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Voorwoord 

Voor u ligt een uitzonderlijk nummer dat de 
grenzen van het justitiële beleidsveld te buiten gaat: de 
morele dimensies van overheidsoptreden. De redactie 
heeft deskundigen van verschillende politieke kleur 
gevraagd hun visie op de morele problemen en 
dilemma's van de overheid toe te lichten. Dat heeft 
geleid tot een dik nummer met uiteenlopende 
beschouwingen die niet altijd even gemakkelijk zullen 
weglezen, vooral vanwege de filosofische manier van 
redeneren. Doorwrochte stukken worden echter 
afgewisseld met kortere essays, waarbij sommige 
auteurs niet schromen controversiële standpunten in 
te nemen. 

Moraal staat momenteel in het middelpunt van de 
aandacht, Het liberale relativisme dat ieder voor zich 
wel uitmaakt wat goed en slecht is, lijkt op zijn 
retour. Ook het adagium dat 'alles waarover de wet 
zwijgt is toegestaan' lijkt op minder instemming te 
kunnen rekenen. Deze opvatting geeft immers geen 
antwoord op de tegenwerping dat sommige levens-
wijzen eerder tot wetsovertredingen leiden dan andere. 
Bepaalde deugden, zoals mondigheid en verantwoor-
delijkheid, zijn dan ook onontbeerlijk voor het voort-
bestaan van een democratische samenleving. 

Het huidige morele appel vindt echter plaats binnen 
een tendens van instrumentalisering van beleid 
waarbij van de overheid vooral efficiëntie en produkti-
viteit worden verwacht. Daarin schuilt een eigen-
aardige paradox. Als het recht in het keurslijf van 
doelmatigheid wordt geperst, hoe kun je dan tegelij-
kertijd het respect en de geloofwaardigheid van de 
overheid versterken? De overheid lijkt onder druk van 
de bezuinigingen teveel een tegenspeler van de burger 
geworden te zijn. Een berekenende overheid lokt 
calculerend gedrag van burgers uit. In reactie hierop 
verlangen velen een sterkere normatieve rechtvaar- 
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diging van overheidsoptreden. Een aantal auteurs in 
dit nummer preludeert reeds op deze behoefte aan een 
overheid met een groter moreel gezag. 

In het eerste deel van dit nummer wordt de vraag 
behandeld in hoeverre de overheid voor de veran-
kering van rechtsnormen aangewezen is op levensbe-
schouwelijke overtuigingen (christendom, islam, 
humanisme). Een daarmee verwante vraag is onder 
welke voorwaarden het morele appel van de overheid 
het beste kan plaatsvinden. In het tweede deel worden 
de morele problemen en dilemma's van de verzor-
gingsstaat en de overheidsbureaucratie onder de loep 
genomen. Daarbij spelen de veranderingen binnen de 
wetgevende ethiek en ambtelijke ethiek een belang-
rijke rol. 

In het openingsartikel gaat prof. P.B. Cliteur in op 
Bolkesteins uitspraak dat de verwijzing naar het chris-
tendom weer terug zou moeten keren in het liberale 
beginselprogramma. Hij stelt daarbij vast dat het 
christendom niet aangeprezen wordt als een blijde 
boodschap maar als een soort 'boeman-christendom', 
een middel om een maatschapij die op drift is geraakt 
weer in het gareel te krijgen. Cliteur betoogt 
vervolgens dat het bijbelse christendom een ondeug-
delijk richtsnoer is voor de hedendaagse politiek. Het 
is beter op het kompas van het humanisme te varen 
waarbij autonomie en eigen verantwoordelijkheid tot 
uitgangspunt worden genomen. 

Ook M. Rabbae acht de stelling dat moraal bij 
christenen in veiliger handen zou zijn onaan-
vaardbaar. Zeker als dat christendom als schild wordt 
gezien tegen allochtone moslims. Het uitspelen van de 
ene godsdienst of levensbeschouwing tegen de andere 
is volgens hem een zinloze en riskante onderneming. 
Niettemin acht hij de bemoeienis van de staat met het 
debat over normen en waarden legitiem zolang de 
overheid geloofwaardigheid uitstraalt: 'Een overheid 
die de maatschappelijke tweedeling bevordert, begint 
het debat met een zware handicap.' 

