis en
raken steeds meer vertrouwd met een veelheid aan
omgangsvormen en opvattingen over goed en kwaad
in een diversiteit aan situaties. Hun visie op rechten
en plichten van henzelf en van anderen is aan verandering onderhevig en dat werkt door in de omgangsvormen en de morele denkbeelden die zij meer of
minder bewust overdragen en die hun kinderen zich
meer of minder bewust eigen maken.
Vrouwelijke en mannelijke moraal
Vrouwen zijn anders dan mannen. Zij worden
gezien als slechter, als beter, als aanvullend en in ieder
geval als anders. Dat anders heeft in het bijzonder
betrek king op de morele habitus van vrouwen
(vergelijk Komter, 1990, p. 23). Over die andere
moraal hebben filosofen, politieke theoretici en ook
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criminologen zich uitgelaten. Criminologen hebben
getracht de geringe aard en omvang van de misdadigheid van vrouwen te verklaren op grond van die
andere moraal.' Zij verklaarden weinig, maar
beschreven veel.
Lombroso kwam op grond van schedelmetingen al
tot de conclusie dat het criminele type niet onder
vrouwen kon worden aangetroffen. Uitschieters naar
boven en naar beneden in de kenmerken van de
(menselijke) soort zouden onder vrouwen minder
voorkomen dan onder mannen (Lombroso, 1895,
p. 28). Ook Van Bemmelen meende dat onder
vrouwen minder afwijkingen van de (statistische)
norm gevonden konden worden. In zijn in 1952
verschenen Leerboek van de misdaadkunde schreef hij
dat mannen vrijer en onverschilliger tegenover het
leven staan en `zorgelozer van [hun] krachten kunnen
uitdelen' dan vrouwen die `een beschermde en ontvangende, het kind bewakende, behoedende functie
hebben'. Zowel in het goede als het slechte zouden
mannen meer dan vrouwen geneigd zijn af te wijken
van het gemiddelde (Van Bemmelen, 1952, p. 248).
Hudig en Kempe waren er, in navolging van de
Groningse psycholoog Heymans, van overtuigd dat
vrouwen een groter aanpassingsvermogen hebben dan
mannen en dat zij in veel ongunstiger omstandigheden
moeten verkeren om over te gaan tot misdadig
gedrag. Kempe (1947, p. 67) veronderstelde bovendien
een verschil in aangeboren moraal, en specifiek
mannelijke en specifiek vrouwelijke deugden.
Rutenfrans kwam in 1989 op basis van een grondige
literatuurstudie tot een soortgelijke conclusie en stelde
relatiegerichtheid van vrouwen tegenover dominantiegerichtheid van mannen. Vrouwen zouden zich de
algemeen gedeelde gevoelens en overtuigingen meer
eigen maken dan mannen.
De verschillen in morele orientatie van mannen en
vrouwen heeft Carol Gilligan, duidelijker dan enige
andere feministische auteur, benoemd als inherente
verschillen tussen de geslachten. Zij is van mening dat
vrouwen een andere ethiek, een 'ander geluid' hebben
dan mannen, welke vrouwelijke ethiek zij aanduidt als
een verantwoordelijkheids- of zorgzaamheidsethiek.
Gilligan ontwikkelde haar visie in reactie op
Kohlbergs theorie over morele ontwikkeling.
Kohlberg (1969) heeft een psychologisch model van
morele ontwikkeling ontworpen waarin het normbesef
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van kinderen verandert van egoIstisch, via sociaal
gericht naar algemeen. Drie hoofdstadia worden
onderscheiden. In het eerste, pre-conventionele,
stadium worden goed en kwaad bepaald door de
gevolgen. Goed is wat wordt beloond, kwaad is wat
wordt gestraft. In het tweede, conventionele, stadium
worden regels onderschreven omdat die algemeen
aanvaard worden. Het derde, post-conventionele,
stadium wordt gekenmerkt door een duidelijk streven
naar morele principes, onafhankelijk van enige
autoriteit.
Meisjes en vrouwen komen volgens Kohlberg in
bun oplossingen van morele conflicten en dilemma's
over het algemeen niet verder dan het conventionele
stadium, terwijI jongens en mannen het hogere, postconventionele, niveau kunnen berciken. In dit model
wordt morele ontwikkeling geformuleerd in termen
van rechten en rechtvaardigheid (Kohlberg, pp. 376
e.v.).
Gilligan baseerde haar model op de oplossingen van
vrouwelijke proefpersonen voor dilemma's en
problemen rond gebeurtenissen die vooral vrouwen
raken, zoals eel) beslissing over het al dan niet beeindigen van zwangerschap door een abortus. Gilligan
ziet deze beslissing als een keuze tussen zichzelf en
anderen i.c. het ongeboren leven, en ontdekt drie
opvattingen over moraal die een ontwikkeling impliceren waarin `zorgzaamheid het zelfgekozen beginsel
van een moraalopvatting [wordt]' (Gilligan, 1985,
p. 97).
Gilligan concludeerde dat meisjes en vrouwen
morele dilemma's niet interpreteren in termen van
rechten en rechtvaardigheid, maar als relatieproblemen waarin verantwoordelijkheid de boventoon
voert (Gilligan, p. 78). Dergelijke reacties passen niet
in Koh!bergs model, wat voor Gilligan aanleiding was
om naast Kohlbergs theorie van rechtvaardigheid
(theory of justice), een theorie van zorgzaamheid
(theory of care) te formuleren.
In die laatste theorie worth morele ontwikkeling
gezien als een groeiend inzicht in de psychologie van
menselijke relaties. Morele dilemma's worden beoordeeld in termcn van strijdige verantwoordelijkheden.
'De ontwikkeling van het vrouwelijk nonnbesef
verloopt van het primaire belang van overleven en het
belang van goedheid tot een reflexief standpunt over
zorgzaamheid als zijnde de meest betrouwbare gids
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voor de oplossing van relatieconflicten.' (Gilligan,
p. 134). 2
Gilligan en Kohlberg stemmen overeen in hun visie
op het universele karakter van de door hen ontdekte
vormen van morele ontwikkeling. Met vele andere
auteurs ben ik echter van mening dat vormen van
morele ontwikkeling tijd- en plaatsgebonden zijn.
Ethiek van plichten
De reacties op Gilligans `theorie van zorgzaamheid'
bleven niet uit. Vooral vanuit feministische kringen,
kwam het verwijt dat zij onvoldoende oog zou hebben
voor de sociale context van ongelijke machtsbalansen
en de daarmee samenhangende beheersingspatronen.
Over de ideologische implicaties van Gilligans theorie
en de reacties daarop, schrijft Davis (1991, P. 96) dat
Gilligan enerzijds lof kreeg toegezwaaid voor haar
inzichten die een beter begrip van de positie van
vrouwen mogelijk maken. Anderzijds werd zij tot de
orde geroepen omdat zij de hang tot zorgen bij
vrouwen heeft verheven tot een aparte moraal wat als
ideologisch instrument kan worden gebruikt om de
`werkelijke' uitbuiting die er aan ten grondslag ligt te
verhullen.
Gilligan zou zich te veel hebben geconcentreerd op
de variabele `geslache, niet alleen bij de keuze van het
soort problemen dat zij aan haar proefpersonen
voorlegde, maar ook bij haar analyse van het onderzoeksmateriaal. De verklaring van de geconstateerde
(psychologische) verschillen in morele ontwikkeling
zou zij ten onrechte hebben gezocht in inherente
verschillen tussen de geslachten. Haar critici waren
van oordeel dat de verschillen in morele orientatie niet
alleen verband houden met geslacht en de daaraan
verbonden machtsongelijkheid, maar met verhoudingen van onder- en bovengeschiktheid in het
algemeen. De morele ontwikkeling die Gilligan heeft
benoemd als `zorgzaamheids- of verantwoordelijkheidsethiek' zou kenmerkend zijn voor leden van
ondergeschikte groepen in het algemeen en Kohlbergs
ethiek van rechten en rechtvaardigheid zou eerder
typerend zijn voor de machtigeren of bovengeschikten
(Hagan, 1988, pp. 205 e.v.; Komter, 1990, pp. 67 e.v.;
McKinnon, 1987, pp. 38 e.v.).
Voor de veronderstelling dat de door Gilligan
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beschreven ethiek kenmerkend is voor leden van
gedomineerde groepen vind ik steun in de resultaten
van mijn onderzoek naar de ontwikkeling van morele
denkbeelden van kinderen over misdaad en straf. lk
concludeerde dat meisjes meer dan jongens, en
kinderen uit het lagere sociale milieu meer dun
kinderen uit de andere milieus oog lijken te hebben
voor de onderlinge afhankelijkheid en verbondenheid
van mensen (Lissenberg, 1979, p. 190).
Het is de vraag of `zorgzaamheidsethiek' wel de
meest passende benaming is. Gilligan heeft
zorgzaamheid gesteld tegenover het door Kohlberg
gebruikte begrip rechtvaardigheid en beide concepten
hebben een sterk normatieve lading. De begrippen
concurreren met elkaar om het predikaat
Onderzocht zal moeten worden hoe de waardering
voor deze begrippen bij verschillende categorieen uit
de bevolking ligt, en met welke situaties die in
verband worden gebracht. Zeker is dat zorgzaamheid
meer wordt geassocieerd met vrouwen en het
abstractere begrip rechtvaardigheid meer met mannen.
Zoals gezegd, het gaat niet (alleen) om verschillen
tussen mannen en vrouwen, maar om verschillen in
machtsposities en de daarmee samenhangende
ethische visies.'
Deze twee ethische visies zou ik willen aanduiden
als cen ethiek van plichten en een ethiek van rechten.
De minder machtigen hebben zich een ethiek van
plichten eigen gemaakt die complementair is aan een
ethiek van rechten van de machtigeren (vergelijk
Tronto, 1987, p. 663). Deze tweedeling is globaal. De
concretisering ervan hangt samen met concrete
machtsverhoudingen in concrete situaties (vergelijk
Komter, 1990, p. 216). Er is dus geen sprake van twee
universele vormen van morele ontwikkeling. Het is
een kwestie van accenten en van verschillen in vanzelfsprekendheden, en er is mijns inziens geen vaststaand
eindpunt in de morele ontwikkeling. De morele
ontwikkeling zoals vastgesteld door Gilligan en
Kohlberg hangt in hoge mate samen met de cognitieve
ontwikkeling van de betrokkenen (vergelijk
Lissenberg, 1979, p. 75) en de reacties op morele
dilemma's en problemen zullen, afhankelijk van de sociale context, nu eens in meer concrete dan weer in
meer abstracte termen worden gegeven.
Verschillen in ethische visie tussen de meer en
minder machtigen lijken gerelateerd aan bun aandeel
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in het totaal van rechten en plichten. 'Ails men de
totale hoeveelheid rechten en plichten van de verschillende groepen van burgers in hun onderlinge
verhouding neemt dan blijft bij de machtigen een
harde kern van specifieke rechten tegenover diffuse
plichten over; diffuse — moeilijk realiseerbare — rechten
en specifieke plichten bij de minder machtigen'
(Schuyt, 1983, P. 58). Hoewel ik veronderstel dat de
ethiek van plichten en het hebben van specifieke
plichten typerend is voor de minder machtigen in het
algemeen, zal ik hieronder (de veranderingen in) de
ethische orientatie en de rechten en plichten van
vrouwen in relatie tot die van mannen bespreken.
Plichten en rechten
De plichten van de een zijn de rechten van de ander.
Het opeisen van rechten houdt onvermijdelijk in dat
van anderen nakoming van plichten wordt verwacht.
Van de minder machtigen wordt verondersteld dat zij
rekening houden met de al dan niet uitgesproken
wensen en opdrachten van anderen en vooral van de
machtigeren, terwijl de machtigeren zichzelf centraal
kunnen stellen. Hier staat een dubbele orientatie, het
gericht zijn op anderen en op zichzelf, tegenover een
enkelvoudige, het voornamelijk gericht zijn op
zichzelf. Van Boheemen (1990, pp. 275-288) bespreekt
tweetaligheid als een voorbeeld van een dubbele orientatie. De ondergeschikten spreken niet alleen hun
eigen taal, maar ook die van de machtigen: iemand
die een dialect spreekt, kent ook de dominante
cultuurtaal.
De minder machtigen zijn door hun dubbele orientatie beter in staat de zwakheden en de krachten van
de machtigeren te onderkennen dan omgekeerd. De
laatsten zijn daarin ook niet of nauwelijks geInteresseerd. Zij zijn de gevestigden die de minder machtigen
kunnen buitensluiten (vergelijk Elias en Scotson,
1976). In de verhoudingen tussen mannen en vrouwen
was er lange tijd sprake van wederzijdse buitensluiting
in de verdeling van de dagelijkse bezigheden. Mannen
hadden en hebben hun betaalde plichten met daarbij
behorende rechten op het hoger aangeslagen publieke
domein, naast rechten en weinig plichten op het als
minder belangrijk gewaardeerde prive-domein waar
vrouwen 'de scepter zwaai(d)en'. Overdag mochten en
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konden vrouwen zelf bepalen of en hoe zij bun
plichten in huis zouden vervullen, zonder dat zij in
toom werden gehouden door direct aanwezige
anderen. In dit opzicht werd in hoge mate een beroep
gedaan op hun zelfbeheersing.
Het ligt voor de hand dat mensen met meer plichten
dan rechten andere vormen van afwijkend gedrag
vertonen dan mensen voor wie de rechten overheersen. Plichten verwijzen naar be/wren en moeten en
naar het ontbreken van keuzes, terwijI rechten
verwijzen naar kunnen en keuzevrijheid. Rechten
werken bevrijdend en plichten werken onderdrukkend.
Dat laatste komt mede tot uitdrukking in de kans dat
negatieve reacties volgen als niet aan de verwachtingen wordt voldaan. Negatieve formele of informele
sancties zullen eerder de plichtsverzakers treffen dan
degenen die de grenzen van hun rechten aftasten.
De minder machtigen beschikken globaal gesproken
over drie alternatieven om negatieve sancties te
vermijden. Ten eerste kunnen zij die ontlopen door
zich aan hun plichten te houden. Op positieve sancties
hoeven zij niet te rekenen, zoals ik nog zal bespreken
in verband met de bezigheden van moeders. Ten
tweede kunnen zij hun plichten verzaken en sancties
ontlopen door voor te wenden dat zij overeenkomstig
de verwachtingen hebben gehandeld. Bonger (1916, p.
478) meende dat de situatie van onderdrukking
waarin vrouwen al eeuwenlang hebben geleefd, hen
heeft gedwongen hun toevlucht te zoeken in leugen en
bedrog, die hij bestempelt als de wapens van de
minder machtigen. Verzaken van plichten is dan een
machtsbron van mensen in ondergeschikte posities.
Zij zouden zich in toenemende mate vaardigheden
hebben eigen gemaakt om situaties te herkennen
waarin plichtsverzuim straffeloos mogelijk is. Een
dergelijke gevoeligheid kan in de loop van de
biografische en van de historische ontwikkeling tot
`een tweede natuur' zijn geworden.
Een van de redenen voor het geringe contact van
meisjes en vrouwen met politie en justitie is mijns
inziens dat hun bedreigende handelingen eerder
schuilen in nalaten dan in doen. Te denken valt aan
het verwaarlozen van kinderen en/of partner.
Strafrechtelijk is meer `doen' dan laten' verboden.
Ook het opsporings- en vervolgingsapparaat is beter
toegerust om vast te stellen wat is gerkzatz dan wat is
nagelaten. De macht van het nalaten zien we ook bij
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andere minder machtigen, bij voorbeeld werknemers
die staken of langzaam-aan-acties houden, of uitkeringsgerechtigden die niet melden dat zij werk hebben
gevonden, verhuisd zijn of samenwonen. De macht
van de minder machtigen komt eerder naar voren in
nalaten dan in doen.
Een derde alternatief voor de minder machtigen is
dat zij zich toegang verschaffen tot de machtsbronnen
van de machtigeren of dat de laatsten machtsbronnen
verliezen. Veel vermogensdelicten kunnen in dit licht
worden geInterpreteerd. Ook de ontwikkeling in de
verhouding tussen mannen en vrouwen is een
voorbeeld van dit derde alternatief, waarbij vrouwen
over machtsbronnen zijn gaan beschikken die
voorheen vooral voor mannen toegankelijk waren.
Tegelijkertijd hebben vrouwen enigszins moeten
inschikken omdat zij macht op het emotionele vlak
hebben moeten prijsgeven aan mannen.
Plichten en macht
De stilzwijgende veronderstelling was lange tijd dat
vrouwen zich toelegden op de verzorging van (man
en) kinderen en hen meer of minder spelenderwijs het
onderscheid in goed en kwaad bijbrachten of hen
daaraan herinnerden. Aangenomen werd dat deze
zorgtaak op de juiste wijze zou worden uitgevoerd,
zonder dat precies duidelijk werd gemaakt wat juist
was. Zorgen was, en is nog steeds, een diffuse plicht
die mede door zijn schimmigheid niet in aanmerking
komt voor positieve sancties. Daarvoor zijn geexpliciteerde beoordelingscriteria nodig. Lof en beloning of
een verhoging van het individuele prestige mochten
vrouwen niet verwachten. Hoezeer zij zich ook
uitsloofden, het veranderde weinig of niets aan hun
status in positieve zin. Wel dreigde steeds het gevaar
van statusdegradatie.
Veel vrouwen hebben het gevoel voortdurend te
falen, 'het nooit goed te kunnen doen'. Zij vrezen
tekort te schieten, of niet te voldoen aan de vaag
omschreven normen van `goed-moederschap', zo
stelde Komter (1985, pp. 170 e.v.) vast in haar
onderzoek naar relaties tussen mannen en vrouwen.
Diffuse plichten bevorderen statusonzekerheid.
In de criminologische literatuur is het niet
ongewoon om misdadig of afwijkend gedrag van
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kinderen in verband te brengen met de onvolmaakte
relatie met, of het inconsistente gedrag van hun
ouders en vooral hun moeders. Weliswaar wordt in de
literatuur steeds opnieuw beklemtoond dat dit soort
verbanden geen theoretisch onderbouwde maar
alledaagse noties zijn, toch wordt daarnaar bij voortduring onderzoek gedaan (zie bij voorbeeld Mannheim,
1965, pp. 607 e.v.; Hirschi, 1972, pp. 83 e.v.;
Gottfredson en Hirschi, 1990). Onderzoeksvragen
over dit soort verbanden bevestigen de juistheid van
die alledaagse theorieen. Immers waarom zouden
geleerden zich het hoofd breken over kwesties die
iedere grond van waarheid missen.
Deze wetenschappelijke belangstelling gaat niet aan
de opvoeders, en zeker niet aan moeders, voorbij.
Regelmatig werden en worden zij via populair-wetenschappelijke publikaties aan hun copdrache inzake het
moederschap herinnerd. Die opdracht is in de loop
van de tijd gewijzigd. Opvattingen over het moederschap, zoals voorgespiegeld in damesbladen, zijn in de
periode van 1960 tot 1980 veranderd van `moederschap is opoffering' via `moederschap is opvoeding'
naar `moederschap is zelfontplooiing'.
In 1960 werd het moederschap voor vrouwen nog
als een vanzelfsprekende taak gezien. Verwacht werd
dat zij, in een hierarchische relatie met de kinderen, de
dagelijkse verantwoordelijkheid droegen voor het
bijbrengen van opvattingen over goed en kwaad,
plichtsbetrachting en respect. In 1980 is dat beeld
veranderd. Het moederschap was toen niet langer
vanzelfsprekend, maar werd gezien als een van de
mogelijke levensvervullingen voor vrouwen. De
hierarchische relatie tussen moeders en kinderen had
plaats gemaakt voor een relatie waarin `wederzijds
genieten en ontplooien, waarbij het onderkennen van
het eigen gevoel, ook als hieraan negatieve aspecten
kleven, wezenlijk is' (Knijn en Verheijen, 1988, p. 44).
Het beeld van het moederschap veranderde, maar de
daaraan gekoppelde verwachtingen omtrent juist
gedrag bleven vaag en voorts was en is het een plicht
die onbetaald moet worden nagekomen.
Uiteraard hebben mannen ook plichten. Het belangrijkste verschil is dat mannen vooral betaalde en
vrouwen vooral onbetaalde plichten hebben. Het
ontbreken van een geldelijke beloning is een indicatie
voor de lage sociale waardering voor (tijds)investering
in de (morele) zorg voor kinderen. Het moederschap
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is onbetaald en draagt niet bij aan statusverhoging.
Het is wel een machtsbron, namelijk macht op `een
vitaal gebied: niet van maatschappelijke macht, maar
van emotionele macht, die voor de betrokkenen van
het grootste belang is' (Brinkgreve, 1991, P. 124).
Deze machtsbron levert geen zelfstandige status op,
vrouwen blijven de moeder van of echtgenote van. Het
nakomen van de plicht tot zorgen werd en wordt
onvoldoende gewaardeerd en beloond, reden waarom
voor veranderingen is geijverd en rechten werden
opgeeist. De laatste decennia staat voor vrouwen het
recht op betaald werk buitenshuis en op het delen van
de bezigheden binnenshuis centraal.
Rechten en plichten
Het emancipatieproces van vrouwen heeft, als ieder
emancipatieproces, vooral betrekking op het opeisen
en verkrijgen van rechten. Via deelname aan het
betaalde arbeidsproces trachten vrouwen het recht op
een eigen individuele maatschappelijke status vorm te
geven. In de afgelopen decennia is hun aandeel in
betaald werk met een procent per jaar toegenomen,
waardoor 54% van alle vrouwen tussen 15 en 64 jaar
in 1990 een betaalde baan had. Van hen werkt de
meerderheid, namelijk 58%, in deeltijd. Deeltijdbanen
komen relatief vaak voor onder gehuwde of samenwonende vrouwen, want van hen werkt 78% gedurende
een gedeelte van de voile werktijd (vergelijk Van
Doorne-Huiskes, 1992, pp. 6-7).
Een baan buitenshuis, ook een deeltijdbaan, dwingt
tot herverdeling van beschikbare tijd en aandacht.
Iedereen beschikt over 24 uur per etmaal; tijd besteed
aan betaald werk gaat ten koste van tijd voor
onbetaald werk en omgekeerd. Voor buitenshuis
werkende vrouwen is de zorgtaak een neventaak en
geen hoofdtaak. Deze herverdeling van tijd van
moeders/vrouwen heeft de tijdsbesteding van vaders/
mannen beInvloed. Dat kan worden afgeleid uit de
bevindingen van tijdsbestedingsonderzoek.
In 1975 werkten vrouwen van 20 jaar en ouder
gemiddeld 36 uur per week in het huishouden; in 1985
was dat 32 uur. Mannen hebben zich in diezelfde tien
jaar iets meer leren toeleggen op huishoudelijke
arbeid. In plaats van gemiddeld 10 uur per week in
1975 staken zij in 1985 gemiddeld 12 uur per week in
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het huishouden (Van Doorne-Huiskes, p. 9). Vrouwen
nemen dus nog steeds het leeuwedeel van de huishoudelijke en verzorgende taken voor hun rekening, ook
al zijn de opvattingen steeds minder in overeenstemming met deze taakverdeling (zie Brinkgreve,
1991; Van Doorne-Huiskes, 1992; Gustaffson, 1990;
Hooghiemstra en Niphuis-Nell, 1993; Komter, 1985).
Vrouwen hebben thans onbetaalde plichten en recht
op betaalde plichten. Ze hebben naast de plicht om
hun plicht te doen nu ook het recht om hun plicht te
doen. Dat laatste dienen zij nog altijd als een gunst te
zien, zeker als zij bun entree maken op een traditioneel mannenterrein als de politie. Het omgekeerde
lijkt te gelden voor mannen die activiteiten en taken
verrichten die van oudsher tot het `vrouwendomein'
horen, zoals de verpleegkunde. Zij worden als helden
begroet, zo concludeert Komter na onderzoek onder
drie beroepsgroepen (Komter, 1990, p. 229).
Vergelijkbare reacties volgen ook vaak als mannen
een bijdrage leveren aan de verzorging van de
kinderen of het huishouden. Dat overtreft nog altijd
de verwachtingen en is aanleiding voor prijzende
opmerkingen.
De meeste vrouwen houden de ongelijke verdeling
in stand door daadwerkelijk meer zorgtaken nit te
voeren dan mannen. Die feitelijke situatie binnenshuis
sluit niet aan bij opvattingen over gelijkheid tussen de
geslachten, wat tot fricties in relaties en individuele
frustraties kan leiden. Die worden versterkt door
ervaringen buitenshuis waar vrouwen eveneens
ontdekken dat gedragsvoorschriften en omgangsvormen tang niet altijd met elkaar in overeenstemming
zijn.
Deze gewaarwordingen beinvloeden de denkbeelden
en manieren van doen en laten die zij hun kinderen
meer of minder bewust bijbrengen. In de betrekkelijke
luwte van het huisgezin konden gedragsvoorschriften
en omgangsvormen worden bijgebracht onder
verwijzing naar toekomstige situaties, die voor de
moeders zelf ook vaak hypothetisch waren en daarom
een betrekkelijk rigide karakter konden hebben: `Zo
doe je dat, zo hoort dat...' Naarmate vrouwen/
moeders meer mensen in meer situaties leren kennen,
ervaren zij steeds vaker dat het voorschrijven en het
naleven van regels twee verschillende zaken zijn en dat
de moraal niet eenduidig, maar gefragmenteerd en
versplinterd is (vergelijk Boutellier, 1992, p. 231).
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Deelname aan het arbeidsproces brengt een
uitbreiding van de beschikbare gedragsalternatieven
met zich mee, verruimt de blik en leidt tot een realistischer kijk op de flexibiliteit van de regels en de
toepassing daarvan.
Marginaliteit
De dubbele morele orientatie op eigen plichten en
andermans rechten heeft het vrouwen mogelijk vergemakkelijkt om toegang te krijgen tot de betaalde
arbeid, een van de traditionele machtsbronnen van
mannen. Met die wereld hadden zij al indirect, via
hun partners (vaders en broers), kennis gemaakt. De
enkelvoudige morele orientatie van mannen kan de
toeeigening van emotionele macht daarentegen belemmeren. In dit opzicht heeft de ethiek van plichten, hun
dubbele morele gerichtheid, vrouwen een voorsprong
gegeven en hen in staat gesteld ook in de praktijk
taken op verschillende gebieden te combineren.
De veranderingen in de arbeidsdeling tussen
mannen en vrouwen kunnen worden geanalyseerd als
verschuivingen in de verhoudingen tussen gevestigden
en buitenstaanders. Mannen zijn nog steeds de gevestigden buitenshuis, vrouwen zijn dat binnenshuis.
Maar vrouwen zijn niet langer te typeren als buitenstaanders op de arbeidsmarkt en mannen maken zich
langzaam maar zeker los van hun positie van buitenstaander in het verrichten van gezinstaken. Om deze
veranderingen te beschrijven is het zinvol om de
theorie van gevestigden en buitenstaanders uit te
breiden met het begrip marginalen, zoals Gillissen en
Lissenberg hebben gedaan in hun onderzoek naar de
veranderde positie van vrouwen aan de Technische
Hogeschool Delft (thans Technische Universiteit
Delft).
Zij beschrijven marginalen als buitenstaanders die
zich begeven op terreinen die traditioneel zijn gereserveerd voor de gevestigden, waardoor zij op die
terreinen niet meer tot de buitenstaanders, maar ook
niet tot de gevestigden behoren (Gillissen en
Lissenberg, 1985, p. 105). Vrouwen zijn thans te
typeren als marginalen buitenshuis en mannen
bewegen zich in de richting van de positie van marginalen binnenshuis. Beide geslachten verliezen machtsbronnen op hun traditionele werkterreinen en winnen
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machtsbronnen op andere terreinen. Deze verschuivingen in de machtsbalansen werken, zij het traag,
door in de omgangsvormen en de daarmee samenhangende morele orientaties.
Recente onderzoeken wijzen uit dat vrouwen zich in
een werkkring anders opstellen en meer rekening
houden met anderen dan hun mannelijke collega's (zie
Komter, 1990, p. 207). Zij laten zich nog steeds leiden
door een ethiek van plichten ook in situaties waarin
zij niet langer tot de minder machtigen behoren.
Anderzijds kunnen mannen hun bijdragen in de
huishoudelijke en verzorgingstaken nog steeds zien als
het verlenen van gunsten. Maar ook zij zullen er
langzaam maar zeker aan gewend raken dat zij
plichten hebben en daarmee aan rechten en dus aan
macht inboeten. Deze bewustwording van plichten
heeft onvermijdelijk tot gevolg dat zij zich meer dan
voorheen op anderen zullen gaan orienteren.
Mannen en vrouwen bevinden zich in een
overgangsfase van een ontwikkeling die wijst in de
richting van steeds verdergaande gelijkheid in de
verdeling van de activiteiten tussen de geslachten.
De opvattingen hierover zijn de laatste decennia
duidelijk gewijzigd. In toenemende mate wordt
aanvaard dat zowel mannen als vrouwen bezigheden
hebben zowel op het publieke als op het prive-terrein
(vergelijk Hooghiemstra en Niphuis-Nell). Terwij1
mannen bun eigen manieren van doen zullen
aanpassen aan steeds manifester wordende
maatschappelijke opvattingen over arbeidsdeling,
zullen vrouwen juist de omgekeerde weg bewandelen
en hun eigen opvattingen, hun morele orientatie, in
overeenstemming brengen met hun reeds vertoonde
gedragingen op het publieke terrein.
De spreiding van machtsbronnen over meer
terreinen brengt met zich mee dat machtsposities niet
langer gekoppeld zullen zijn aan een specifiek terrein,
maar dat machtsposities per situatie zullen varieren.
In de ene situatie zullen meer machtsbronnen
beschikbaar zijn dan in een andere en de onderlinge
hierarchic van de situaties en de terreinen waarop die
posities worden ingenomen, zullen niet langer
vastliggen. Gebeurtenissen en activiteiten op het ene
terrein zullen op den duur niet belangrijker zijn dan
op het andere. De onderlinge sociale waardering, de
toekenning van sociale status zal steeds minder
gebaseerd zijn op een dominante bezigheid en steeds
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meer op een diversiteit aan bezigheden in steeds wisselende netwerken. Noch voor mannen noch voor
vrouwen zal op den duur een `masterstatus' zijn
weggelegd. Iedereen zal op een veelheid van gebieden
een marginale positie innemen, die soms meer in het
centrum en soms meer in de periferie zal liggen. De
wederzijdse verwachtingspatronen zullen niet langer
complementair zijn, maar min of meer vergelijkbaar
waardoor mannen en vrouwen inwisselbaar worden
als het gaat om de uitvoering van taken op verschillende terreinen.
Deze onduidelijkheid in de sociale verhoudingen zal
leiden tot voortdurende onderhandelingen en strijd
over de onderlinge verdeling van rechten en plichten.
De positie van marginalen zal eerder regel dan uitzondering worden, waarmee er per definitie geen
sprake meer kan zijn van marginaliteit. Als iedereen
marginaal is, is niemand dat meer. Deze permanente
wisselingen in de onderlinge afhankelijkheidsrelaties
vereisen een flexibele orientatie op rechten en plichten
en een aanvaarding van veelvormigheid en meerduidigheid van morele opvattingen. Een zwaar appel zal
worden gedaan op de individuele gedragsbeheersing,
want het kader van de traditionele arbeidsdeling en
daarmee samenhangende morele opvattingen en
verwachtingspatronen zal niet langer vaststaan.
De toenemende onzekerheid op relationeel en
moreel terrein stelt eisen aan de morele opvattingen
die kinderen zich meer of minder bewust eigen maken,
evenals aan hun capaciteiten om spontane opwellingen te (leren) beheersen (vergelijk Wouters, 1990, p.
36). Zij zullen vertrouwd moeten raken met een
onzekerheid die nu nog typerend is voor de posities
van marginalen. Er zal al veel gewonnen zijn als zij
leren omgaan met de zekerheid dat rechten en
plichten, waarheid en deugd, tijd- en plaatsgebonden
begrippen zijn, en dat onduidelijke, slecht afgebakende sociale posities kenmerkend zullen zijn voor de
samenleving waarin zij volwassen worden.