Prof. W.J. Witteveen gaat dieper in op de vraag hoe 
een moraliserende overheid een mobiliserend effect 
onder burgers teweeg kan brengen. Hij stelt daarbij 
eerst vast dat de maatschappelijke voorwaarden 
waaraan het succesvolle morele appel in het verleden 
gebonden was, nauwelijks aanwezig zijn. Het morele 
appel van de moderne overheidsdienaar spreekt niet 
aan omdat het wordt geassocieerd met een starre 
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bureaucratie die het burgerschap juist ondermijnt. De 
oplossing voor dat probleem ligt volgens Witteveen 
bij responsief bestuur: door openheid van zaken en 
participatie van burgers kunnen overheidsorganisaties 
van gemaakte fouten leren. Dit proces van zelfcor-
rectie doorbreekt het eenrichtingsverkeer tussen 
overheid en burgers en ondersteunt het burgerschap. 

In de volgende bijdrage gaat C.J. Klop in op de 
principiële vraag of de overheid de normen en 
waarden van burgers mag beïnvloeden. Hij zoekt de 
oplossing in een afbakening van overheidstaken 
waarbij 'burgerlijke betrekkingen' de grenzen bepalen. 
Dit begrip verwijst naar de publieke kant van het 
handelen van burgers, die onder meer door het recht 
bestreken wordt. De overheid baseert de regeling van 
deze burgerlijke betrekkingen op de waarden en 
normen die tot het ethos van de staat behoren. Binnen 
dit ethos onderscheidt Klop drie varianten, een 
minimale, een optimale en een maximale, die een 
dialectische relatie met elkaar onderhouden. 
Vervolgens onderzoekt hij waar de grenzen van 
morele competentie van de overheid liggen en welke 
bestuursinstrumenten de overheid mag hanteren. 

Prof. C.J.M. Schuyt onderscheidt in zijn bijdrage 
vier visies op het goede leven die van invloed zijn 
geweest op ideologische normering van de verzor-
gingsstaat. Hij plaatst deze visies in een historisch 
perspectief en koppelt ze aan de sociaal-economische 
ontwikkelingen van de naoorlogse verzorgingsstaat. 
Deze ontwikkelingen krijgen volgens de auteur een 
ironische ontknoping: terwijl de verzorgingssstaat 
gegrondvest is en werd uitgebreid op basis van chris-
telijke naastenliefde en sociaal-democratische solida-
riteit wijst de uitkomst van die inspanningen in 
liberale richting. Met andere woorden, het project om 
mensen mondig te maken is geslaagd; maar nu ze 
mondig zijn, 'zorgen ze voor zichzelf en liever niet 
meer voor elkaar'. 

J.C.J. Boutellier introduceert vervolgens het begrip 
`de zorgzame staat'. Naar zijn idee heeft de overheid 
te maken met een legitimiteitscrisis die zij op twee 
manieren heeft beantwoord: bedrijfsmatige rationali-
sering van overheidstaken en moralisering van de 
burger. Een gefragmenteerde morele cultuur vereist 
naar zijn mening een overheid die zich de positie van 
zwakkeren aantrekt. Het morele 'sentiment' in de 
samenleving is gebaat bij een zorgzame staat. 
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De volgende twee bijdragen hebben de ambtelijke 
ethiek tot onderwerp. B.A.M. van Stokkom gaat na 
of de door Dales bepleitte herwaardering van de 
klassieke ambtsethiek nog wel reëel is. Terwijl allerlei 
normschendingen een herwaardering van die ambts-
ethiek vorderen, lijkt het ideaaltype van de integere 
ambtenaar door strategisch en bureaupolitiek gedrag 
(overleg, onderhandelen) te zijn overleefd. De auteur 
zoekt de oplossing van dit probleem in een scheiding 
tussen taken die tot de rechtsstaat behoren en taken 
die tot het publieke huishouden behoren. In het eerste 
domein vindt een aangepaste ambtsethiek haar 
legitieme plaats, in het tweede vindt het bureaupoli-
tieke spel onderdak. 

Ook P. Kuypers constateert dat van het klassieke 
model van de gezagsgetrouwe bureaucraat weinig 
meer is terug te vinden. Het hedendaagse denken over 
de bureaucratie wordt beheerst door bedrijfsmatige 
modellen enerzijds en een humun resources-benadering 
anderzijds. Deze theorieën zijn echter niet in staat een 
passend antwoord te bieden op de desoriëntatie 
waarmee de overheid op dit moment te maken heeft. 
Ze hebben namelijk geen oog voor het gecompliceerde 
karakter van de macht, terwijl ook de eigen rol van 
ambtenaren geen recht wordt gedaan. 