Noten

1980; Rutenfrans, 1989, passim.
1k citeer de Nederlandse
vertaling van Gilligans In a
different voice; de bladzijnummers
verwijzen naar die vertaling.
Mijns inziens komen die visies
voort uit twee verschillende
mensbeelden die Elias aanduidde
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' Ik beperk me bier, met uitzondering van Lombroso, tot
Nederlandse criminologen. In de
buitenlandse literatuur kunnen
dezelfde opvattingen worden
aangetroffen. Zie Lissenberg,
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als het beeld van de 'honk)
clausus', de autonome persoon die
als het ware door onzichtbare
muren van anderen is gcscheiden,
en dat van de 'homines aperti', de
van anderen allankelijke en aan
anderen gebonden personen
(Elias, 1970, pp. 128 e.v.). Vanuit
een gesloten mensbeeld, de `hotno
elausus', is de neiging minder
sterk om zich te verdiepen in
anderen, want de onderlinge
afhankelijkheid worth niet of
nauwelijks als zodanig ervaren.
De 'homo clausu.s.' is vooral
gericht op zichzelf. Net
omgekeerde geldt voor de 'homo
apertus' die niet alleen op zichzelf
maar ook, en soms vooral, is
gericht op anderen.
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De innerlijke bron van
moraliteit
drs. J.P. Veeris*

In een door de Directie Criminaliteitspreventie van
het ministerie van Justitie georganiseerde discussie
over het belang van een sociaal-normatieve opvoeding
in het kader van criminaliteitspreventie, heb ik twee
stellingen geponeerd. De eerste was dat `sociaalnormatieve opvoeding veelal cultuurgebonden is en
dat het voor alle samenlevingen een opgave is om die
cultuurgebondenheid te overstijgen en de universele
waarden te benadrukken. De kern van de zaak bij
deze opgave is het zoeken naar de bron van deze
universele waarden'.
Mijn tweede stelling was dat 'de nadruk in de
discussie niet gelegd dient te worden op de overdracht
en controle van normen en waarden, maar op de
bronnen van onze normen en waarden. Voordat er
gesproken wordt van criminaliteitspreventie, moet
eerst worden vastgesteld welke de oorsprong van onze
normen en waarden is'.
Naderhand werd ik door het ministerie uitgenodigd
op een conferentie met als thema Mores leren? een
inleiding te houden over 'de overdracht van normen
en waarden in een multiculturele samenleving in
ontwikkeling'. Naar aanleiding van mijn nadere orientatie op de thematiek koos ik voor een andere formulering en uitwerking.
In de eerste plaats ben ik in de overtuiging versterkt
dat de aard van de ontwikkeling van waarden- en
normgeleid gedrag beter wordt weergegeven door te
spreken over 'het opwekken van waarden- en
normgeleid gedrag' dan over 'de overdracht van
waarden en normen'. In de tweede plaats meen ik dat
de bespreking van dit vraagstuk geen specifieke
uitwerking van de multiculturele dimensie van de
* De auteur is directeur van het Landelijk lnspraakorgaan
Antillianen en algemeen directeur van de stichting FORSAA.
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samenleving behoefde, omdat de kern van de problematiek, zowel binnen een cultuur als tussen verschillende culturen, om dezelfde grondhouding vraagt. In
het hier volgende wil ik deze stellingnames nader
toelichten.
Socialiseren en opvoeden
De benadering van de problematiek in termen van
'de bronnen' en 'de overdracht' of 'het leren' van
normen en waarden, is te beperkt en bergt het gevaar
in zich dat de kern ervan niet wordt geraakt. Met een
dergelijke terminologie wordt het beeld gecreeerd dat
waarden en normen uitsluitend extern kunnen worden
aangeleerd. Dat wil zeggen dat het zich als mens
gedragen vanuit bepaalde waarde-keuzes en volgens
bepaalde normen of gedragsregels uitsluitend een
kwestie is van de overdracht van waardepatronen en
normen van een oudere op een jongere generatie of
van de cultuur van de meerderheid op die van de
minderheid.
Vanuit zo'n benadering is het vanzelfsprekend te
gaan zoeken naar externe bronnen en dragers van
normen en waarden, zoals kerken en andere instituten. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op toezicht
en controle op het leven en samen leven volgens de
overgedragen waarden en daaruit afgeleide normen.
Nu is het zeker zo dat een baby geen mens wordt als
hij of zij niet gesocialiseerd wordt door de menselijke
omgeving. Het jonge kind heeft enorm veel te leren om
zich als mens tussen de mensen te kunnen gedragen.
Normgedrag wordt dus wel degelijk aangeleerd. En bij
het hele jonge kind lukt dat vaak niet anders dan met
`wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe'.
Anders ligt het echter met de waarden, dat wil
zeggen met de vraag waarom het kind zich moet
gedragen volgens die norm, op die bepaalde manier.
De waarde van een bepaald normatief gedrag wordt
voor een kind pas duidelijk als het een begrijpelijk
antwoord krijgt op deze waarom-vraag die overigens
pas op wat latere leeftijd werkelijk wordt gesteld,
maar dan ook zeer nadrukkelijk. Het antwoord erop
moet zinnig zijn, dat wil zeggen meer zin geven aan
het leven van het kind, zodat het er zelf waarde aan
gaat hechten zich volgens een bepaalde norm te
gedragen.
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Daarbij is van groter belang wat de ouders
voorleven, clan wat ze zeggen over het waarom van
vole normen. Wanneer er bij de ouders een overeenstemming bestaat tussen woord en daad, wordt bij de
opgroeiende mens het vertrouwen in stand gehouden
en eon stevig fundament gelegd voor werkelijk moreel
opvoedingsgezag. Een vader die een tiener ten
onrechte straft en eerlijk toegeeft zich vergist te
hebben, wint aan vertrouwen en more& gezag.
Hiermee wordt de morele waardebeleving van het
kind beter gestimuleerd dan met stichtelijke woorden
over eerlijkheid en oprechtheid. Evenzeer effectief is
het om, in een gesprck tussen moeder en dochter naar
aanleiding van een stiekem overtreden uitgaansverbod
door de dochter, eerst de dochter te vragen zich zelf to
verantwoorden voor haar gedrag, alvorens tercchtwijzing en straf aan de orde komen.
Met doze voorbeelden hoop ik het verschil te
hebben aangeduid tussen socialiseren en opvoeden,
mores leren en mondig mores leren.
He waarde van normen
Bij de overdracht van normen moot mijns inziens
worden gekozen voor een ruimer mensbeeld en, op
grond daarvan, voor eon andere invalshoek. Ten
eerste moet op zijn minst enige notie worden gewekt
omtrent de waarde die een bepaalde norm heeft voor
de betrokkenen en ten tweede moet een vorm van
verantwoording worden afgelegd die aansluit bij de
innerlijke morele beleving van het kind. Nog te vaak
blijft normgedrag voortbestaan, terwijl het gem
enkele waarde of zin meer heeft. Zo is bidden voor en
na het eten in veel gezinnen nog een vaste norm,
zonder dat men zich afvraagt of het nog bijdraagt aan
de zingeving en de diepere beleving van samenhang in
het leven van de tafelgenoten. Hetzelfde geldt voor
kerkgang.
Aangeleerd normgedrag wordt voor eon opgroeiend
mens zin- of waardeloos wanneer hij voor zichzelf
geen bevredigend antwoord 'neer kan geven op de
vraag naar het waarom. Het antwoord op die vraag
moot niet alleen betekenis voor hem hebben, maar
ook als zinvol worden ervaren. Hoe ouder een mens
wordt, hoe meer hij van binnenuit de vraag stelt naar
de zin van de dingen. Daarin beleeft hij eon maatstaf
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die, los van alle aangeleerd gedrag, hem dwingt tot
verantwoording tegenover zichzelf: wat is de zin van
alles wat ik doe, waar doe ik het voor, wat bereik ik
ermee? Ik ben hoofdcommissaris van politie,
kamerlid, directeur van een school of bakker, maar is
dat het wat ik werkelijk wilde zijn, is dat het wat mijn
leven zin geeft, waardevol maakt?
Er bevindt zich blijkbaar ergens een bron van
waarden en zingeving, die een toets is voor ons
normgedrag en de ordening van waarden in ons leven,
en die ons jets zegt over de keuzen die we maken, of
die goed of verkeerd zijn, en dat ongeacht wat onze
meest intieme vrienden daarvan vinden. En dan doel
ik uitdrukkelijk niet op het `geweten' wat voor mij
meer de neerslag is van gelnternaliseerde cultuurgebonden normen. Wat onze ouders, schoolmeesters en
andere opvoeders ons ook hebben bijgebracht, alleen
datgene blijkt later de moeite waard, wat echt diepere
betekenis geeft aan ons leven.
Zoekend naar de diepere bron van zingeving van
het leven, kan men zich de vraag stellen waaraan
morele wereldleiders hun hoge kwaliteit van menszijn
ontlenen. Waar haalde Gandhi de morele kracht
vandaan om het Engelse bestuur te trotseren? En
Luther om de Kerk van Rome aan te klagen? Wat
houdt moeder Theresa op haar hoge leeftijd op de
been en wat blijft Mandela voortdrijven tegen zoveel
brute macht, vernedering, verdrukking, onrecht en
geweld in?
Het is deze morele kracht, soms van een enkeling,
die hele systemen en instituten doet ontstaan, maar
ook omver gooit of ondermijnt, zodra zij de innerlijke
toets van zingeving aan het leven niet meer doorstaan.
Een onweerstaanbare morele impuls die voortkomt uit
een diepe verontwaardiging, een innerlijk krachtig
`neen' tegen onrecht en onoprechtheid, tegen schijn en
misbruik van vertrouwen, tegen geweld en miskenning
van de waardigheid van ieder menselijk individu. We
zoeken als mensen blijkbaar de zin van het leven,
dwars tegen alles in wat aan ons is overgedragen.
Deze visie op het probleem, voortkomend uit een
mensbeeld waarin de mens wordt gezien als meer dan
alleen het resultaat van wat hij krijgt overgedragen,
lijkt mij een noodzakelijke voorwaarde te zijn voor
het bedenken van werkelijke oplossingen.
In het hier volgende wil ik nader ingaan op de
sociale omgeving in de huidige, aan tijd en plaats
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gebonden cultuur, waarin onze kinderen nu
opgroeien.