De afsluitende bijdrage van prof. F.R. Ankersmit is 
een filosofische doordenking van de aloude relatie 
tussen politiek en ethiek. Volgens de auteur heeft de 
ethiek — door er ten onrechte van uit te gaan dat de 
staat een willig en passief apparaat is — bijgedragen 
aan de huidige politieke impotentie. Ethisch geïnspi-
reerde politiek (inclusief het huidige morele appel) 
leidt paradoxalerwijs tot een ontmoralisering van 
staat en burger omdat hierdoor bij burgers het 
vermogen verloren gaat om op adequate manier 
initiatief te nemen. Daarom is er geen behoefte aan 
vertu, de plicht het goede te doen, maar aan virtn, de 
kunst dingen te realiseren. 
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Op zoek naar het bezielend 

verband 

prof. dr. P.B. Cliteur* 

De laatste tijd zijn we geconfronteerd met verschil-
lende pleidooien voor een réveil van het christendom 
als morele grondslag voor het openbare leven. Dat 
geschiedt al enige tijd op een voorzichtige manier 
door de kamerleden en ministers van wie we dat 
mogen verwachten, Brinkman en Hirsch Ballin, maar, 
opvallend genoeg, ook door de liberale voorman 
Bolkestein. Typerend voor deze pleidooien is de 
bezorgde toon. Het christendom wordt niet langer 
aangeprezen als de blijde boodschap, maar het is een 
donker soort 'boeman-christendom' dat ons wordt 
voorgehouden. Religie is hier ook geen vrijblijvende 
geloofsbeleving meer, maar veeleer het verlangen naar 
een effectief middel om een maatschappij die 'op drift' 
is terug in het gareel te krijgen. Religie heeft niet 
zozeer een waarde in zichzelf ter perfectionering van 
de individuele ziel, maar wordt instrumenteel bekeken: 
het moet een stevig fundament verschaffen om de 
wetsovertreder tot de orde te roepen. De roep om een 
'kosmische politieagent' (Tillich) is wat de 'recht-en-
orde christenen' voor ogen staat. 

In deze bijdrage wil ik onderzoeken wat de waarde 
van deze pleidooien voor een toenadering tot het 
christendom kunnen zijn. Voordat ik daaraan 
toekom, moeten we echter eerst proberen helderheid 
te krijgen over wat onze politici nu eigenlijk 
voorstaan. Ik beperk mij voornamelijk tot Bolkestein. 

* De auteur is als bijzonder hoogleraar wijsbegeerte — in het 
bijzonder in relatie tot de humanistische levens- en wereldbe-
schouwing — verbonden aan de TU in Delft, alsmede als uni-
versitair hoofddocent aan de rechtenfaculteit van de 
Rijksuniversiteit Leiden. 

Op zoek naar het bezielend verband 	 9 



Wat de secularisatie betekent 

Een eerste punt waaraan we dan enige aandacht 
moeten geven is de betekenis van de uitspraak van 
Bolkestein dat een verwijzing naar het christendom 
weer terug zou moeten keren in het beginselpro-
gramma van de VVD. Vóór 1980 stond in het 
programma van de VVD dat de partij zich baseerde 
op fundamentele waarden, waaronder die van het 
christendom. Dat is in 1980 geschrapt en nu bepleit 
Bolkestein dat deze verwijzing zou moeten terug-
komen (in NRC-Handelsblad van 5 maart 1994). 

Geconfronteerd met de commotie die deze uitspraak 
heeft veroorzaakt, geeft de liberale voorman in Trouw 
van 3 april een nader commentaar op die uitspraak. 
Hij zegt dat de geest van het christendom (en 
humanisme, voegt hij nu toe; maar daar gaat het mij 
in dit verband nog niet om) tot het fundament 
behoort van de muren van onze samenleving. 'Daar 
heb ik alleen maar de aandacht op willen vestigen.' 

Toch is het ook na deze nadere uitleg nog steeds 
niet geheel duidelijk. Wat kan iemand bedoelen die 
stelt dat het christendom tot het fundament behoort 
van de Europese cultuur? Twee dingen. Hij kan zich 
allereerst op het standpunt stellen van de beschrij-
vende wetenschapper. Zo kan een cultuurhistoricus 
een boek schrijven over de invloed van het chris-
tendom op de Europese cultuur en daarin vaststellen 
dat het christendom van grote invloed is geweest. 