Individualisme en egoIsme
Wij maken ons zorgen over de wijze waarop wij
tegenwoordig in Nederland samen leven. Wat is er
aan de hand? Politic- en justitiestatistieken geven aan
dat de criminaliteit, zowel de kleine als de grote,
epidemische vormen heeft aangenomen. In geld uitgedrukt gaat het om een jaarlijkse schade van om en
nabij 35 miljard gulden.
In 1988 heeft Nederland zelfs de twijfelachtig eer
gehad in Europees verband de hoogste score te
hebben gehaald voor wat betreft het plegen van
delicten als fietsendiefstal, vernieling, inbraak en
mishandeling. Met een samenleving waarin zo'n hoog
percentage van dergelijke delicten voorkomt, waar
fraude en corruptie — zowel binnen de overheidsbureaucratieen als in het bedrijfsleven — aan de orde van
de dag zijn, maar waar ook gemiddeld vier mensen
per week zich voor de trein werpen (een jaarlijks
gemiddelde van tweehonderd mensen) om een einde te
maken aan hun leven, is lets heel ernstigs aan de
hand.
Uit sociologische en politieke analyses wordt geconcludeerd dat het veel, zo niet alles te maken heeft met
ontzuiling en het abstract worden van de samenleving.
Er is een grote afstand ontstaan tussen het gezin, de
man in de straat, en de overheid, de politick. De
knuffelende en regulerende moederstaat smoort alle
persoonlijke initiatief en verantwoordelijkheid.
Instituties hebben hun vanzelfsprekende legitimiteit
verloren of moeten die voortdurend verantwoorden.
Waarden zijn verschoven of zweven vrij rond. Het
resultaat van dit alles is een op zichzelf teruggeworpen
verstokte individualist die alleen zijn eigenbelang telt,
die zijn pakkans berekent en haalt wat ie halen kan,
doet wat ie niet laten kan, al hebben anderen daar last
van.
Veel is waar van deze analyse, en veel daarvan is
negatief. Toch is er ook winst. Deze bestaat vooral uit
de grote vrijheden die zijn verworven voor de individuele burger en de grotere mogelijkheid tot
mondigheid. De berekenende burger is ook een
verantwoording eisende burger. Vertrouwen en gezag
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moeten verdiend worden op basis van ervaring met
degenen die zich als bewakers van normen en aanprijzers van waarden opwerpen. Gezag en vertrouwen
heeft men niet meer `omdat het altijd zo geweest is',
maar omdat men het waard blijkt te zijn op zijn
woord geloofd te worden. De mondige burger is wars
van schijn. En we weten maar al te goed hoeveel
schijn er achter de facades van veel morele politieke
en religieuze instituten schuilgaat, getuige de schandalen waar de media regelmatig vol van staan.
In onze huidige samenleving is dat de leemte die de
oude bolwerken van moreel gezag zoals kerken en
politieke partijen hebben achtergelaten, gretig is
opgevuld door nieuwe waarde-zenders en normbepalers: 'Marx is uit, de markt is in', dat is de morele
leus die we in het no-nonsense-cultuurtijdperk kunnen
leren; velen proberen hun geluk daar op uit. Op straat
en in de media roept de reclame ons op ook mee te
tellen door de aanschaf van een Nintendo electronisch
spelletje, een autotelefoon of een superindividualistische vestzak-telefoon. Thuis ontkomen we nauwelijks aan de massahysterie van de hebbedingetjes, die
ten top wordt gevoerd in de vele tv-vermaakprogramma's die hun climax bereiken in hoofdprijzen als
een heuse nieuwe auto, een droomreis of baar geld.
Bij dit voortdurende vertoon van materiele levensvreugde komt bij velen vroeg of laat een signaal van
binnenuit: de vraag naar de waarde van dit alles, de
vraag naar de zin van het geleefde leven. En dan blijkt
ook deze Grote Belofte een valse te zijn. Velen lopen
het gevaar gevangen te blijven in een levenspatroon
van uiterlijke tijd- en cultuurgebonden waarden en
normen. Sommigen bijten zich hardnekkig vast in de
schijnoplossing, vluchten in drugs of zware criminaliteit. Anderen geven het op, gooien zich voor de trein
of maken op een andere manier een einde aan een als
zinloos ervaren leven.
Er zijn echter ook individualisten die blijven zoeken
naar andere antwoorden op de vraag naar welzijn en
geluk. Die niet kerks zijn maar wel christelijk of
islamiet of hindoe. Die soms zelfs ook dat niet meer
zijn, maar wel geloven in een Opperwezen dat er toch
moet zijn voor ons allen, al hebben de wereldreligies
Hem in allerlei culturele vermommingen gestoken.
Deze individualisten laten de normen van kerkgang,
ashram-bezoek, verplichte biecht, vasten, ramadan en
hoofddoek los, maar houden vast aan de waarden die
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hun omgang met zichzelf en anderen een dieper
beleefde bevrediging schenken. Ze blijven er in ieder
geval naar zoeken.
Niet de individualisering op zichzelf is dus het
probleem dat ons parten speelt, maar het individuele
egoIsme dat voor velen het alternatief lijkt voor het
vroegere van bovenaf opgelegde rekening houden met
anderen. En bij gebrek aan andere geloofwaardige en
betrouwbare waardebakens, laat de van externe
bronnen van waarden en normen afhankelijke individualist zich bij die keuze leiden door de luidruchtigste
trend- en normsetters in zijn omgcving. En de
boodschap van de bolwerken van de markt is geen
andere dan: le telt pas mee als je Levis draagt'. `Zalig
zijn zij die meer hebben of het beter hebben dan hun
buurman'. Een dure boodschap, maar men krijgt
`waar' voor zijn geld. Let wel, waar, geen waarde.
Degenen echter die inondig mores hebben `geleerd',
die hun eigen innerlijke morele bran hebben leren
vertrouwen, maken andere, echt mondige keuzes. De
sturing daarbij komt niet van de sociale omgeving,
van historisch overgedragen normen, van de reclame,
schijnspiritualiteit en wereldverbeteraars. Die sturing
komt van binnen en heeft een veel simpeler
boodschap: zinvol leven is medemenselijk leven. Niet
wat je voor jezelf vergaart, maar wat je met anderen
weet te delen, geeft je leven zin. En dan gaat het niet
om geld of dingen, maar meer om respect, tijd,
aandacht, samendoen.
Het individualisme voorbij
De verworven vrijheid tot individuele keuzes leidt
pas tot morele mondigheid als zij wortel schiet in de
innerlijke bron van morele kracht en sturing. En
morele mondigheid schept de voorwaarde voor het
respecteren van anderen en wat hun toebehoort,
onafhankelijk van sociale sturing en controle. Aileen
morele mondigheid maakt dat wij normen accepteren
en hanteren vanuit het besef van de innerlijke waarde
die zij dienen en dat wij, wanneer waardebeleving en
norm elkaar niet meer verdragen, in staat zijn bij te
dragen aan de ontwikkeling van nieuwe eigentijdse
normen. Tot deze creatieve omgang met normen
kunnen moreel mondige mensen een bijdrage leveren
in alle relaties waarin ze verkeren: die van vader en
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kind, juffrouw en kleuter, hulpverlener en delinquent,
afdelingschef en Marokkaanse medewerker.
Toezicht en controle, publieke straf en beloning
zullen nodig blijven. Het zal niet gauw een hemel op
aarde worden. Ten eerste heeft iedereen wel eens een
zwak moment en rijdt bewust door rood licht, krijgt
teveel terug bij de kassa en denkt `kassa'. Voorts
zullen er velen zijn bij wie de innerlijke bron van
waarden om allerlei redenen niet is aangeboord,
mogelijk omdat opvoeding en socialisatie niet veel
meer zijn geweest dan inadequate pogingen tot het
temmen van 'het beest in de mens' via het afdwingen
van conformistisch normgedrag.
Criminaliteitsbestrijding zal daarom altijd nodig
blijven. Burgers willen en moeten veilig kunnen
samenleven. Criminaliteitspreventie is echter een zaak
van lange adem, tenminste, als wij het goed willen
doen. Bovendien moet criminaliteitspreventie niet
onze eerste zorg zijn. Onze inspanning iets te doen
aan de kwaliteit van ons samenleven zou dan geen
ander doel hebben dan ons, zo snel en afdoende
mogelijk, te bevrijden van de last van kleine en grote
normovertreders, opdat wij ons individualistisch
leventje ongestoord kunnen voortzetten. Wat ons
primair moet motiveren is te bevorderen dat wij er
meer plezier en zin aan beleven samen te leven en te
werken.
Mondig mores leren vooronderstelt een relatie
tussen opvoeder en opvoedeling, meester en leerling,
politie-agent en arrestant, politicus en burger,
Nederlander en Medelander, die zich kenmerkt door
oprechtheid en consequent gedrag, waarbij woord en
daad elkaar dekken. Een relatie die zich ook
kenmerkt door de bereidheid tot verantwoording over
en weer en tot het samen uitmaken wat er aan de
hand is. Waarbij de keuzes die worden gemaakt over
wat er al dan niet moet worden gedaan ook door het
hart worden bepaald en niet uitsluitend door het
verstand.
De multiculturele samenleving wordt leefbaarder en
menswaardiger wanneer wij, ieder in eigen kring,
mondig mores hebben geleerd. Dan zijn wij — intellectueel en arbeider, winkelier en boer, Nederlander en
Surinamer, Molukker en Turk — bereid en in staat, in
alle openheid, samen en in gesprek met de ander, op
zoek te gaan naar dat wat ons als mens op een dieper
waardenniveau verenigt. Over en weer van elkaar
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lerend, profijt trekkend van onze culturele
verscheidenheid, samen normen verschuivend of
nieuwe ontwikkelend, samen bouwend aan een
mondiger samenleving die meer wordt geleid door
tijd, plaats en cultuur overstijgende waarden.
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De pedagogische opdracht:
niet alleen voor de school
drs. F.J.M. de Rijcke*

In zijn roman Ik heb altijd gelijk laat W.F. Hermans
zijn protagonist Lodewijk Stegman zeggen: 'Ik heb
vijf generaties schoolmeestersbloed in mijn aderen.
Dat is beter dan wijwater.' Voor Hermans stond vast
dat onderwijs en moraal jets met elkaar te maken
hebben. Dat inzicht is in Nederland sinds het
verschijnen van deze roman in 1953 niet onverminderd helder geweest.
Uit een in 1988 gepubliceerd onderzoek bleek dat
degenen die zich met onderwijsbeleid bezighielden,
nauwelijks betekenis toekenden aan de rol van
waarden in het onderwijs. In de Verenigde Staten, het
Verenigd Koninkrijk en vooral West-Duitsland was
dat anders. De rol van waarden vormde daar toen al
een van de vier thema's die de discussies over onderwijspolitieke vraagstukken beheersten (Karsten, De
Groot e.a., 1992, pp. 93-94).
Inmiddels is dat ook in Nederland het geval. Er
wordt veel gesproken en geschreven over de rol van
de school bij de morele opvoeding. Die aandacht is
niet alleen aan de oproep van de minister van
Onderwijs te danken, maar deze heeft wel als katalysator gewerkt op een moment dat de gevoeligheid
voor zo'n appel groot was. Ritzen was precies op tijd
(Roes, 1992).
In dit artikel wordt ingegaan op de discussie in
Nederland over waarden en normen in verhouding tot
het onderwijs. Ten eerste wordt aandaeht besteed aan
het debat als zodanig: waar gaat het over? Vervolgens
* De auteur is senior beleidsadviseur van het ministerie van
Onderwijs en Wetenschappen. Dit artikel is geschreven op
persoonlijke titel. Het is de bewerking van een inleiding die
de auteur, namens de minister van Onderwijs en
Wetenschappen, heeft gehouden op de studiedag Mores
leren? d.d. 17 september 1992.
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wordt de specifieke situatie in het onderwijs
besproken. Ten slotte wordt ingegaan op de rol van
de minister van Onderwijs hierbij.
Het debat over waarden en normen
Waarden en normen staan opnieuw in de belangstelling. Aanvankelijk was daarbij van veel misverstaan sprake. De woordkeuze die herinnerde aan
gesloten samcnlevingsverbanden met een allesomvattende en daardoor verstikkende moraal, nodigde niet
uit tot discussie, maar tot boze verdediging van verworven vrijheden. Gelukkig is die zinloze patstelling
doorbroken. Er wordt een zinnige, volwassen discussie
gevoerd.' Wat betreft het onderwijs is die discussie
voor het grootste deel terug te vinden in specifiek op
het onderwijs gerichte publikaties.
Wat behelst dat debat? De analyses en opvattingen
putten uit verschillende bronnen van inspiratie, maar
ze volgen dezelfde hoofdlijn. Waardcn en normen zijn
minder eanduidig geworden en hebben minder
bindende kracht. Dat is voor velen een groot goed: we
hebben ons losgemaakt van banden die we als
knellend en onnodig belemmerend ervoeren. Het
respect voor verschillen werd groter.
Twijfels rijzen als we hct gevoel krijgen dat er te
weinig voor in de plaats is gekomen. De moraal lijkt
geprivatiseerd, te zeer een strikt individuele aangelegenheid geworden. Van Stokkom spreekt in zijn bock
De republielc der weerbaren (1992, p. 13) van 'de
ondergrondse schuilplaats' waarin de moraal is teruggedrongen. Op normen als gesanctioneerde gedragsregels rustte in de afgelopen twintig jaar een zeker
taboe. Daar viel je elkaar niet mee lastig.
Daarover wordt inmiddels door velen anders
gedacht. Het inzicht dat waarden en normen geen
puur individuele aangelegenheid zijn, heeft weer
aanzien gekregen. Waarden en normen zijn van grote
maatschappelijke betekenis. Zonder gemeenschappelijk gedragen waarden en daarop gebaseerde
normen, juist voor de omgang met steeds meer
verschillende anderen, kan een samenleving niet
functioneren.
Tot zover lopen de diverse analyses ongeveer gelijk
op. Maar dan komt het dilemma. Terug naar vroeger
willen we met, als het al zou kunnen. Op deze voet
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doorgaan is ook onaantrekkelijk, zo niet onhoudbaar.
Wat dan? De antwoorden worden in belangrijke mate
bepaald door de gekozen invalshoek. Enkele
voorbeelden uit het internationale onderwijs kunnen
dit duidelijk maken. De UNESCO heeft in 1991 een
workshop georganiseerd onder de titel Education
facing the crisis of values. Uit het voorbereidend paper
voor deze bijeenkomst blijkt dat daarbij sterk de
nadruk werd gelegd op de rol van het onderwijs bij de
overbrugging van cultuurverschillen (Batelaan,
Gundara, 1991).
In Schotland is tussen 1987 en 1991 in een door het
ministerie van Onderwijs betaald project intensief
aandacht besteed aan ordeproblemen op scholen
(Johnstone, Munn, 1992). In dit project heeft men
geprobeerd een adequaat antwoord te vinden op
gedrag waardoor opvoedings- en onderwijsprocessen
op school ernstig worden verstoord. Daarbij is
aandacht gegeven aan te hanteren principes en aan
praktische handreikingen voor leraren.
In een onderwijsdistrict in Ontario, Canada, is op
scholen in samenspraak met ouders, leerkrachten en
leerlingen een Code of conduct opgesteld waarin de
waarden die men op de school belangrijk vindt,
worden omschreven, en de rechten en verantwoordelijkheden van personeel, leerlingen en ouders worden
vastgelegd (Smyth, 1991). In dit project lag het accent
op de relatie tussen scholen en hun omgeving.
In Noord-Rijn Westfalen loopt sinds 1985 een
project dat de nadruk legt op de ontwikkeling van
morele en democratische waarden en vaardigheden
(Schirp, 1991).
Waarop ligt de nadruk in Nederland? Ook hier
laten diverse publikaties en uitlatingen een grote
varieteit aan invalshoeken en bedoelingen zien. Ik wil
een belangrijk element van de gedachtengang van
waaruit de minister van Onderwijs de notitie De
pedagogische opdracht van het onderwijs heeft
geschreven, hier wat meer naar voren halen.
In een democratische samenleving die veel waarde
hecht aan individuele vrijheden, kunnen waarden en
normen niet als gegeven, als vaststaand worden verondersteld. In plaats van een moraal die wordt opgelegd
met het maatschappelijk verband waartoe iemand
behoort, moet een actieve verantwoordelijkheid van
burgers komen. In dialoog met elkaar beschouwen
burgers kritisch de regels en de waarden waarop zij
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gebaseerd zijn, met elkaar spreken zij regels af en met
elkaar nemen zij verantwoordelijkheid voor het
naleven van die regels.
In zijn boek legt Van Stokkom op een hcldere
manier het verband tussen de pedagogische opdracht
van de school, de rol van waarden en normen in het
onderwijs en het functioneren van een democratische
samenleving. Hi] maakt daarbij gebruik van het
onderscheid tussen een moraal van de eerste en een
moraal van de tweede orde. Strikt persoonlijke aangelegenheden vallen onder de moraal van de cerste ordc
en bemoeizucht daarmee moet zoveel mogelijk worden
beperkt (Van Stokkom, p. 53).
Op het publieke terrein ligt dat anders. Daar moet
ruimte zijn voor verschillen. Maar wat burgers
verenigt, is dat zij `gemeenschappelijke locaties delen
en onderhouden, waar verschillen op een democratische manier worden gearticulcerd, betwist en kunnen
worden bijgelegd' (Van Stokkom, p. 31). Daarop
moeten burgers aanspreekbaar zijn. Van Stokkom
noemt dit passieve verantwoordelijkheid. Zij moeten
ook actief verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent:
taken en plichten op zich nemen (p. 53): `...de
rechtsorde (is) een bijzonder kwetsbare constructie, als
ze geen actieve ondersteuning van burgers krijgt. Voor
haar ondersteuning hangt ze niet alleen af van goed
functionerende juridische instellingen, maar meer nog
van publieke betrokkenheid' (p. 35).
Het ondernijs: de pedagogische opdracht
Uiteraard gaat het bij de pedagogische opdracht
van het onderwijs om meer. In de notitie van minister
Ritzen wordt hierover gezegd: 'Het gaat om zaken die
de verhoudingen tussen mensen ten diepste raken:
respect, rechtvaardigheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheidsbesef, gemeenschapszin, solidariteit, tolerantie. Het gaat ook om omgangsvormen en om
sociale vaardigheden. En voor het onderwijs zelf,
voor afzonderlijke scholen, is hiermee zeker geen
uitputtende aanduiding gegeven. Voor elke school is
het de opdracht hieraan een eigen vorm en inhoud te
geven en daar vanuit de eigen levensbeschouwing wat
aan toe te voegen.
Dat betekent niet dat de opvoedende taak van de
school een zaak is die alleen de school en hen die daar
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werken aangaat. De rol van het onderwijs bij waarden
en normen is bij uitstek een maatschappelijke rol. Om
dke reden kan de pedagogische opdracht ook niet
gezien worden als een te isoleren kwestie, waarin
alleen het onderwijs aan zet is.
Eerst iets meer over het maatschappelijk karakter
van de pedagogische opdracht. Als jets niet bevalt in
de samenleving wordt binnen voorspelbaar korte tijd
het voorstel gedaan het onderwijs het kwaad te laten
keren of het goede tot stand te brengen. Dat is vaak
gemakzuchtig: de volwassenen laten we met rust, de
kinderen zullen het beter doen. Het is in veel gevallen
ook niet terecht. We moeten respecteren dat het
onderwijs een aantal functies heeft die niet zijn over te
nemen door andere instanties. Die functies mogen niet
worden verdrongen door ondoordacht nieuwe
opdrachten toe te voegen.
Waarden en normen, en de opvoeding daarin,
hebben altijd gehoord tot het wezen van het
onderwijs. Ons huidig onderwijsbestel is voortgekomen uit de strijd voor het recht van levensbeschouwelijke groeperingen om de eigen waarden en normen
over te dragen. Ook in de opdracht aan het openbaar
onderwijs is over het belang van waarden en normen
nooit twijfel gelaten. Opvoeding tot algemeen burgerlijke en christelijke deugden was de terminologie in de
negentiende eeuw, en eigenlijk ook nog die van de
Lager Onderwijs-wet van 1920. De omschrijvingen
van de Mammoetwet en de Wet op het Basisonderwijs zijn breder en opener, maar het belang van
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden en
normen voor het onderwijs is daarin niet in twijfel
getrokken. Dat de samenleving bij dit onderwerp aan
de school denkt, is dus terecht.
Als nu de roep klinkt om die verantwoordelijkheid
beter waar te maken, lijkt het alsof de school het erbij
heeft laten zitten. Is dat zo? Allereerst klinkt in dit
verwijt de zoeven genoemde gemakzucht door. In de
afgelopen decennia is in onze hele samenleving een
verschuiving opgetreden. Zoals gezegd, zijn waarden
en normen nog wel belangrijk, maar zijn er geen vaste
modellen meer. De school is niet buiten die ontwikkeling gebleven. Ook leraren en ouders zijn kinderen
van hun tijd. Onderwijsgevenden hebben deel gehad
aan de ontwikkeling waarin woorden als moraal en
deugd geassocieerd zijn gaan worden met de lucht van
kamfer. 3 En als onderwijsgevenden het daar al niet
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mee eens waren, hadden ze toch rekening te houden
met de populariteit van die opvattingen in de
omgeving van de school, ook onder ouders. Het is te
gemakkelijk nu alleen de school van een tekortschieten te beschuldigen en het is irreeel te veronderstellen dat de school alleen het probleem wel weer kan
oplossen.
Scholen hebben verschillend gereageerd op het in
diskrediet raken van morele opvoeding. Thomas
Lickona citeert in zijn bock Educating for character
een lerares van een lagere school in de VS over haar
ervaringen, ergens in de late jaren vijftig: The word
came down from the administration, that we were no
longer to teach values, we were to stick to academics.'
Ze voegde eraan toe, dat veel leraren het met die
nieuwe lijn niet eens waren, of daar twijfels bij
hadden, maar het Inkte ook niet ulcer: 'here was this
new feeling, that if we taught any kind of morality,
we'd be 'imposing our values' on the children'
(Lickona, 1991, p. 8). Voor goed begrip: het werd op
die school dus ook niet meer acceptabel gevonden in
positieve zin te spreken over eerlijkheid, vriendelijkheid, verantwoordelijkheid.
Lickona beschrijft in zijn bock leermethoden die in
de jaren zestig aan populariteit wonnen. Ze zijn te
vatten onder de term 'values clarification'. Zijn kritiek
op die aanpak is, dat de daarbij passende discussies
zuiver gericht moesten zijn op verheldering van
waarden en normen, en geen onderscheid maakten
tussen wat je zou willen doen en wat je zou behoren te
doen. Het concept is gebaseerd op de vergissing dat je
kinderen kunt behandelen als volwassenen, die op
zichzelf al in orde en voldoende ontwikkeld zijn en
alleen nog maar verheldering van waarden en normen
nodig hebben. Wat wordt veronachtzaamd is, dat
kinderen veel hulp nodig hebben om een deugdelijk
waardenstelsel te ontwikkelen. Len gedegen uiteenzetting van dat proces is te vinden in de bijdrage van
Heymans (1992) aan een voorstudie van de WRR.
Een onderwijsaanpak die dat proces veronachtzaamt, zelfs bewust frustreert, laat kinderen op een
essentieel punt in de steek. Of, zoals Lickona (p. II)
zijn kritiek op 'values clarification' samenvat: 'There
is a big problem with any approach, that doesn't
distinguish between Mother Theresa and the Happy
Hooker.'
De Nederlandse situatie is niet zonder meer met die
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in de VS te vergelijken, alleen al door de belangrijke
positie die het bijzonder onderwijs hier inneemt. Toch
wordt in recente publikaties, ook uit de kring van het
protestants-christelijk en het katholiek onderwijs, in
de terugblik op de afgelopen jaren een soortgelijke
reactie van scholen beschreven. Scholen werden in de
jaren zestig en zeventig neutraler en terughoudender
in het overdragen van waarden en normen.
Een leraar, geciteerd in een publikatie over identiteit
van de openbare school: 'Ik geef mijn mening alleen
als leerlingen erom vragen. Ik zeg er altijd bij, dat ik
daar op een bepaalde manier over denk, maar dat er
veel mensen zijn die er anders over denken'
(CBOO/VNG/ABS, 1991, P. 35). Die opstelling is
goed bedoeld: de leraar wil zijn opvatting niet
opdringen en hij wil zijn leerlingen bewustmaken van
de pluriformiteit in onze samenleving. Zijn leerlingen
kunnen echter tot de conclusie komen dat de ene
opvatting net zo veel waard is als de andere, dat je
zelf maar moet kiezen en dat anderen dat ook maar
moeten doen, ieder voor zichzelf.
In publikaties van de afgelopen jaren uit de verschillende segmenten van het Nederlandse onderwijs wordt
een nieuw evenwicht gezocht. Een rapport voor de
Besturenraad voor het protestants-christelijk
onderwijs stelt met nadruk, dat christelijke scholen
meer zijn dan ontmoetingsplaatsen, maar dat men niet
terug wil naar de `gesloten school' en 'angstig behoud
van eigen identiteit' afwijst (Besturenraad PCO, 1992).
Soortgelijke opvattingen zijn te vinden in publikaties
van de Nederlandse Katholieke Schoolraad. 4
De Nederlandse Algemeen Bijzondere Schoolraad
en de organisaties van het openbaar onderwijs zijn
altijd sterk georienteerd geweest op pluraliteit en
openheid in moreel opzicht, maar ook in hun publikaties is waardevrij onderwijs geen ideaa1. 5
De overheid en de pedagogische opdracht van het
onderwijs
Als de zaken er zo voor staan, waarom heeft de
minister van Onderwijs zich dan nog zo nadrukkelijk
uitgesproken? En met welk recht? Om met het eerste
te beginnen: inspanningen van onderwijsorganisaties
zijn van het grootste belang, maar ze zijn niet
voldoende. In zijn reeds genoemde boek zegt Lickona
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dat de ouders de scholen in de steek hebben gelaten
bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
opvoeding van kinderen. Daar zijn veel oorzaken
voor. Hij noemt onder meer de verwarring of zelfs
onverschilligheid van ouders waar het hun eigen
waarden betreft (Lickona, p. 34).
Ook in Nederlandse publikaties wordt dit probleem
gesignaleerd. Opvoeding in waarden en normen moet
worden gedragen door ouders en school en worden
gesteund door een maatschappelijke omgeving waarin
het belang van die opvoedende taak wordt onderstreept in het gedrag van burgers en instituties.
Daarom moet de dialoog over morele opvoeding
worden verbreed. Het gaat om de betrokkenheid van
burgers, niet alleen als ouders bij het reilen en zeilen
van de school, maar ook als burgers bij het welzijn
van de samenleving. En het is ook om die reden dat
de minister van Onderwijs hier plicht en recht van
spreken heeft. De oproep van Ritzen was bedoeld als
een stimulans en steun voor scholen en als oproep aan
burgers om de school niet in de steek te laten.
Het recht van een minister van Onderwijs om zich
daarin te mengen is beperkt. Een van de vragen die
sinds de publikatie van de notitie is gesteld, luidt: wie
is verantwoordelijk voor de pedagogische opdracht,
door wie wordt die aan de scholen gegeven?
Het geven van onderwijs in Nederland is vrij. Dat
betekent dat burgers zelf de mogelijkheid hebben te
bepalen waar het onderwijs op gericht is en hoe het
wordt vormgegeven. In de loop van de ontwikkeling
van het onderwijs in Nederland is het aantal
voorschriften dat de bekostiging of subsidiering van
het onderwijs door de overheid aan regels bindt, sterk
toegenomen. Ten aanzien van de pedagogische taak
van de school is altijd sprake geweest van een grote
terughoudendheid.
De Wet op het Voortgezet Onderwijs kent in dit
opzicht slechts voorschriften voor het openbaar
onderwijs. De Wet op het Basisonderwijs bevat een
aantal algemene aanduidingen in artikel 8. In de
Memorie van Toelichting bij het oorspronkelijke
wetsontwerp wordt gezegd 'chit het onderwijs zich op
de verschillende facetten van de persoonsvorming
behoort te richten'. In de WBO zijn nadrukkelijk geen
uitspraken opgenomen over attitudes. In de Memorie
van Antwoord werd uitgelegd waarom niet: `... Het
begrip attitudes (is) ten nauwste verbonden met het
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levensbeschouwelijke normen- en waardensysteem van
ouders en school en daarmede van de richting van de
school.(...) bij een nader specificatie (kan) het gevaar
ontstaan dat beperkingen worden opgelegd aan de
vrijheid van richting.'
Die terughoudendheid is niet in het geding.
Tegelijkertijd heeft de samenleving als geheel er
belang bij dat de pedagogische taak van scholen goed
wordt vervuld. Het goed functioneren van onze
democratie en van de rechtsstaat is afhankelijk van de
actieve betrokkenheid van burgers, en die betrokkenheid en de vaardigheden die daarbij horen, moeten
geleerd worden. De leefbaarheid van de samenleving
wordt bepaald door de mate waarin wij gezamenlijk
gedrags- en omgangsregels vaststellen, respecteren en
ondersteunen.
In het appel van de minister van Onderwijs en
Wetenschappen gaat het dan ook nadrukkelijk niet
om het herstel van traditionele patronen of om
repressie en het stellen van grenzen alleen van
bovenaf. Juist actieve betrokkenheid van burgers bij
het bepalen van maatschappelijke regels is essentieel.
Respect voor pluraliteit is in evenwicht te brengen met
respect voor regels die voor iedereen geldig zijn.
De pedagogische opdracht jonge burgers hierin op
te voeden en te helpen is met de positie van het
onderwijs in onze samenleving gegeven. De minister
van Onderwijs heeft een verantwoordelijkheid ten
aanzien van de vraag of het onderwijs die zo belangrijke maatschappelijke functies in voldoende mate
waarmaakt. De bedoeling van de notitie is het stimuleren van actieve aandacht en discussie. Welke inhoud
de pedagogische opdracht uiteindelijk precies krijgt en
op welke wijze zij wordt vervuld, wordt bepaald door
degenen die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van een•school: besturen, schoolteams, ouders.
In de notitie van de minister is dat helder aangegeven.
In INKOM, het blad van de Besturenraad voor het
protestants-christelijk onderwijs, heeft Klifman
daarover het volgende geschreven: 'Het geven van
inhoud aan de pedagogische opdracht van de school
is geen zaak van de minister, de verantwoordelijkheid
daarvoor ligt bij de leerkrachten en de ouders.
Scholen die zich in hun functioneren nadrukkelijk als
pedagogisch instituut opstellen kunnen en mogen zich
in de oproep van Ritzen gesteund voelen. Voor
scholen die anders werken ligt hier een uitdaging die
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past in de trend om zich te profileren' (Klifman, 1992).
Voor het openbaar onderwijs zou de overheid
overigens, met de wet in de hand, verder kunnen
gaan. Maar ook daar geldt dat nauwkeurig centraal
definieren van het gewenste resultaat van morele
opvoeding zinloos is en in strijd met de actieve verantwoordelijkheid van de direct bij het openbaar
onderwijs betrokkenen zelf, met wat Van Stokkom
noemt: de moraal van onderop. Waar de minister wel
recht en zelfs plicht van spreken heeft, is waar het
gaat om het aanspreken van het onderwijs op zijn
pedagogische verantwoordelijkheid. De overheid
bepaalt niet het te bereiken resultaat, legt geen
waarden en normen op. Zij vraagt wel van het
onderwijs, dat het proces van gedachtenvorming,
uitkristallisering en dialoog plaatsvindt waarin
waarden en normen tot hun recht komen.
Dat proces is in ieder geval in onderwijsbladen en
andere publikaties in volle gang. De oproep van
Ritzen heeft werk dat al gaande was meer in de
schijnwerpers geplaatst en aanleiding gegeven tot
bijdragen uit allerlei richtingen. Daarbij is duidelijk te
zien dat geprobccrd wordt de eigen invalshoek te
verhelderen. Langzamerhand komt ook meer
materiaal tot ontwikkeling voor de onderwijspraktijk.'
De oproep van Ritzen tot gezamenlijke actic is goed
ontvangen. Binnenkort gaat een groep van start die
initiatieven zal nemen en ondersteunen om de
aandacht voor de pedagogische opdracht van de
school levend te houden, zowel in de maatschappij als
in het onderwijs zelf.
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Summaries

Justitiele Verkenningen (Judicial Explorations) is
published nine times a year by the Research and
Documentation Centre of the Dutch Ministry of
Justice in cooperation with the publishing house
Gouda Quint BV. Each issue focuses on a central
theme connected with criminal law, criminal policy
and criminology. The section Summaries contains
abstracts of the internationally most relevant articles
of each issue. The central theme of this issue (vol. 19,
nr. 2, 1993) is Law and morality.
Public morality and the law
E.M.H. Hirsch Bailin, Dutch Minister of Justice
Concern for the law is not a matter solely for
government. That is the leitmotiv of this article. The
article discusses law enforcement, the concept of
citizenship and the topical problem of combating
crime. Without broad-based, active support from the
public at large, law enforcement will ultimately fail.
Hence the need for a community-wide awareness of
values and the law. This awareness is still not
sufficiently entrenched in the general population. The
author demonstrates that the alienation of the
individual from the government and the electorate
from the politicians owes everything to the increasingly technical nature of public debate and political
discourse. If the rule of law is to become our
governing principle, the notion of public morality
must be reintroduced into politics. This should be
done by applying policy instruments which appeal to
the sense of responsibility of individuals and organisations and which challenges them consider the consequences of their actions in a responsible manner, even
in everyday circumstances.
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Soft forces in a tough society

11. ha)*
With the erosion of social control and religious
admonition, who will supply moral education and
confirmation? Can government help us out and
perform some of these functions? The author, a sociologist, argues that such a contribution won't hurt, but
probably won't help very much either. This is
especially true for Holland, a highly urbanized, individualized and secularized welfare state. Such a society
is characterized by a large domain: state agencies
perform important functions in almost every area of
human existence. Facing such anonymous institutions,
citizens tend to behave as calculating individuals.
Decisions about 'good' or 'wrong' behaviour are
made according to the 'prisoner's dilemma' model.
Every individual will seek to maximise short-term
profitability, even when in the long run this will not
be for the greater good. This informal and amoral
'code of conduct' presents a structural challenge to
every welfare state. Like the prisoners in the model, a
citizen will change this behaviour only when he can be
sure that others won't profit more than he does. This
can only be secured by reliable and consistent exercise
of external control. Government can obviously
contribute to this by providing this control and by
scrupulously living up to its own standards. The
Dutch government however, over the past decades
failed to do this. External control was weak and
inconsistent. Many violations of legal rules were
'tolerated' as an official policy. This was true with
regard to citizens as well as the government
machinery itself. By doing so, the Dutch government
engaged in the same kind of conduct that was
common among citizens. Instead of recognizing that a
'soft' arrangement like the welfare state can only
survive with a social contract that is administered the
`hard' way, it took the easy way out and responded as
a 'calculated organization'.
The cultural palimpsest; about the sources of our
values and norms