Maar een dergelijke uitspraak kan ook niet-
beschrijvend worden opgevat, namelijk als een norme-
rende uitspraak. Het christendom typeren als 'funda-
menteel' betekent in het laatste geval: 'het 
christendom is heel belangrijk en moet dat ook 
blijven'. Welk van die twee beweringen Bolkestein 
voor zijn rekening neemt laat hij eigenlijk een beetje 
in het midden. Onder de kritiek die hij heeft te 
verduren lijkt hij van het tweede nu langzaam op te 
schuiven naar het eerste. Hij doet nu voorkomen alsof 
hij zich op het standpunt van de beschrijvende 
cultuurhistoricus stelt en niet als de ethicus die ons 
een terugkeer tot christelijke waarden aanraadt. 

Zou men het inderdaad beschrijvend opvatten dan 
is een verwijzing naar het christendom als 'fundament 
van onze beschaving' natuurlijk juist. Het is zelfs een 
oorverdovende vanzelfsprekendheid, net als de 
opmerking dat het jodendom of de klassieke cultuur 
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tot het fundament van de Europese beschaving 
behoort. Er zijn echter redenen om aan te nemen dat 
Bolkestein iets meer heeft gedaan dan 'alleen maar de 
aandacht' vestigen op een belangrijke invloed op de 
Europese cultuur. De eerste reden is dat een dergelijke 
trivialiteit nooit zoveel commotie zou hebben veroor-
zaakt. (Kennelijk hebben al diegenen die aanstoot 
hebben genomen aan een dergelijke uitspraak hem 
toch iets anders begrepen). Maar een tweede reden ligt 
wellicht nog meer voor de hand: partijprogramma's 
zijn er niet om beschrijvende uitspraken te doen over 
de cultuurhistorische invloed van bepaalde factoren in 
de Europese geschiedenis. Wanneer een politieke 
partij iets in een partijprogramma of beginselpro-
gramma opneemt dan heeft men daarmee een 
politieke bedoeling. Het gaat om een voorschrift, een 
ideaal, een normerende uitspraak. In die zin vat ik 
dus ook Bolkesteins uitspraak op, en in die zin heb ik 
daar bezwaren tegen. Vanwaar die bezwaren? 

Het eerste punt van kritiek heeft veel van een ad 
hominem-argument. Het komt hierop neer dat een 
pleidooi voor het christendom en christelijke waarden 
alleen overtuigend door een christen kan worden 
gevoerd. Men kan niet als atheïst het christendom aan 
anderen aanprijzen. Dat is wel eens gebeurd 
overigens, maar heel zelden. Over de Engelse rechter 
en sociaal denker James Fitzjames Stephen is wel eens 
opgemerkt dat hij een calvinisme zonder christendom 
verdedigde.' En Auguste Comte's religie van de 
mensheid heeft men wel eens een katholicisme zonder 
christendom genoemd. Bolkestein verdedigt een chris-
tendom zonder God. Nu zijn er heel veel varianten 
van christendom te verdedigen. Met opstanding en 
zonder opstanding. Met kruisdood en zonder. Jezus 
als mens danwel als zoon van God. De geschiedenis 
geeft ons wat dat betreft een bontgekleurd palet aan 
opvattingen en standpunten te zien (Armstrong, 
1993). Maar een christendom zonder God aanprijzen 
is eenvoudigweg onmogelijk. De aard van het chris-
telijk geloof (dit ter onderscheiding van bijvoorbeeld 
het boeddhisme) verzet zich daar tegen. Alle christe-
lijke waarden hebben als fundament het geloof in een 
persoonlijke almachtige en zedelijk volmaakte 
schepper van hemel en aarde wiens wil we kunnen 
leren kennen in de openbaring. Daarop is het allemaal 
gericht. Wie daar niet in gelooft haalt het kernstuk uit 
het christelijk geloof weg.' 
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Toch is inconsequentie niet mijn voornaamste 
bezwaar tegen het pleidooi van Bolkestein voor een 
verwijzing naar het christendom. Immers wat maakt 
het uit of een politicus consequent is in het 
doorvoeren van zijn eigen theologische speculaties? 
We verwachten van een groot politicus dat hij het 
land goed leidt, niet dat hij in de finesses van de 
morele filosofie en theologie ons het goede voorbeeld 
geeft. Ik heb dan ook nog een ander bezwaar tegen 
het pleidooi van Bolkestein en dat is dat hij met zijn 
opmerkingen ons afhoudt van een veel belangrijker 
taak, namelijk het ontwikkelen van een nieuwe, 
seculiere moraal voor een post-christelijk tijdperk 
waarin we nu al, maar binnen enkele decennia nog 
duidelijker zullen komen te verkeren. De gegevens, als 
laatste die van het Sociaal Cultureel Planbureau, zijn 
onverbiddelijk. De secularisatie schrijdt voort. Het 
heeft een zodanige vorm aangenomen dat nog maar 
de helft van de Nederlanders in God gelooft. Nog 
maar een kwart gelooft verder onvoorwaardelijk in 
God, de rest twijfelt wel eens. 