A.0 Zijderveld

Speaking about the sources of our values and
norms, the metaphor of a palimpsest is helpful. It
indicates that throughout the ages various texts have
been written on top of each other. There are
142
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diachronic and synchronic sources. Diachronically,
various influences are to be distinguished: not just
Christianity, as T.S. Eliot claimed, but also Judaism,
post-Enlightment Humanism and, through Spain,
Islam had their impact on European culture. In
addition, the capitalist mode of production forged the
economic and civic culture of the bourgeoisie. The
oldest layer should not be forgotten: pluriform
Germanic culture with its remnants in village
folklores. Synchronically, the main sources of our
values and norms are located in the many social interactions of individuals within the context of organisations and institutions. It is argued, in accordance with
'classic' sociological theory, that values and norms
become abstract and neutral, if they are not
embedded in vital structures which mediate between
the individual and the state. There is a strong impetus
in modernization to weaken such intermediary structures which cause culture (values and norms) to grow
increasingly abstract. Morally this entails a weakening
of commitment and responsibility on the part of the
civilians. The subject discussed is easily put down as
'moralism' or 'conservatism' by modern liberal,
progressive minds. Richard Rorty is quoted who in
his critique of anti-ethnocentrism has said: 'We have
become so open-minded that our brains have fallen
out'.
Strange theories; about the relationship between law
and morals
C. W. Mans
Lately the Dutch ministry of Justice has stated that
the state should promote the citizens to be virtuous, as
a counterbalance to the supposed decay of their moral
standards in the last decade. My main objection to
this appeal is that it is ambiguous about the extent
and limits of its moral programme, and does not say
anything about its justification in a more fundamental
way. This article defends the view on state and law of
political liberalism, which in contrast to metaphysical
liberalism does not imply the contested ideal of
individual autonomy. Political liberalism implies that
the state should leave as much equal freedom as
possible to the citizens, confining itself to guaranteeing the conditions of fair cooperation. Every citizen
has an obligation to respect the liberty rights of
others, to contribute to a just distribution of scarce
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goods, and to obey the decisions of the democratic
institutions, as long as these are not fundamentally
unjust. These obligations demand a corresponding
moral attitude. Such virtues the state may legitimately
promote, but no more than these. Nevertheless, the
ministry of Justice wrongly claims that there now
exists an urgent reason to concentrate on promoting
these specific virtues. Sociological surveys show that
the average citizen has sufficient loyalty to Dutch
society. Because of this positive basic attitude, it is
sufficient that the state makes clear and effective
regulations, that give little opportunity to fraudulent
behaviour, and that are not too difficult to maintain.
Furthermore, the state should in effect maintain them
carefully. For the rest, a grey zone at the borders of
the legal order is also a basic good.
Individualism, public morality and moral pluralism

B. Spiecker
The effects of individualism, moral relativism, and
the moral climate of Dutch society are currently at
the centre of public debate in the Netherlands. In this
paper some of the central concepts in this debate are
clarified. Successively, the concepts 'public morality'
'moral pluralism' and 'individualization' are analyzed,
in the course of which attention is given to the
relationship between morality and outlook on life as
well as to the implications of these analyses for moral
education in a multicultural society. It is argued that
public morality comprises an invariable and a variable
part. The content or the hard core of the former are
the basic rules. In a multi-cultural society children
first of all have to be initiated into this hard core of
public morality.
Women, men and morality

E. Lissenberg
In this article the author argues that moral orientations in Gilligan's theory of care and Kohlberg's
theory of justice are related to positions of power and
not only to gender. These moral orientations should
be renamed as an ethic of duties for the less powerful
and a complementary ethic of rights for the more
powerful. These moral outlooks on life are no longer
congruent to the changing division of labour between
the sexes. Women have entered the labour market
where they can now be typified as marginal persons,
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whereas men are increasingly moving towards a
comparable position in domestic life. These shifts in
the balance of power between the sexes will produce
continuing marginalisation and changes in moral
orientations for both sexes which will also effect the
moral attitudes and the manners transferred to the
next generation.
Education towards moral emancipation
J.P. Veeris
The inflation of moral authority of the traditional
religious and political institutions in present-day
individualistic Dutch society and the domination of
material value-transmitters filling the value-authoritygap, in the end will lead to awareness of the next Big
Lie. Further moral disorientation and societal desintegration will occur, if man is not able to reach moral
emancipation. Socialization will always imply a fair
amount of conditioning and control of normative
social behaviour. But the crux of the matter in moral
education is not the transfer of the historically and
culturally biased interpretations of values nor of the
conditioning of normative behaviour in that context.
It is the arousal of the inner source of valueexperience in man, accomplished through educational
interaction marked by model-behaviour matching the
personally propagated moral standards and an open
critical dialogue concerning the value-base of norms
in a mutual search for the deeper meaning of coexistence.
The pedagogical responsability: schools cannot do it
alone
F.J.M. de Rijcke
In countries of the Western world one can observe
an renewed appreciation of the role of values and
norms in society and in education. The era of
liberation from fixed moral systems has led to
relativist opinions of morals as such. In response,
gradually the insight has developed that norms and
values are not a strictly private matter. Shared values
and norms are indispensable for any society to be able
to function. In a democratic society the sharing of
values and norms has to be based on the voluntary
decisions of citizens. In the present debate in the
Netherlands a new balance is at stake. No return to
given, traditional values should be undertaken. Values
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and norms must be the active responsibility of
citizens: they consider values and norms, discuss
them, make choices considering both tradition and
change, and together take responsibility for living up
to the choices that have been made. Schools have a
part to play in this social process by helping children
to acquire the attitudes and skills they need to take
part in a democratic society on all levels. Schools can
achieve this only in cooperation with parents and the
community. Society cannot lay this responsibility for
moral education, which it has neglected for a period
of time, on the school and leave it at that.
Educationalists in the Netherlands have in recent
years responded to this challenge. This response has
been actively furthered by a paper by the minister of
education, in which he called for concerted action. In
this paper it is clearly stated, that, apart from the
processes of law-making and law-enforcement, it is
not a government's task to decide upon values and
norms in society, or on the ways schools should go
about moral education. It is the task of the government, however, to make schools take a responsible
role in these matters.
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Literatuur-informatie
Van de artikelen die in deze
rubriek zijn samengevat, kunnen
bij de documentatie-afdeling van
het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum van het
Ministerie van Justitie tegen
betaling kopieen worden aangevraagd. Door de documentatieafdeling worden boeken, tijdschriftartikelen, rapporten en
jaarverslagen met betrekking tot
bovengenoemde gebieden toegankelijk gemaakt. De documenten die
vanaf 1987 zijn verschenen, worden
automatisch ingevoerd. Op
aanvraag kunnen literatuurlijsten
m.b.t. specifieke onderwerpen
worden toegestuurd. Boeken en
rapporten kunnen te teen worden
gevraagd. Tijdschriftartikelen
kunnen in beperkte mate tegen
vergoeding gekopieerd en toegezonden worden. In beide gevallen
kan men zich wenden tot de
afdeling documentatie van het
WODC, Postbus 20301, 2500 EH
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53
(C.J. van Netburg) en
070-370 66 56
(E.M.T. Beenakkers) en
070-370 65 63 (P. van Rossem).
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Algemeen
1
Alldridge, P.
Recognising novel scientific
techniques: DNA as a test case
The criminal law review,
oktober 1992, pp. 687-698
DNA-onderzoek, waarbij een
beschrijving wordt gegeven van
het individuele DNA-patroon, als
middel om daders van misdrijven
op te sporen, voldoet niet aan de
positieve beweringen van haar
enthousiaste voorstanders. De
opkomst ervan heeft geleid tot
vele belangrijke vragen t.a.v. de
aanvaarding van wetenschappelijk
bewijs binnen de rechtspraak in
z'n algemeenheid. De auteur richt
zich op de DNA-beschrijving als
een soort wetenschappelijk bewijs.
Hij komt tot de conclusie dat er
zeer voorzichtig moet worden
omgesprongen met resultaten van
DNA-onderzoek van verdachten,
na te hebben geconstateerd dat er
op talrijke momenten tijdens het
onderzoek technische- en interpretatiefouten kunnen worden
gemaakt. Hij geeft een uitgebreide
opsomming van deze mogelijke
fouten. Aangezien er momenteel
geen formele criteria zijn
vastgelegd waaraan nieuwe wetenschappelijke bewijsvormen dienen
te voldoen, stelt hij voor de
beslissing deze te aanvaarden niet
over te laten aan de rechtbank,
aangezien deze daartoe niet is
uitgerust. Een buitengerechtelijke
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Men kwam tot het inzicht dat een
gocd beeld slechts kan ontstaan
wanneer rekening wordt
gehouden met het beeld dat de
staf van de bewoners heeft, de
methodische gerichtheid van de
staf, het model van de verhouding
tussen staf en gevangenen dat
gehanteerd wordt en de sociale
afstand tussen de twee groepen.
Men komt dan tot prototypen om
de relatie te beschrijven. De twee
meest extreme daarvan zijn de
seer aistandelijke strafrelatie en
— aan het andere uiterste — de
2
Ben-David, S.
integratie-relatie. leder staflid kan
Staff to-inmates relations in a
in een van de vijf typen worden
total institution; a model of five
ingedeeld. Het zal nog veel
onderzoek vergen voor duidemodes of association
International journal of
lijkheid kan worden verkregen
omtrent de vraag wat de factoren
offender therapy and comparative criminology, 36e jrg.,
zijn die bepalcn welke relatie zich
nr. 3, 1992, pp. 209-219
in welke situatie voordoet.
Goffman is sinds het begin van de Met literatuuropgave.
jaren zestig een autoriteit op het
gebied van de gesloten instituten
3
('total institutions'). Volgens deze
Carter, D.L.
onderzoeker is in dergelijke instiA forecast of growth in
organized crime in Europe; new
tuten de relatie tussen personeel
en gevangenen onveranderlijk seer
challenges for law enforcement
Police studies, 15e jrg., nr. 2,
afstandelijk en zelfs vijandig. Bij
gesloten instituten moet overigens
1992, pp. 62-74
Europa is de afgelopen jaren
niet uitsluitend aan gewone
gevangenissen worden gedacht.
drastisch veranderd, zowel sociaal
Ook gestichten voor geesteszieken als economisch als politiek. Wij
worden ertoe gerekend. Het besef hoeven maar te denken aan de
ontwikkelingen binnen de EG, de
groeit echter dat het door
Coffman geschetste beeld een veel eenwording van Duitsland, het
uiteenvallen van het Oostblok en
te sterke simplificatie behelsde.
het vallen van het lizeren
Nader onderzoek waar de onderGordijn. De gevolgen van alle
zoekers niet te zeer onder de
veranderingen zijn diepgaand
indruk en invloed van de
autoriteit van Goffman stonden,
besproken, maar wat relatief
onderbelicht is gebleven is de
heeft duidelijk gemaakt dat de
relaties tussen stalleden en
vraag wat de gevolgen zijn voor
de ontwikkeling van de georganiopgeslotenen heel gevarieerd
kunnen zijn en zelfs lang niet in
seerde misdaad. Het EG-beleid
heeft verregaande consequenties
alle gevallen negatief. Bij het
onderzoek wordt van drie
voor de handel en daarmee voor
de criminaliteit, want het is
methoden gebruik gemaakt:
duidelijk dat ook criminelen
observatie van de betrokkenen,
vragenlijsten voor de staf en
zullen kunnen profiteren van het
vragenlijsten voor de gevangenen. veel minder absoluut worden der
commissic, bestaande nit deskundigen die in staat zijn nieuwe
technieken te certificeren en/of
uitvoerende wetenschappers en
laboratoria vergunningen te
verlenen voor het uitvoeren van
de technieken, zou deze taak over
kunnen nemen. Voordat een
nieuwe techniek kan worden
gintroduceerd binnen de rechtspraak zal hij door deze
commissie moeten warden gecontroleerd en gevalideerd.
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landsgrenzen. Met name de
georganiseerde misdaad binnen
het voormalige Oostblok zal
vermoedelijk een grote vlucht
gaan nemen. De eenwording van
Duitsland neemt in dit verband
een aparte plaats in. Mensen en
organisaties met hechte banden en
duidelijke relaties met zowel
West- als Oost-Europa zijn nu bij
elkaar gebracht binnen een
nationale staat waar zij bovendien
taal en cultuur delen. Dit zal de
misdaadcontacten tussen Oost en
West sterk bevorderen.
Momenteel is de Oosteuropese
misdaad hoofdzakelijk bezig met
drugshandel en de zwarte markt.
Daar zal het echter niet bij
blijven. Mede uit bezorgdheid
over de mogelijkheid van nieuwe
misdaadexport naar de Verenigde
Staten worden de volgende aanbevelingen gedaan: er dienen meer
onderzoeken plaats te vinden om
in kaart te kunnen brengen welke
groepen en individuen in de
nieuwe Europese context een rol
kunnen gaan spelen in de georganiseerde misdaad. Het onderzoek
zal in toenemende mate een internationaal karakter moeten gaan
vertonen.
Met literatuuropgave.

uit de straten worden verwijderd
en muren worden ontdaan van
graffiti. Buurtbewoners zullen
positief staan tegenover een
dergelijke `zuivering' van de
omgeving, aangezien hierdoor de
kwaliteit van het leven in z'n
algemeenheid wordt verbeterd.
Hoewel de meeste voorgaande
studies op dit gebied voldoende
betrouwbaar en valide zijn,
moeten er vraagtekens geplaatst
worden bij de gehanteerde methodologie bij het meten van angst
voor criminaliteit. De auteurs
onderzoeken de invloed van een
aantal sociale en fysieke omstandigheden op twee verschillende
reacties op criminaliteit: het
gevoel risico te lopen en angstgevoelens. Onderzoeksgegevens
werden verkregen uit telefonische
interviews met 1101 willekeurig
geselecteerde Amerikaanse
volwassenen. Uit de gegevens
blijkt een significante relatie
tussen sociaal en fysiek bedreigende situaties en het gevoel risico
te lopen. Dergelijke situaties zijn
tevens gerelateerd aan angstgevoelens, hetzij minder sterk. Voor
zover bedreigende situaties een
voorspellende waarde hebben
voor angst wordt het causale
verband bijna geheel veroorzaakt
4
door het gevoel risico te lopen.
LaGrange, R.L.,K.F. Ferraro
Tot op heden heeft dit gegeven
e.a.
nog weinig aandacht gekregen.
Perceived risk and fear of crime; Met literatuuropgave.
role of social and physical incivilities
5
Journal of research in crime
Patterson, B.L.
and delinquency, 29e jrg., nr. 3,
Job experience and perceived job
1992, pp. 311-334
stress among police, correcUit onderzoek blijkt dat `gevaartional, and probation/parole
lijke' situaties in de omgeving (i.e.
officers
niet-onderhouden percelen, vuil,
Criminal justice and behavior,
19e jrg., nr. 3, 1992, pp.
lawaai, zwervers en dronkaards)
vaak als even bedreigend worden
260-285
ervaren als criminaliteit zelf.
Onder 4500 politiefunctionarissen,
Hieruit vloeit voort dat angstgemedewerkers van het gevangenisvoelens verminderd zullen worden wezen en reclasseringsambtenaren
wanneer alle `rotzooi en schorem' in de staat Georgia is een verge-
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lijkend onderzoek verricht naar
de ervaren stress in het werk.
Daarbij is gebruik gemaakt van
een gewijzigde versie van de zg.
Police Stress Survey. Door middel
van factoranalyse zijn drie
verschillende dimensies van
werkstress geklentificeerd. De
eerste betrof de intrinsieke
spanning in het werk. De tweede
concentreerde zich rond de in het
werk ervaren steun. De derde
dimensie betrof aspecten van
spanning die buiten het werk als
zodanig waren gelegen. Het in
eerder onderzoek geconstateerde
curvilineaire verband tussen de
mate van werkervaring en stress
werd bij politiefunctionarissen
opnieuw geconstateerd. Bij een
kort of zeer lang dienstverband
was de stress het geringst. Werden
echter uitsluitend uitvoerende
politiefunctionarissen in
beschouwing genomen, dan
verdween het curvilineaire
verband. Wel werd bij hen een
lineaire relatie gcconstateerd
tussen ervaring en stress. Bij het
penitentiaire personeel in zijn
geheel werd een lineair verband
tussen ervaring en stress geconstateerd. Bij de uitvoerende penitentiaire functionarissen was echter
juist weer sprake van een curvilineair verband. Als onderscheid
wordt gemaakt tussen algemene
en uitvoerende functionarissen
gold hier dus het omgekeerde van
hetgeen bij de politiefunctionarissen werd geconstateerd. Bij de
reclasseringsfunctionarissen werd
ten slotte eveneens een curvilineair verband vastgesteld tussen
ervaring en stress.
Met literatuuropgave.
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Strafrecht en strafrechtspleging
6
Boritch,
Gender and criminal court
outcomes; an historical analysis
Criminology, 30e jrg., nr. 3,
1992, pp. 293-325
Over het algemeen wordt gedacht
dat vrouwen minder zwaar
gestraft worden dan mannen,
wanneer zij een misdrijf hebben
gepleegd. Deze opvatting wordt
ook geschraagd door onderzoek.
Is dit echter altijd al zo geweest?
Het zogenaamde Stadshervormingstijdperk (1871-1920)
hecft betrekking op Middlesex
county jail (Ontario) en laat na
uitgebreid historisch onderzoek de
volgende informatie los: in deze
periode van bijna honderd jaar
geleden werden vrouwen juist
zwaarder gestraft dan mannen.
Maar het beeld is allesbehalve
simpel en overzichtelijk. Over het
geheel genomen kregen vrouwen
weliswaar langere gevangenisstraffen en hadden zij nicer kans
om opgesloten te worden, maar
de mate waarin was zeker niet
constant gedurende dit tijdvak en
er waren ook verschillen voor wat
betreft de aard van de misdrijven.
Het feit dat een vrouw uberhaupt
voor de rcchtbank verscheen
schijnt voor de rechters zwaarder
te hebben gewogen dan de vraag
welke misdaad zij begaan had.
Vrouwen werden voor landloperij
en dronkenschap harder gestraft
dan mannen. Met name dat
zwerven werd bij vrouwen relatief
zwaar bestraft. Dit heeft
ongetwijfeld te maken met het
verschijnsel prostitutie. Bij diefstal
werd Cr geen verschil gemaakt
tussen de seksen. Oudere vrouwen
werden zwaarder gestraft dan
jongere en dan oudere mannen.
Dit werd veroorzaakt door bun
zwakke maatschappelijke positie:
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velen onder hen waren weduwe of
verlaten door hun man.
Onderzoek op dit terrein moet
voortdurend in het oog houden
dat de relaties tussen de
geslachten, de formele en
informele controlemechanismen
en de aard van de straffen historisch gezien zonder onderbreking
aan verandering onderhevig zijn
geweest.
Met literatuuropgave.
7
Moonen, S., G. Postma
Met inachtneming van het
geslacht van de dader
Proces, 71e jrg., nr. 9, 1992,
pp. 222-231
Uit buitenlandse onderzoeken
naar verschillen in de behandeling
van mannen en vrouwen binnen
het strafrechtelijke kader, die zich
vooral toespitsen op de straftoemeting door de rechter, komt in
het algemeen naar voren dat
vrouwen in vergelijking met
mannen overwegend milder
behandeld worden. Evenals bij
het straftoemetingsproces van de
rechter geldt dat de behandeling
van een strafzaak door de Officier
van Justitie onderhevig is aan
allerlei persoonlijke opvattingen.
Resultaten van het weinige
onderzoek op het niveau van het
O.M. zijn niet geheel in overeenstemming met conclusies uit
onderzoeken op het niveau van de
rechter. Dit is voor de auteurs
aanleiding geweest om onderzoek
te doen naar de invloed van de
sekse van de dader op de
beslissing van de Officier van
Justitie. Uitgangspunt was dat het
oordeel van een officier met
betrekking tot de strafzaak en de
persoon van de dader mede
afhankelijk is van het type delict;
mannelijk (voorbeeld: rijden
onder invloed), vrouwelijk
(voorbeeld: winkeldiefstal) of
sekse-neutraal (voorbeelden:
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steunfraude en opiumwetdelicten).
Geconcludeerd kan worden dat
de beslissing van een Officier van
Justitie met betrekking tot de
globale afdoening van een
strafzaak niet afhankelijk is van
het type delict. Ook het geslacht
van de dader heeft op deze
beslissing weinig invloed. Wel zijn
verschillen gevonden ten aanzien
van de geformuleerde eisen bij de
dagvaarding. Het meest opmerkelijke verschil betreft de duur van
de onvoorwaardelijke gevangenisstraf bij de delicten winkeldiefstal
en steunfraude. De eis bij deze
delicten valt voor vrouwen hoger
uit dan voor mannen. De auteurs
komen tot de slotsom dat het
waarschijnlijk reeel is om te
stellen dat vrouwen strenger
worden behandeld als zij een
delict plegen dat binnen het
verwachte gedrag valt. Als
iemand een delict pleegt dat om
welke reden dan ook niet in de
verwachting ligt, zal men eerder
geneigd zijn dieper op de zaak in
te gaan en veel eerder omstandigheden aandragen die een
coulantere behandeling van de
verdachte rechtvaardigen.
8
Benson, M., E. Moore
Are white-collar and common
offenders the same? An empirical
and theoretical critique of a
recently proposed general theory
of crime
Journal of research in crime
and delinquency, 29e jrg., nr. 3,
1992, pp. 251-272
De auteurs hebben zo hun twijfels
over de theorie van Gottfredson
en Hirschi over witte-boordencriminaliteit. Volgens deze twee
criminologen zijn witte-boordencriminelen veelzijdig (dus niet
gespecialiseerd in een misdrijf) en
in dezelfde mate geneigd tot
deviantie als andere regelovertreders. De auteurs hanteerden bij
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te vullen. Om bier meer inzicht in
hun onderzock een op misdrijf
te krijgcn deden de auteurs
gebaseerde definitie van wineboordencriminaliteit, dus zij letten onderzoek in cen middelgrote
stad onder een groep mannelijke
niet op sociale en beroepsstatus.
barbezoekers van gemiddeld 21
Het onderzoeksmateriaal was
jaar, waarvan 15 mannen we! en
afkomstig uit een ander tussen
15 geen prostitutie bedreven
1973 en 1978 uitgevoerd
(zomer 1989 en zomer 1990). Uit
onderzoek en bestond uit
het onderzoek bleek, dat de
criminele dossiers. De gevallen
betroffen 2462 wegens witteprostitues, vergeleken met de nietboordencriminaliteit veroordeelde prostitues zwaardere drug- en
personcn en 1986 wegens andere
alcoholgebruikers waren en uit
misdrijven gevonniste individuen. dergelijke gezinnen kwamen. Ze
Urn de mate te onderzoeken
waren beroepsmatig beschouwd
minder succesvol en ambiticus. Er
waarin de eerste groep specialisatie vertoonde, werd een
werden geen duidelijke verschillen
matrixanalyse uitgevocrd van een gevonden wat betreft persoonlijkheidskenmerken. De veronderviertal verschillende voorarreststelling, dat prostitues vnl.
categorieen. Ook gebruikten de
homoseksueel zijn en meer stress
auteurs de procedures van
Farrington en die van Goodman. ervaren binnen het gezin werd
In belangrijke mate, zo zeggen de niet bevestigd. Wel leken zij iets
meer antisociale neigingen te
auteurs, pleiten de resultaten niet
ten gunste van de theorie van
hebben.
Met literatuuropgave.
Gottfredson en Hirschi. De
auteurs bekritiseren ook de wijze
waarop dit tweetal het begrip
10
zelfcontrole heeft uitgewerkt als
Collier, P.A., B.J. Spout
Problems in policing computer
causale factor van witte-boordencriminaliteit.
crime
Policing and society, 2e jrg.,
Met literatuuropgave.
nr 4, 1992, pp. 307-320
Computercriminaliteit is sterk
9
toegenomen, terwij1 bij het
Cates, J.A., J. Markley
Demographic, clinical and perso- onderzoek en de bestrijding ervan
nality variables associated with
zich nog een groot aantal
problemen voordoet. Zo zijn er
male prostitution by choice
gcen betrouwbare statistieken
Adolescence, 27e jrg., nr. 107,
beschikbaar, omdat een duidelijke
1992, pp. 695-706
Uit dc literatuur komt de manne- definitie ontbreekt, de aangiftebereidheid laag is, er veel computerlijke prostitue naar voren als
iemand, die homoseksueel
criminaliteit onontdekt blijft en de
georienteerd is, uit een probleem- pakkans klein is. De politie
gezin komt, een lage SES en
beschouwt computercriminaliteit
ontwikkeling heeft en drug- en/of als een nieuw delict, waartegen
alcoholgebruiker is. Het betreft
organisaties zich te weinig beveiligen en kosten afwentelen op
doorgaans prostitues, die uit
verzekering en klant. Het verzanoodzaak dit beroep uitoefenen.
Er is echter weinig bekend over
melen van bewijzen door de
politic is moeilijk i.v.m. beperkte
achtergrondfactoren van mannelijke prostitues, die dit doen uit
bevoegdheden en wettelijke
bewijsregels;terwijI straffen
vrije keuze om inkomsten, vaak
verkregen uit gewone arbeid, aan
doorgaans laag zijn. Financiele
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middelen zijn schaars. De training
van de politie is beperkt,
waardoor men afhankelijk is van
externe deskundigen. De auteurs
wijzen in dit verband op de
noodzaak om een forensische
methodologie te ontwikkelen,
waarmee computercriminaliteit
effectief aangepakt kan worden.
Dit vereist de oprichting van een
multi-disciplinair team met goede
opsporingsvaardigheden,
specifieke wetskennis,
bekwaamheid om technische
gegevens in begrijpelijke taal in de
rechtszaal te kunnen presenteren
en met voldoende computerkennis
om het misdrijf te kunnen analyseren en bewijzen te kunnen
verzamelen.
Met literatuuropgave.
11
Comeron, M.
Securite et violence dans les
stades de football
Revue de droit penal et de
criminologie, 72e jrg., nr. 9/10,
1992, pp. 829-851
Na een kort historisch overzicht
met betrekking tot het fenomeen
voetbalvandalisme wordt in dit
artikel een onderzoek beschreven
dat gedurende het seizoen 1989/90
werd gedaan onder de voetbalsupporters van Standaard Luik, met
name onder de `harde kern' de
zogenaamde 'Hell-Side'. Het
onderzoek werd in drie fasen
verricht. De eerste fase bestond
uit waarneming door deelneming
gedurende dertig wedstrijden
(nationaal kampioenschap,
Europa Cup, wereldkampioenschap). Niet alleen werden de
wedstrijden bezocht, er werd ook
deelgenomen aan het dagelijkse
leven van de `siders'. Hierna
werden interviews gehouden
onder 29 supporters. Ten slotte
werden persoonlijke documenten
van de supporters (foto's, brieven,
video's, dagboeken etc.) bestu-
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deerd. Door een voorafgaande
analyse waren de vier
voornaamste risicofactoren met
betrekking tot de onveiligheid in
de stadions vastgesteld: alcohol,
het niet-scheiden van de
supporters, incidenten tijdens het
spel en de infrastructuur.
Beschreven worden eventueel te
nemen preventieve en repressieve
maatregelen. In het bijzonder de
preventieve maatregelen zoals
'spotters' en 'fan-coaching' blijken
van groot belang. De 'side' vormt
een ideale structuur voor jongere
supporters die bun club op een
agressieve manier willen verdedigen en de suprematie van hun
club op de tribunes aan anderen
willen opdringen. De auteur is
van mening dat de maatschappij
zich voor hen verantwoordelijk
dient te voelen en zich dient te
verdiepen in de oorzaken en
beweegredenen.
Met literatuuropgave.

Criminologie
12
Bachman, R., R. Paternoster
e.a.
The rationality of sexual
offending: testing a
deterrence/rational choice
conception of sexual assault
Law and society review,
26e jrg., nr. 2, 1992, pp.
343-372
Verkrachting en andere vormen
van seksueel geweld tegen
vrouwen vormen in onze
maatschappij een belangrijk
probleem. De auteurs onderzoeken die factoren, die mannen
er mogelijkerwijs van weerhouden
een seksueel misdrijf te plegen.
Door gebruik te maken van een
combinatie van vijf hypothetische
scenario's, die elk seksueel geweld
door een man beschrijven, en
vragen zoals gesteld in surveys,
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onderzoekt men de invloed van de
context waarbinnen de
overtreding plaatsvond, formele
sancties, informele sancties en
morele waarden op de door de
procfpersonen (94 mannelijke
studenten van een universiteit in
New England) zelf weergegeven
verwachting een dergelijk misdrijf
te zullen plegen onder de gegeven
omstandigheden. De onderzockers
constateren dat dit laatste
beInvloed wordt door twee
gcgevenheden: de waarschijnlijkheid dat de betrokken man
formed vvordt gestraft (verwijderd
van de universiteit of gearresteerd) en de morele waarden van
de respondent. Maar het
significante afschrikkingseffect
van een formele straf bleek niet
invariant. De angst voor een
formele straf was niet van invloed
wanneer respondenten geremd
werden door hun morele
waarden/normen. En het effect
van een dreigende formele straf
varieerde niet met de mate van
socialc afkeuring van de daad.
Met literatuuropgave.

13
Curry, G.D., J.A. Spergel
Gang involvement and delinquency among Hispanic and
African-American adolescent
males
Journal of research in crime
and delinquency, 29e jrg., nr. 3,
1992, pp. 273-291
Wat is de relatie tussen het
betrokken zijn bij een zogeheten
'gang', een uit zeer jonge volwassenen bestaande `straatbende', en
criminaliteit? Met name voor wat
twee verschillende minderheidsgroeperingen betreft, namelijk
zwarten (in Amerika tegenwoordig African-Americans
geheten) en 'Hispanics' (mensen
met een Latijnsamerikaanse
achtergrond) is hier een
onderzoek naar verricht. Uit dit
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onderzoek valt onder andere te
concluderen dat `gang'-betrokkenheid en criminaliteit bij de
jeugdige 'Hispanics' alles te
maken heeft met individuele
variabelen als zelfvertrouwen en
frustratie ten aanzien van de
opvoeding. Bij de zwarte jeugd is
met name de `gang'-betrokkenheid veel meer gerelateerd aan
sociale variabelen, zoals het in
contact komen met leden van een
'gang'. De al uit eerder onderzoek
voortgekomen conclusie dat
'gangs' niet slechts bestaan
omwille van de misdaad, wordt
opnieuw bevestigd. Het is ook
niet zo dat de betrokkenheid bij
een 'gang' altijd vooraf gaat aan
het plegen van misdrijvcn.
Betrokkenhcid bij een 'gang' is bij
de bovengenoemde groepen een
geschikte indicator voor criminakeit; het omgekeerde is niet het
geval. Voor de beleidsmakers en
toekomstige onderzoekers worden
de volgende aanbevelingen
gedaan: blijf `gang'-criminaliteit
beschouwen als een sociaal en niet
als cen individueel probleem;
ontwikkel en test methoden om
`gang'-betrokkenheid te meten;
maak onderscheid tussen `gang%
betrokkenheid en `gang'criminaliteit; maak onderscheid tussen
`gang'-criminaliteit en andere
vormen van criminaliteit; bij de
ontwikkeling van preventieprogramma's voor `gang'criminaliteit
moet rekening gehouden worden
met de verschillen die er bestaan
tussen de diverse etnische minderheden.
Met literatuuropgave.
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14
laag (zie Horwitz en White, 1987,
Dornfeld, M., C. Kruttschnitt
die concluderen dat sekseDo the stereotypes fit? Mapping specifieke verschillen zich pas op
gender-specific outcomes and
latere leeftijd voordoen), of
risk factors
misschien worden in de loop der
Criminology, 30e jrg., nr. 3,
tijd de verschillen in reacties van
1992, pp. 397-419
jongens en meisjes minder.
De auteurs gaan het differentiele
Met literatuuropgave.
effect na van de vier factoren
huwelijksruzies, stabiliteit en
15
veranderingen in het huwelijk,
Lynch, J.P., D. Cantor
harde discipline, en afwijkend
Ecological and behavioral
gedrag van de moeder op delininfluences on property victimiquentie, alcoholmisbruik, en
zation at home: implications for
depressie van respectievelijk
opportunity theory
jongens en meisjes. De vier
Journal of research in crime
factoren werden gemeten op
and delinquency, 29e jrg., nr. 3,
grond van mondelinge interviews
1992, pp. 335-362
met de moeders, de drie afhanke- De zg. gelegenheidstheorie binnen
lijke variabelen aan de hand van
de criminologie onderzoekt welke
door de kinderen zelf opgegeven
factoren de kans beInvloeden om
informatie. De onderzoeksgroep
slachtoffer te worden van een
bestond uit 681 kinderen van 10
misdrijf. In een empirisch
jaar en ouder, die deel uitmaakten onderzoek is getracht deze theorie
van de cohortstudie National
te verfijnen door zowel gedragsvaLongitudinal Survey of Youth
riabelen als ecologische variabelen
(NLSY). Onder delinquentie
in de onderzoekopzet te
werden alleen lichtere vergrijpen
betrekken. Bovendien werden
verstaan, varierend van liegen
ecologische factoren op verschiltegen de ouders tot kleine
lende aggregatie-niveaus gemeten:
diefstallen. De variabele alcoholdat van de stad of het dorp, dat
misbruik werd gedichotomiseerd
van de buurt, dat van het woonin wel of niet ooit alcohol hebben blok en dat van de wooneenheid.
gebruikt. Informatie over het
Als onafhankelijke variabele werd
voorkomen van depressies bij de
uitgegaan van het al dan niet
kinderen werd van de moeders
slachtoffer zijn geweest van
verkregen. Op grond van simpele inbraak of van diefstal uit de
kansberekening constateren de
eigen woning gedurende een
auteurs dat de hypothese van
periode van zes maanden. De
sekse-specifieke risicofactoren in
onderzoekgegevens waren
het gezin nauwelijks ondersteund
ontleend aan de zg. Victim Risk
wordt. Ook multivariate analyse
Supplement (VCS). Deze VCS is
kan deze hypothese niet ondereen nationale enquete geweest die
steunen. Hoewel meisjes over het
in 1984 in 10.000 huishoudens is
algemeen kwetsbaarder zijn voor
afgenomen. Doel van de enquete
problemen in het gezin dan
was om vast te stellen in hoeverre
jongens, is de reactie op
de huishoudens geconfronteerd
problemen toch niet duidelijk en
waren geweest met criminaliteit.
alleen aan sekse gerelateerd. De
Uit de analyse-resultaten bleek
auteurs geven twee mogelijke
dat de differentiatie van ecoloverklaringen voor dit resultaat.
gische factoren op verschillend
De leeftijd van de kinderen in dit aggregatie-niveau zinvol was.
onderzoek was misschien nog te
Opvallend was dat geen van de in
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het onderzoek betrokken aspecten
van het omgcvingsontwerp van
invloed was op de slachtofferkans.
Deze aspecten betroffen de
structuur van het gebouw, de
toegankelijkheid van de wooneenheld en de mate waarin interne
technische veiligheidsmaatregelen
waren getroffen.
Met literatuuropgave.

16
Maden, T., M. Swinton c.a.
Gambling in young offenders

Criminal behaviour and mental
health, 2e jrg., nr. 3, 1992,
pp. 300-308
Een literatuurstudie over gokken
en misdaad suggereert dat gokken
en gokverslaving vaker
voorkomen bij wetsovertreders
dan bij de bevolking in het
algemeen. Een onderzoek onder
404 geinterneerde jonge wetsovertreders identificeerde 48 gokverslaafden (12%). Zij verschilden
van niet-gokkers door een extensievere criminaliteit, zij werden
vaker opgevoed in een kindertehuis en ondergingen vaker een
psychiatrische behandeling. Net is
echter niet waarschijnlijk, dat de
gokverslaving werd veroorzaakt
door deze verschillen. Meer
waarschijnlijk is, dat gokverslaving, ander deviant gedrag en
recidive dezelfde afkomst hebben.
In het artikel worden de implicaties voor andere onderzoeken
betreffende misdaadcorrelatie
besproken. Geconcludeerd wordt,
dat er behoefte bestaat aan betere
behandelingsfaciliteiten voor
jonge wetsovertreders met
gokproblemen.
Met literatuuropgave.
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17
Messner, S.F., R.M. Golden
Racial ineyality and racially
disaggregated homicide rates: an
assessment of alternative theoretical explanations

Criminology, 30e jrg., nr. 3,
1992, pp. 421-446
In een steekproef van 154 grote
steden in de VS wcrd het verband
tussen rassenongelijkheid en
moord nagegaan. Gegevens over
de totale moordratio werden
ontleend aan de Federal Bureau
of Investigation Crime Reports
(1980-1984). Gegevens waarin
ook het ras van dader en
slachtoffer zijn opgenomen
werden ontleend aan het
Comparative Homicide File van
de FBI. Op de indicatoren voor
rassenongelijkheid en socioeconomische achterstelling werd
een factoranalyse toegepast. Er
werd een positieve relatie
gevonden tussen rassenongelijkheid en moord gepleegd door
zwarten, maar ook op moord
gepleegd door blanken en de
ongespecificeerde moord ratio. De
verklaring hiervoor kan volgens
de auteurs het best worden
gezocht bij theorieen over anomie
en sociale desorganisatie.
Rassenongelijkheid been een
algemene invloed op de sociale
orde en werkt criminogeen op de
gehele bevolking. De auteurs
bespreken uitgebreid de bestaande
literatuur over dit onderwerp en
bezien welke theorieen over de
onderzochte relatie door dit
onderzoek worden bevestigd en
welke niet.
Met literatuuropgave.
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18
Palermo, G.B., M.B. Smith e.a.
Victimization revisited: a
national statistical analysis
International journal of
offender therapy and comparative criminology, 36e jrg.,
nr. 3, 1992, pp. 187-201
Het gebruik van geweld, m.n. in
de grote steden, is sterk toegenomen. De auteurs illustreren dit
aan de hand van een analyse van
statistische gegevens over moord
in acht Amerikaanse steden
(1965-1990). Tevens is in die
periode het cocaInegebruik fors
gestegen. Volgens de auteurs
hebben de Vietnamkwestie, de
werkloosheid en de drugshandel
een gewelddadig stempel op de
Amerikaanse samenleving gezet.
De diepere oorzaak van de
gestegen geweldscriminaliteit moet
echter gezocht worden in een
verminderde persoonlijke
integriteit, het afbrokkelen van
morele waarden en een geringere
invloed van een humaan/religieuze
levensbeschouwing, maar bovenal
in de voortschrijdende desintegratie van de psycho-biologische
sociale eenheid bij uitstek, nl. het
gezin. De auteurs menen verder,
dat welzijnsinstellingen, politic en
justitie de criminaliteitsproblemen
niet aankunnen. Procedures
verlopen traag. Strengere straffen
en een groter aantal gevangenissen veroorzaken slechts meer
recidive en reclasseringsbegeleiding is minder effectief i.v.m.
overbelasting. De auteurs pleiten
dan ook voor gezamenlijke actie
van ouders, scholen, religie en
bepaalde t.v.-programma's om de
organisatorische en morele desintegratie van het Amerikaanse
gezin tegen te gaan.
Met literatuuropgave.
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19
Schneider, N.J.
Criminology of riots
International journal of
offender therapy and comparative criminology, 36e jrg.,
nr. 3, 1992, pp. 173-186
Soms breken er rellen uit in
verband met demonstraties, soms
in verband met andere gebeurtenissen. Ze moeten echter niet
verward worden met demonstraties! Relletjes zijn een regelmatig terugkerend item in de
huidige nieuwsprogramma's.
Modern `rellenonderzoek' kampt,
desalniettemin, met veel
problemen. Het onderhavige
artikel geeft ons inzicht in de
geschiedenis van het `rellenonderzoek', de onderliggende
psychologische en sociologische
patronen en de weergave van
rellen in de massamedia. Het geeft
eveneens een overzicht van een
aantal recente causaliteitstheorieen en er worden verschillende
manieren aangegeven om rellen in
de hand te houden.
Met literatuuropgave.
20
Simpson, S.S., C.S. Koper
Deterring corporate crime
Criminology, 30e jrg., nr. 3,
1992, pp. 347-375
Recent zijn de Amerikaanse
sanctioneringsrichtlijnen bij
overtredingen door bedrijven
aangescherpt. Een belangrijke
overweging daarbij was de
verwachting dat strengere sancties
een afschrikwekkend effect
zouden hebben. De vraag of deze
veronderstelling juist was, is in
het onderhavige onderzoek beantwoord. Van 52 Amerikaanse
bedrijven is over de periode van
1927 tot 1981 nagegaan in
hoeverre men de geldende
antitrust-regels had overtreden.
Verschillende onafhankelijke
variabelen zijn in het onderzoek