Tussen 1966 en 1970 voltrok zich een grote 
verschuiving van orthodoxe naar vrijzinnige opvat-
tingen. Opvallend is dat Nederland eens een vrome 
natie was, maar dat de afgelopen 25 jaar een proces is 
ingezet dat Nederland nu tot een van de meest gesecu-
lariseerde landen ter wereld maakt. In 25 jaar tijd is 
het percentage onkerkelijken meer dan verdubbeld. 
Daarbij zijn er overigens nog wel wat verschillen 
tussen de onderscheiden godsdienstige richtingen. 
Gereformeerden zijn de kerk relatief trouw gebleven, 
bij hervormden en rooms-katholieken is de ontkerke-
lijking sneller toegenomen. Van de huidige 17- tot 30- 
jarigen is 72 procent buitenkerkelijk. Interessant is 
ook dat de secularisatie een 'populaire' zaak is 
geworden. Mensen met een hogere sociaal-econo-
mische status hebben een voortrekkersrol gespeeld in 
de ontkerkelijking, maar sinds 1970 speelt dat geen 
rol meer. Bijzonder is dat hoger opgeleide jongeren — 
die bij veel maatschappelijke ontwikkelingen voorop 
lopen, zoals ongehuwd samenwonen — dat bij de 
ontkerkelijking niet doen. Het zijn juist vooral de 
lager opgeleide jongeren die voorop lopen bij de 
ontkerkelijking. 

Nu al gelooft de helft van de mensen niet meer in 
God! Dat gaat dus veel verder dan het gegeven dat de 
onkerkelijkheid voortschrijdt. In de commentaren die 
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door christelijk geïnspireerde schrijvers verschillende 
keren ten beste worden gegeven komt dan steevast 
naar voren dat weliswaar het kerkbezoek terugloopt 
maar dat er nog zoveel religiositeit buiten de kerk te 
vinden is. Hierop kan men antwoorden dat wat men 
ook mag zeggen van die religiositeit en levensbeschou-
welijkheid die zich her en der ontwikkelt, het specifiek 
christelijke daaraan nu al gering is en in de komende 
jaren alleen maar minder zal worden. 

Secularisatie is niet verontrustend 

Is dat een verontrustend gegeven? Daarover 
verschillen de meningen. Aan de ene kant staan 
Nietzsche en zijn grote schare hedendaagse volge-
lingen die daar veel misbaar over maken. In de 
bekende passage uit de Vrolijke wetenschap (1882) 
waarin hij de dwaze mens opvoert (nr. 125) wordt 
beweerd dat we God hebben vermoord en dat dit een 
hele ingrijpende gebeurtenis zal blijken te zijn voor de 
cultuur. De dwaas komt met een lantaarn op de 
marktplaats en roept 'Ik zoek God! Ik zoek God!'. 
Aangezien velen aanwezig op dat marktplein niet in 
God geloofden, aldus Nietzsche, verzoorzaakte de 
dwaas alleen maar hilariteit. De een vroeg: Waarom is 
hij verdwaald geraakt? De ander vroeg: Is hij de weg 
kwijtgeraakt, net als een kind? Of houdt hij zich 
verborgen? Is hij op reis? Is hij geëmigreerd? 

Met groot gevoel voor dramatiek laat Nietzsche zijn 
lezers meehuiveren over de gebeurtenis. De domme 
massa voelt nog niet de adem van de lege ruimte. De 
dwaas vraagt: 'hoe zullen wij, moordenaars van alle 
moordenaars, onszelf troosten?' Datgene wat het 
meest heilig was en machtig in de wereld ligt nu dood 
te bloeden onder onze messteken. Is er water genoeg 
om deze schuld van ons af te wassen? 