157

betrokken. DeeIs betroffen deze
mogelijke afschrikkingsaspecten.
De eerste variabele in dat verband
was de getaxeerde waarschijnlijkheid van sanctionering. De
tweede betrof de ervaren snelheid
van eerdere sanctionering. De
derde betrof de ernst van de
eerdere sanctionering. Door
middel van regressie-analyse werd
vastgesteld in hoeverre deze variabelen van invloed waren op het
opnieuw overtreden van de
antitrust-wetten. In dc analyse
werd het effect van andere
onafhankelijke variabelen op deze
recidive uitgeschakeld, zoals de
economische motivatie van het
bedrijf om de geldende regels te
overtreden, alsmede de
gelegenheid die het bedrijf
daartoe heeft. Uit de analyse
bleek dat de getaxeerde
waarschijnlijkheid en snelheid van
eerdere sanctionering niet van
invloed waren op de recidive. Dat
gold wel voor de zwaarte van
eerder opgelegde sancties.
Naarmate deze toenam, nam de
recidive-kans al
Met literatuuropgave.

drukken. De auteurs hebben deze
stelling onderzocht. Zij deden dat
aan de hand van gegevens over
167 gedetinecrden die in twee
provincies gedurende enkele
dagen in 1991 in een huis van
bewaring werden ingesloten.
Verder werden gegevens
verzameld over de 1139 gedetineerden die op een bepaalde dag
in de betreffende huizen van
bewaring verbleven. Met name is
onderzocht hoe ernstig de
criminele (ellen waren waarvan de
betrokkenen werden verdacht of
waarvoor zij waren veroordeeld.
Het bleek dat 90% van de 167
ingestroomde gedetineerden van
een ernstig crimineel feit werd
verdacht. Datzelfde gold voor
82% van de gedetineerdenbevolking die op de peildatum in de
provinciale huizen van bewaring
aanwezig was. De stelling van
John Irwin is hiermee weerlegd.

22
Bonta, J., L.L. Motiuk

Inmate classification
Journal of criminal justice, 20e
jrg., nr. 4, 1992, pp. 343-353
De overbevolking van penitentiaire inrichtingen in Canada
concentreert zich in de gesloten,
Gevangeniswezen/tbs
zwaarder beveiligde gevangenissen. Een manier om deze
21
Backstrand, JA., D.C. Gibbons overbevolking te verminderen is
het bevorderen van de
c.a.
doorstroming van gedetineerden
Who is in jail? An examination
naar minder beveiligde inrichof the rabble-hypothesis
tingen. De mogelijkheden daartoe
Crime and delinquency, 38e
zijn in het onderhavige onderzoek
jrg., nr. 2,1992, pp. 219-229
bestudeerd. De onderzoekgrocp
In zijn in 1985 uitgebrachte hock
bestond uit ca. 500 gedetineerden
The jail stelde John Irwin dat de
lokale huizen van bewaring in de die vanuit een selectiecentrum in
Verenigde Staten worden bevolkt Ontario naar meer of minder
door plegers van verwaarloosbare beveiligde gevangenissen in die
provincie waren overgeplaatst. In
criminaliteit of door leden van
het selectiecentrum waren deze
'het gepeupel' dat helemaal geen
gedetineerden gescored op de zg.
crimineel gedrag heeft vertoond.
Elet lokale huis van bewaring is in Level of Supervision Inventory
(LS1). Deze vragenlijst is bedoeld
zijn visie een instrument om de
om het veiligheidsrisico van
sociale onderklasse te onder-
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gedetineerden vast te stellen. Het
bleek dat de LSI-score een goede
voorspeller was van het gedrag in
de inrichting waarheen de gedetineerden werden overgeplaatst. Dit
gedrag werd in het onderzoek
vastgesteld aan de hand van
geregistreerde disciplinaire
maatregelen. Uit het onderzoek
bleek ook dat 38% van de gedetineerden in een zwaarder beveiligde inrichting was geplaatst dan
op grond van de score op de LSI
nodig was. De onderzoeksresultaten ondersteunen de conclusie
dat de doorstroming van gedetineerden naar minder zwaar beveiligde gevangenissen kan worden
bevorderd door gebruik te maken
van een objectief classificatieinstrument.
Met literatuuropgave.
23
Finn, M.A.
Prison misconduct among
mentally retarded inmates
Criminal behavior and mental
health, 2e jrg., nr. 3, 1992,
pp. 287-299
Aan eerdere studies naar het zich
misdragen van verstandelijk
gehandicapte gedetineerden
kleven verschillende methodologische bezwaren. Met dit
onderzoek wil de auteur hier
verbetering in aanbrengen, door
het wangedrag onder de loep te
nemen van 8336 gevangenen, die
tussen 30 juli 1982 en 1 september
1983 werden vrijgelaten uit
penitentiaire inrichtingen in New
York. Zij werden gevolgd
gedurende hun volledige straftijd.
De gedetineerden werden onderverdeeld in drie groepen: verstandelijk gehandicapt; intellectueel
functionerend op de grens;
verstandelijk normaal, gebaseerd
op resultaten van een IQ-test (the
Revised Beta'), die in de officiele
rapporten vermeld werden.
Wangedrag binnen de gevangenis
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werd bepaald aan de hand van
het jaarlijkse gemiddelde aantal
keer dat de orde op gewelddadige
of niet-gewelddadige wijze werd
verstoord. Na variantie-analyse
blijkt dat verstandelijk gehandicapte gedetineerden significant
vaker betrokken waren bij zowel
gewelddadige als niet-gewelddadige incidenten. Maar na multivariabele regressie-analyse wordt
duidelijk dat, indien rekening
gehouden wordt met sociale
factoren en de criminele achtergrond van de betrokkene, de IQscore wel significant van invloed
was op gewelddadig gedrag, maar
niet op niet-gewelddadig
wangedrag. Leeftijd en staat van
beroep op het moment van arrestatie blijken het meest van invloed
op het verstoren van de orde,
terwijl de IQ-score het minste
effect blijkt te hebben.
Met literatuuropgave.
24
Owen, B.
Measuring success in prison
drug programs
Journal of crime and justice,
15e jrg., nr. 1, 1992, pp. 91-117
Een groot deel van de gedetineerden in Amerikaanse gevangenissen heeft voorafgaande aan de
detentie regelmatig harddrugs
gebruikt. De sociale en economische kosten van druggebruik in
de vrije samenleving zijn
bovendien zeer groot. Om deze
twee redenen wordt veel waarde
gehecht aan het opzetten van
effectieve behandelingsprogramma's voor drugverslaafden
binnen het Amerikaanse gevangeniswezen. In het onderhavige
artikel is met name aandacht
besteed aan de opzet en effecten
van penitentiaire behandelingsprogramma's die uitgaan van het
model van de therapeutische
gemeenschap. Kenmerk voor dit
behandelingsmodel is de inten-
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sieve benadering van de gedetineerden, waarbij binnen de
inrichting een aparte leefgemeenschap van verslaafden wordt
gecreeerd. De participatie-duur is
lang: ongeveer een jaar. Drie van
dergelijke programma's die in de
Verenigde Staten zijn ontwikkeld,
zijn door de auteur gedetailleerd
beschreven. Bovendien wordt
aangegeven op welke wijze dergelijke programma's dienen te
worden geevalueerd. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt
tussen proces-evaluatie en effectevaluatie. Bij de proces-evaluatie
gaat het om het vaststellen van de
feitelijke inhoud van het behandelingsprogramma en van de
kcnmerken van degenen die aan
het programma deelnemen. Bij de
effect-evaluatie wordt nagegaan in
hoeverre deelname aan een
programma positieve gevolgen
heeft voor het druggebruik en het
criminele gedrag na terugkeer in
de vrije samenleving. Voorzover
intensieve penitentiaire drugbehandelingsprogramma's zijn
geevalueerd, blijkt daaruit een
aanzienlijke recidive-reductie.
Met literatuuropgave.

25
Peters, R.H., R.L. May II c.a.
Drug treatment in jails: results
of a nationwide survey
Journal of criminal justice, 20e
jrg., nr. 4, 1992, pp. 283-295
Het aantal druggebruikers in
Amerikaanse penitentiaire inrichtingen is de afgelopen jaren sterk
gestegen. Meer dan 60 0/ van de
gedetineerden heeft voorafgaande
aan de detentie regclmatig drugs
gebruikt. Voorkomen moet
worden dat deze gedetineerden in
de samenleving terugkeren zonder
aanvullende vaardigheden te
hebben opgedaan om terugval in
druggebruik te voorkomen.
Daartoe diencn institutionele
behandelingsprogramma's te

160

worden ingericht. Om na te gaan
in hoeverre dat reeds het geval
was, is een landelijk onderzoek
verricht waarbij 3400 huizen van
bewaring werden aangeschreven.
De vragenlijst die daarbij diende
te worden ingevuld, bevatte
vragen over de aanwezighcid van
een behandelingsprogramma voor
drugverslaafden en over de aard
van dat programma. Ongeveer de
helft van de aangeschrcven huizen
van bewaring heeft de vragenlijst
geretourneerd. Slechts 28% gaf
aan een of ander behandelingsprogramma voor drugverslaafden
te hebben. Ongeveer een derde
hiervan maakte bij de behandeling uitsluitend gebruik van
vrijwilligers. Een zeer kleine
minderheid (t.w. 7%) van de
huizen van bewaring had een
omvattend behandelingsprogramma waar behalve vaardigheidstraining ook contacten
werden gelegd met extramurale
hulpverleningsinstanties en de
overgang naar de vrije samen!eying nadrukkelijk werd gepland.
Vooral in de kleinere huizen van
bewaring ontbraken veelvuldig
behandelingsprogramma's voor
drugverslaafden. De auteurs uiten
bun bezorgdheid hierover.

26
Valliant, P.M.,
D.H. Antonowicz
Rapists, incest offenders, and
child molesters in treatment..
cognitive and social skills
training
International journal of
offender therapy and comparative criminology, 36e jrg.,
nr. 3, 1992, pp. 221-230
Voor het onderhavige onderzoek
werden cognitieve gedragstherapie
en sociale vaardigheidstrainingen
georganiseerd voor seksuele
misdadigers in een maximaal
beveiligde gevangenis. In een
periode van vijf weken waren er
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wekelijks twee uur durende
sessies. Deze sessies waren van
nature educatief en ontworpen
om gedetineerden methoden aan
te leren om hun gedachtenpatroon te wijzigen en hun sociale
vaardigheden te verbeteren. De
totale populatie bestond uit
gedetineerden, beschuldigd van
seksuele misdrijven en een
controle-populatie voor andere
(mishandelingsgerelateerde)
misdrijven. Van de seksuele
misdadigers vertoonden de
verkrachters gedurende het
programma een verhoging van
hun eigenwaarde. De spanningsniveaus van verkrachters en
mishandelaars zakten beduidend
gedurende het vijf weken durende
programma. Dit soort behandelingsprogramma's zou derhalve in
toenemende mate (vanwege het
stijgend aantal seksuele
misdrijven) wenselijk zijn.
Met literatuuropgave.

Jeugdbescherming en
-delinquentie
27
Grasmick, H.G., R.J. Bursik
e.a.
Protestant fundamentalism and
attitudes toward corporal
punishment of children
Violence and victims, 6e jrg.,
nr. 4, 1991, pp. 283-298
Het lichamelijk straffen van
kinderen komt in de VS nog
tamelijk veel voor en wordt vrij
gewoon gevonden. Opvattingen
erover kunnen met verschillende
factoren samenhangen. In dit
artikel gaat men na of er verband
is met soorten godsdiensten, m.n.
het orthodox protestantisme.
D.m.v. interviews werd daarom
onderzoek gedaan onder 368
personen uit Oklahoma City
(1991) naar hun houding t.o.v.
het slaan van kinderen thuis en
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op school. Van deze groep was 53
orthodox protestants, 27
gematigd/vrijzinnig/ protestant, 12
RK en 8 gelovig, maar buitenkerkelijk. Geslacht, ras, leeftijd en
opleiding dienden als controlevariabelen. Uit het onderzoek blijkt,
dat het orthodox protestantisme
positiever staat t.o.v. het fysiek
straffen van kinderen dan de
andere religies en buitenkerkelijken en het als een godsdienstige
verplichting zien. Deze houding
staat vooral in verband met de
neiging de bijbel letterlijk te
nemen en wordt minder veroorzaakt door hun grotere persoonlijke godsdienstbeleving, een
streng godsbeeld of de onderzochte achtergrondfactoren. Deze
opvatting van een kerk, die in de
VS m.n. in politiek opzicht veel
invloed heeft op haar leden kan
een probleem zijn bij pogingen
om het geweld in de maatschappij
terug te dringen, o.a. door het
fysiek straffen van kinderen te
willen verbieden.
Met literatuuropgave.
28
Kendall, K., A. Glenn e.a.
Health histories of juvenile
offenders and a matched control
group in Saskatchewan, Canada
Criminal behaviour and mental
health, 2e jrg., nr. 3, 1992,
Pp. 269-286
De gezondheidsgeschiedenissen
van 1674 jonge delinquenten en
van een gematchte controlegroep
van niet-delinquente jongeren
werden vergeleken. De onderzoeksgroep bestond uit alle
jongeren van 17 jaar en ouder die
in 1987 of 1988 te maken kregen
met de Young Offenders Program
Division in de Canadese provincie
Saskatchewan. De gegevens
werden ontleend aan de dossiers
van diverse lokale instellingen op
het terrein van de volksgezondheid en ingedeeld in de

161

volgende categorieen: trauma aan
het centraal zenuwstelsel,
perinatale problemen, psychiatrische contacten, verwaarlozing
of misbruik, en een algemene
geschiedenis van veel sick zijn. In
dit artikel wordt verslag gedaan
van de allereerste bevindingen.
Tegengesteld aan de resultaten
van eerder onderzoek bleek geen
werkelijk verband tussen
(vroegere) gezondheidsproblemen
en jeugddelinquentie. Alleen
ademhalingsmoeilijkheden, geestelijke stoornissen en letsel of
vergiftiging leken in heel lichte
mate gerelateerd. De auteurs
geven drie mogelijke verklaringen
voor dit onverwachte resultaat.
Ten eerste wijkt het misschien af
door de gelukkige omstandigheid
van een grote onderzoeksgroep en
een gematchte controlegroep. Ten
tweede blijft altijd de
accuraatheid van de onalhankelijke variabelen een probleem bij
het gebruik van al bestaande en
officiele dossiers. Ten derde is er
het felt dat in dit onderzoek geen
onderscheid werd gemaakt naar
type delict. Dit kan zeker een rol
spelen gezien eerdere suggesties
uit onderzoek dat vooral ernstige
delinquenten vaker een geschiedenis hebben met fysieke en/of
psychische problemen.
Met literatuuropgave.

Politie
29
Bartol, C.R., G.T. Bergen e.a.

geven een nauwelijks bevestigend
antwoord op deze vraag.
Hiervoor werden 30 vrouwen en
30 mannen in 19 politiekorpsen
van kleine steden On de staat
Vermont) en bun superieuren
ondervraagd naar zelf onderkende
stress, stress opgemerkt door
superieuren, en werkprestaties. De
gegevens werden aangevuld met
scores op de MMPI test. Over het
algemeen kwamen vooral externe
stress factoren naar voren, zoals
de houding en gedragslijn van het
0.M., snel daarop gevolgd door
organisatie-factoren, zoals gebrek
aan erkenning voor goed werk,
inadequate pensioenvoorzieningen, en personeelsgebrek.
Hierin was geen verschil tussen
mannen en vrouwen. Wel bleek
dat in het werk vrouwen meer
stress ervaren als zij met tragische
situaties worden geconfronteerd
en zich meer verantwoordelijk
voelen voor het welzijn en de
veiligheid van het publiek en hun
collega's. Ook ervaren zij meer
stress door de dominantie van
mannen in hun werkomgeving.
Deze meerdere mate aan stress
heeft echter geen invloed op de
werkprestatie; superieuren menen
dat mannen en vrouwen hun werk
even goed doen. Vreemd is dan
echter wel dat de promotiekansen
voor vrouwen als minder worden
ervaren en dztt zij ook feitelijk
minder snel en vaak worden
bevorderd. De attitude van de
mannelijke superieuren vormt bier
duidelijk een barriere.
Met literatuuropgave.

Women in small-town policing:
job performance and stress
Criminal justice and behavior,
19e jrg., nr. 3, 1992, pp.
240-259
Ervaren politievrouwen meer
stress in hun werk dan politicmannen, en zo ja, wordt daardoor
hun taakuitoefening beinvloed?
De resultaten van dit onderzoek
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30
Grabosky, P.N.
Law enforcement and the
citizen: non-governmental participants in crime prevention and
control
Policing and society, 2e jrg., nr.
4, 1992, pp. 249-271
In dit artikel worden de verschillende vormen van publieksparticipatie in criminaliteitspreventie en
-bestrijding besproken. De auteur
maakt een typologie waarin
onderscheid wordt gemaakt
tussen enerzijds een open,
democratische wijze van participatie (zoals bij burgerwachten die
alleen controleren) en een meer
op repressie gericht participatie
(zoals acties voor strengere
straffen etc.) en anderzijds tussen
participatie door particulieren of
door bedrijven. Aan de hand van
deze indeling bespreekt hij de
uitwerking en de wenselijkheid
van publieksparticipatie, waarbij
hij wel aangeeft dat de grenzen
tussen de varianten niet strikt
zijn. Hij meent dat een bepaalde
mate van participatie zinvol en
gewenst is: het bewerkstelligt
betere informatie bij de burgerij,
meer gevoel van veiligheid en
samenhang, en legitiemer
optreden van het politieel/strafrechtelijk systeem. Maar om
ervan verzekerd te blijven dat het
strafrecht juist, menselijk en
legitiem wordt toegepast is het
volgens hem noodzakelijk dat de
staat een dominante rol,
misschien zelfs monopoliepositie,
in de rechtshandhaving heeft.
Met literatuuropgave.
31
Hesketh, B.
The police use of surveys;
valuable tools or misused
distractions?
Police studies, 15e jrg., nr. 2,
1992, pp. 55-61
Vier studies naar de mening van
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het grote publiek aangaande de
politie (Engeland, Verenigde
Staten) passeren in dit artikel de
revue. De vooropgestelde vraag
luidt: hebben dergelijke onderzoeken zin? De conclusie van de
auteur luidt bevestigend. Om een
voorbeeld te geven: het is zonder
meer zeer nuttig om inzicht te
hebben in de mening van het
publiek over de snelheid waarmee
het politie-apparaat functioneert:
is men tevreden over `reactiesnelheid' van de politie nadat
alarm is geslagen of hulp
ingeroepen? Over de kwaliteit van
de verrichte diensten moet niet
alleen door de politie zelf worden
geoordeeld. Eveneens kan aan de
hand van dit soort onderzoek
inzicht worden verkregen in de
vraag of het publiek wel
voldoende bereidheid toont om de
politie tiberhaupt te hulp te
roepen. Is de drempel niet te
hoog? De wisselwerking tussen
politie en publiek vraagt om
informatie omtrent de mening van
het publiek over de politie.
Zonder dat verliest besluitvorming voeling met de materie.
De ontegenzeggelijk ook
bestaande nadelen en problemen
van en met dit soort onderzoek
wegen daar niet tegenop.
Problematisch is bij voorbeeld het
feit dat het zeer moeilijk is een
doorsnede van de bevolking te
vinden van wie de antwoorden
ook nog eens betrouwbaar zijn.
Wat bij al dit soort onderzoek
geldt, geldt hier wellicht in nog
sterkere mate: antwoordt men wat
men zelf vindt of wat men
verwacht dat de vragensteller
graag hoort. Opinie-onderzoek
kan trouwens ook een bijdrage
leveren wanneer men de politie
zelf wil bestuderen.
Met literatuuropgave.
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32
Manning, P.K.

door het Engelse Home Office,
geen goede graadmeter zijn voor
Technological dramas and the
de prestaties van een korps en
police: statement and countersia- geen goede parameter voor de
tement in organizational analysis vergelijking tussen korpsen. Voor
Criminology, 30e jrg., nr 3,
de notatie `zaak opgehelderd'
1992, pp. 327-346
worden verschillende methoden
De auteur heeft in een aantal
gehanteerd, men kan bedoelen dat
Amerikaanse politie-organisaties
een verdachte is gepakt, in staat
de invloed bestudeerd van de
van beschuldiging is gesteld, voor
invoering van op computer
de rechter is geleid, of zelfs
gebaseerde informatietechnolovoorlopig gehecht is, maar wat
gieen op het rolgedrag van
van toepassing is varieert. Ook
politiefunctionarissen. Hij maakte kan het zelfs zijn dat `opgehelderd
daarbij gebruik van de in de
door de politic' wordt genoteerd
sociologic als de dramaturgische
als hiervoor de verdachte in
methode bekend staande enderhechtenis door de politic is
zoektechniek. De technologie
vcrhoord, in welke situatie
schept in een socio-technisch
verdachten meestal meer geneigd
drama bekentenissen en beeldvor- zijn te bekennen. Het percentage
mingen in sociale relaties, bij
verdachten dat bij het O.M.
voorbeeld over doelstellingen,
wordt aangegeven zou een betere
persoonlijke identiteiten en
graadmeter zijn, maar clan betreft
machtsverhoudingen. Dit drama
het nog alleen maar verdachten
orchestreert op zijn beurt weer de en geen daders in strafrechtelijke
technologie. De auteur ging bij
zin. Wat de beste oplossing is
zijn etnografisch onderzoek uit
weet de auteur ook niet, maar hij
van een viertal opvattingen of
acht de nu gebruikte parameter in
paradigma's over technologie, die ieder geval te ondeugdelijk voor
ieder op zijn eigen wijze in sociale cell vergclijking tussen korpsen.
relaties bekentenissen scheppen of Met literatuuropgave.
herschcppen. Hij concludeert dat
functionarissen onderin de
hierarchic met succes de eigen
Verslaving
relatieve autonomie kunnen
handhaven. Informatietechno34
logieen scheiden de mensen aan
Brownstein, H.H., H.R.S. Baxi
de top van de basis en van het
c.a.
middenmanagement. Er zijn
The relationship of drugs, drug
verder weinig aanwijzingen dat de
trafficking, and drug traffickers
kwalitcit van het politiewerk is
to homicide
veranderd door de invoering van
Journal of crime and justice,
informatietechnologieen.
15e jrg., nr. 1, 1992, pp. 25-44
Met literatuuropgave.
Aan de hand van de gegevens van
414 gevallen van moord en 266
33
agressieve aanvallen, gedurende
Walker, M.A.
acht maanden van 1988 in de stad
Do we need a clear-up rate?
New York, bestuderen de auteurs
Policing and society, 2e jrg.,
de relatie tussen drugs en deze
nr. 4, 1992, pp. 293-306
delicten. Of drugs een rol speelde
De schrijver betoogt dat ophelde- werd heel terughoudend gescoord:
ringspercentages van de politic,
alleen als zowel de politic als de
zoals die nu worden gebruikt
onderzoekstaf oordeelde dat
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drugs een duidelijke invloed
hadden werd het delict onder deze
categorie geschaard. Dan nog was
jets meer dan de helft van de
gevallen aan drugs gerelateerd.
Van de overige delicten werden er
bovendien nog vele gepleegd op
een bekende drugslokatie, en/of
door plegers met een strafblad
wegens eerder druggebruik of
handel. Ook van de slachtoffers
was veelal bekend dat zij zich op
een of andere wijze met drugs
bezighielden. De auteurs concluderen dat pogingen tot het terugdringen van criminaliteit niet
zozeer moeten worden gericht op
een strengere rechtshandhaving
als wel op het verstevigen van de
Amerikaanse samenleving en het
scheppen van meer veiligheid en
zekerheid.
Met literatuuropgave.

tweede is het tegenbedoeld gevolg
van de nadruk op medicalisering
binnen de Hollandse aanpak. De
auteur uit voorts zijn twijfels over
de negatieve stigmatisering die
voortkomt uit categoriale
hulpverlening. Deze vorm van
hulpverlening staat integratie van
drugverslaafden in de weg en leidt
eerder tot debilisering van
verslaafden dan tot normalisering.
En nu overheidspersoneel ook
nog eens ongestraft op junks
blijkt te mogen jagen — `om uiting
te geven aan hun frustratie over
het falend beleid van andere
ambtenaren' — heeft de humane
Hollandse aanpak veel van zijn
glans verloren.
36
John, A., B. Stipak

Drug treatment and electronically monitored home
35
confinement: an evaluation of a
Gerritsen, J.W.
community-based sentencing
Rouwranden bij de Hollandse
option
aanpak; kanttekeningen bij het
Crime and delinquency, 38e
Nederlandse drugbeleid
jrg., nr. 2, 1992, pp. 158-170
Beleid en maatschappij, nr. 5,
Als gevolg van de grote druk op
1992, pp. 238-251
de penitentiaire capaciteit in de
Gezien kosten en moeite van het
Verenigde Staten, wordt steeds
Nederlandse drugbeleid over de
vaker gebruik gemaakt van
afgelopen vijftien jaar vraagt de
intensief reclasseringstoezicht in
auteur zich af of de loftrompet
combinatie met elektronische
die de betrokkenen graag en vaak aanwezigheidscontrole. In dit
over zichzelf afsteken, niet ook
artikel wordt onderzocht in
wat valse tonen laat horen. Een
hoeverre zo'n extra-muraal
paar van deze dissonanten
behandelingsprogramma het
worden in dit artikel omschreven. misbruik van alcohol en/of drugs
Opvallend is daarbij dat beleidsin- effectief reduceert. Het bewuste
tenties vaak onvoorziene gevolgen programma beslaat tweemaal
in zich dragen die pas op middel- veertien dagen. De eerste periode
lange termijn zichtbaar worden:
staat de delinquent onder elektrode commercialisering en schaalnisch toezicht en dient hij
vergroting van de markt in
wekelijks aan een behandelingsbijsoftdrugs is daarvan een
eenkomst deel te nemen. De
voorbeeld, net als de ongekende
tweede periode van veertien dagen
verafbankelijking van drugveris het bijwonen van die bijeenslaafden van categoriale hulpverkomsten facultatief en vindt geen
leners. Het eerste is het
elektronisch toezicht meer plaats.
onbedoelde gevolg van een
Nagegaan is in hoeverre deelname
halfslachtig gedoogbeleid en het
aan dit programma effectiever is
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dan twee andere soorten extramurale sancties waarbij geen
behandeling plaatsvindt. De
experimentele groep omvatte 70
personen; de controlegroepen elk
100. Het onderzoek wees uit dat
het percentage deelnemers aan het
programma dat drugs gebruikte
daalde van 95% voorafgaande
aan deelname tot 32% na afloop
van het programma. Het
percentage alcoholgebruik daalde
van 46% naar 20%. Het
percentage dat het programma
niet afmaakte was hoger dan in
de ene controlegroep, maar lager
dan in de andere. Als wordt
uitgegaan van degenen die een
programma hadden voltooid, dan
blijkt dat de experimentele groep
minder vaak recidiveert dan beide
controle-groepen.
Met literatuuropgave.

37
Ooyen-Houben, M.M.J. van,
I.P. Spruit
Cocaine in een kleinere
gemeente
Tfidschrift voor alcohol, drugs
en andere psychotrope stoffen,
18e jrg., nr. 1, 1992, pp. 21-27
In dit artikel worden de methoden
en resultaten beschreven van een
onderzoek naar buitenshuis coatinegebruik in de Brabantse
gemeente Waalwijk (28.000
inwoners). Omdat over cocalnegebruik nauwelijks registratiegegevens beschikbaar zijn kon geen
gebruik worden gemaakt van
schattingsmethoden die op dergelijke gegevens gebaseerd zijn. In
dit onderzoek is daarom een
methode ontwikkeld waarbij de
ruwe schattingen van sleutelinformanten systematisch zijn gewogen
aan de hand van de kennis die de
informant heeft over cocaine. de
waarneming waarop de schatting
is gebaseerd en de lankerpunten'
die worden gebruikt bij de
schatting. Deze informatie is

166

vervolgens `gekruist' met schattingen over de omzet van cocaine
en over het gebruik binnen
verschillend sociale netwerken. De
ruwe schattingen van sleutelinformanten lopen ver uiteen.
Specifieke ankerpunten blijken
van substantieel belang; correcte
kennis en directe waarnemingen
van gebruik zijn noodzakelijke
maar geen voldoende condities.
Kruising met omzetcijfers en met
schattingen van gebruik binnen
sociale netwerken bleek vereist
om tot inperking van de
reikwijdte te komen. Uit de
weging en kruising resulteert een
schatting van circa 250 cocainegebruikers. De resultaten laten zien
dat cocaine hoofdzakelijk wordt
gesnoven en recreatief wordt
gebruikt. Bij de hulpverlening zijn
geen primaire cocainegebruikers
geregistreerd. Gebruikers hebben
heterogene sociale achtergronden.
Het beeld van cocalnegebruik dat
naar voren komt is in overeenstemming met wat er Hit —
overigens schaarse — studies
bekend is over gebruik van
cocaine in Nederland.
Met literatuuropgave.

Slachtofferstudies
38
Kawelovski, F.
Unbenwrkte Opfer,. Gewalt
gegen plegebeduerftige Senioren
. Kriminalistik, 46e jrg., 1992,
pp. 559-562
Dat oude mensen binnen hun
familie of in bejaarden- en verzorgingstehuizen soms lichamelijk en
geestelijk mishandeld worden, is
uit victimologisch onderzoek
bekend. Ook dat oudere mensen
geinfantiliseerd worden en tot
objecten gekleineerd aan de
willekeur van hun verplegers zijn
overgeleverd. Analyses van de
interactie tussen dader en
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slachtoffer berusten echter —
logischerwijze — nauwelijks op
deelnemende waarnemingen. De
auteur van dit artikel heeft zijn
intensieve beroepscontacten met
bejaardentehuizen benut om deze
ontwikkelingen op het spoor te
komen. Om dit specifieke geweld
tegen te gaan dient een aantal
maatregelen te worden genomen.
Allereerst dient de maatschappij
de verplegenden de sociale
waardering te tonen, die hun
harde en opofferende werk
verdient. De staat moet ervoor
zorgen dat in verpleeginrichtingen
goed opgeleid, competent en door
beroepspsychologen ondersteund
personeel wordt aangetrokken.
Voor familieleden die ouderen bij
zich thuis verplegen dienen er
eveneens compensaties te komen
(bijv. professionele hulp in het
weekeinde of gedurende de
vakanties). Het onderkennen van
mishandelingen van ouderen die
verzorging behoeven zou door een
aangifteplicht voor beroepsgroepen kunnen worden vergemakkelijkt. Als voorbeeld zouden
de VS kunnen gelden, waar reeds
een aangifteplicht bestaat. Politie
en Openbaar Ministerie dienen
alle indicaties ten aanzien van het
mishandelen van ouderen serieus
te nemen. Als niet snel maatregelen worden genomen om het
mishandelen van senioren, die
verpleging behoeven, tegen te
gaan blijven zij, wat zij tot nog
toe steeds zijn geweest: onbekende
slachtoffers.
Met literatuuropgave.
39
McShane, M.D., F.P. Williams
Radical victimology: a critique
of the concept of victim in traditional victimology
Crime and delinquency, 38e
jrg., nr. 2, 1992, pp. 258-271
De auteurs stellen aan traditionele
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victimologen voor om in hun
werkterrein het gedachtengoed
van de radicale victimologie (de
term is van David Friedrichs) te
incorporeren. De radicalen wijzen
er op dat in het pre-moderne
tijdperk het slachtoffer een
centrale rol vervulde in het
criminele proces. Deze rol werd
met de opkomst van de staat als
centrale autoriteit uitgehold en
vervolgens door de staat zelf
overgenomen. Tegelijk met deze
historische ontwikkelingen werden
de opvattingen van de middenklasse over het slachtoffer en de
wetgeving dominant. In deze
opvattingen worden slachtoffer en
dader voorgesteld als twee elkaar
volstrekt uitsluitende categorieen.
Zowel Black als Katz hebben in
hun werk hun twijfels geuit over
de geldigheid van deze dichotomie
en de stereotype visie die deze
splitsing meebrengt over het
slachtoffer. De dichotomie verhult
ook de dieperliggende
(maatschappelijke) achtergronden
van criminaliteit. Verder heeft
volgens de radicalen de traditionele beeldvorming van
slachtoffers een maatschappelijke
orde ondersteunend effect.
Zogenaamde hulpprogramma's
voor slachtoffers dienen er in
werkelijkheid voor om hun
medewerking ten behoeve van de
wetshandhaving te verkrijgen.
Ook worden slachtoffers door
wetgevers en de media misbruikt
voor persoonlijke, ideologische en
politieke doeleinden cq. gemanipuleerd uit winstbejag. Het gevestigde systeem maakt zich ook
schuldig aan negatieve labeling
van familieleden en andere intimi
van daders, alsof deze behept
zouden zijn met dezelfde
negatieve natuur die wordt toegeschreven aan daders.
Met literatuuropgave.
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vulden een lijst in met vragen
Repeated sexual victimization
naar ondergaan en toegepast
Violence and victims, 6e jrg..
geweld (verbaal of fysiek) in het
nr. 4, 1991, pp. 299-308
afgelopen jaar. Het betrof geweld
De auteurs deden een onderzoek
in een voor-huwelijkse partnerrenaar de verschillen in psychisch
latie. De gegevens maken deel uit
en sociaal functioneren van enkel- van een nationaal survey waarin
voudige en meervoudige door
ook andere, by. sociaalseksuele misdrijven gevictimidemografische, informatie wordt
seerde personen. De 3131 volwas- verzameld. Voor de informatie
senen die bij het onderzoek
over geweld werd gebruik
betrokken waren werd eerst een
gemaakt van de Conflict Tactics
interview afgenomen, vervolgens
Scale (CTS). Terwill meer dan
zes maanden later telefonisch
80% van de respondenten aangaf
benaderd en een jaar later
wel eens verbale agressie te
opnieuw gelnterviewd. De respon- hanteren, was dit bij minder dan
denten kwamen alien nit Los
40% voor fysiek geweld het geval.
Angeles. Circa dertien procent
Meestal betrof dit dan dreigen
van de ondervrztagden gaf een
met slaan, krabben, duwen etc.
bevestigend antwoord op de vraag Over de meer ernstige vormen
of zij eens gedwongen waren tot
wordt geen verslag gedaan. Er
seksueel contact. Multipele victibleek een grate mate van wedermisatie was niet ongewoon, want
kerigheid: degenen die zeiden
twee derde van deze mannen en
geweld te gebruiken zeiden ook
vrouwen rapporteerde meer dan
dit te hebben ondergaan. Er was
een incident. De auteurs tekenen
geen verband met ras, inkomen of
hierbij aan dat zij een brede
onderwijsinstelling. Ook was er
definitie hanteren van seksueel
slechts een gering verschil tussen
geweld, zowel het kijken naar een mannen en vrouwen. Aan zaken
exhibitionist als gewelddadige
als motief voor de geweldstoeverkrachting vallen hieronder. De passing, mate van letsel, en
auteurs vonden geen verschillen in perceptie van geweld wordt in dit
functioneren bij enkelvoudige en
onderzoek geen aandacht besteed.
meervoudige slachtoffers. Ook
Met literatuuropgave.
was er volgens hen geen
samenhang tussen enerzijds
42
persoonlijke kenmerken en anderWilliams, K.R., R. Hawkins
zijds het risico van multipele victiWife assault, costs of arrest and
misatie.
the deterrence process
Met literatuuropgave.
Journal of research in crime
and delinquency, 29e jrg., nr. 3,
41
1992, pp. 292-310
White, J. W., M.P. Koss
Uitgaande van nieuwe gezichtsCourtship violence: incidence in
punten t.a.v. `afschrikking',
a national sample of higher
onderzoeken de schrijvers een
education students
methode om dit te meten, waarbij
Violence and victims, 6e jrg.,
de sociale prijs die betaald moet
nr. 4, 1991, pp. 247-256
worden voor een bepaalde vorm
Een nationaal bijna representavan onwettig gedrag (i.e. mishantieve steekproef van 2602
deling van vrouwelijke partners)
vrouwen en 2105 mannen,
wordt onderscheiden van de
ingeschreven aan Amerikaanse
consequenties veroorzaakt door
40
Sorenson, S.B., J.M. Siegel e.a.
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strafmaatregelen. De validiteit
van dit meetinstrument wordt
bepaald a.h.v. gegevens afkomstig
van een landelijk onderzoek
onder gehuwden of samenwonenden. D.m.v. telefonische interviews, gehouden in 1986 en 1987,
werd aan 325 mannen gevraagd
een inschatting te geven van de te
betalen prijs voor mishandeling
(sociale schade voortvloeiend uit
het mishandelen van de partner)
in vergelijking met de schade
geleden doordat op dergelijk
wangedrag arrestatie volgde.
Onder sociale schade vallen het
verlies van vrienden, het verlies
van respect door anderen en
verlies van zelfrespect. De eerste
resultaten stroken met de stelling
dat de verwachte schade geleden
door arrestatie, meer nog dan de
sociale prijs die betaald moet
worden voor dergelijk gedrag,
significant van invloed is op het
`afschrikkingsproces' De auteurs
geven ten slotte aan wat de implicaties zijn van de gevonden resultaten voor toekomstig onderzoek
en beleid.
Met literatuuropgave.
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