De dwaas vindt, zoals bekend, geen gehoor. De 
omstanders raken niet van de gebeurtenis onder de 
indruk. Hij komt te vroeg, concludeert de dwaas 
daaruit. De ernst van de gebeurtenis is nog niet tot de 
oren van de mensen doorgedrongen. Maar dat zal niet 
lang duren, meent Nietzsche, want 'das gr(isste neuere 
Ereignis — dass "Gott tot ist", dass der Glaube an den 
christlichen Gott unglaubwiirdig geworden ist — 
beginnt bereits seine ersten Schatten 0ber Europa zu 
werfen' (Nietzsche, 1972, p. 400). 
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Wat dan precies die schaduw zou moeten zijn die 
over Europa zou worden geworpen, daarover is men 
het in de Nietzsche-literatuur niet eens geworden. 
Sommigen zien Nietzsche als een profeet die de 
opkomst van het nationaal-socialisme heeft voorspeld, 
anderen zien hem als de filosoof die een diagnose 
heeft gegeven van onze tijd die in alle ernst nog tot 
ons door zal moeten dringen. In het eerste geval heeft 
Nietzsche zijn gelijk al gehad, in het tweede geval zal 
hij zijn gelijk nog krijgen. Althans dat is de 
overtuiging van een hele generatie postmoderne 
Nietzsche-exegeten die op het ogenblik veel van zich 
doet horen.' 

Aan de andere kant zijn er ook mensen die de dood 
van God of liever het feit dat mensen niet langer 
geloven in het bestaan van God weliswaar een 
interessant sociologisch fenomeen achten, maar toch 
iets dat geen ernstige gevolgen zal hebben voor onze 
beleving van de moraal. Die tweede positie zou men 
de humanistische positie kunnen noemen. In de tijd 
van Nietzsche werd deze verdedigd door Ludwig 
Feuerbach en tegenwoordig is het nog steeds de meest 
gehoorde opvatting in de angelsaksisch georiënteerde 
theorieën over ethiek.' 

Om aannemelijk te maken dat moraal zonder 
religieuze grondslag kan bestaan, kan men eigenlijk 
twee wegen bewandelen. De eerste is door een beroep 
te doen op empirische gegevens. Dat vinden we onder 
andere bij Schopenhauer, de leermeester van 
Nietzsche. In zijn dialoog Cber Religion laat 
Schopenhauer een zekere Philalethes discussiëren met 
Demopheles. Philalethes is, zoals zijn naam al 
aangeeft, een vriend van de waarheid, wat voor 
Schopenhauer betekent: van de filosofie. Demopheles 
verdedigt dat de mens niet zonder religie kan. Maar 
net als onze hedendaagse politieke apologeten houdt 
Demopheles er een weinig vrome visie op de 
godsdienst op na. Hij meent dat we religie nodig 
hebben als een sociaal disciplineringsmiddel. Hij 
beweert dat religie van de morele zijde bezien zich 
doet kennen als 'das alleinige Lenkungs-, Wndigungs-
und Bes.nftigungsmittel dieser Rasse vernunftbe-
gabter Tiere, deren Verwantschaft mit dem Affen die 
mit dem Tiger nicht ausschliesse' (Schopenhauer, 
1965, p. 402). Schopenhauer laat Philalethes het 
volgende antwoord formuleren aan het adres van 
Demopheles, Bolkestein, Hirsch Ballin en anderen die 

14 	Justitiële verkenningen, jrg. 20, nr. 6, 1994 



religie te hulp roepen in de strijd om recht en orde te 
handhaven. 'Es ist falsch, dass Staat, Recht und 
Gesetz nicht ohne Beih1fe der Religion und ihrer 
Glaubensartikel aufrechterhalten werden kënnen und 
dass Justiz und Polizei, und die gesetzliche Ordnung 
durchzusetzen, der Religion als ihres notwendigen 
Komplementes bednrfen. Falsch ist es, und wenn es 
hundertmal wiederholt wird' (Schopenhauer, 1965, p. 
391). 

Philalethes wijst ter onderbouwing van zijn 
afwijzing van de religie als grondslag voor de moraal 
op het voorbeeld van de Grieken. Wat tegenwoordig 
bekend is als 'religie' kenden zij helemaal niet. Men 
had geen dogma's, heilige geschriften en andere 
geloofsartikelen. Toch kan men niet zeggen dat het 
politiek in deze tijd een volkomen wanorde was. Ook 
bleef het moraliseren van priesters geheel achterwege. 
Men beperkte zich tot tempelceremonieën, gebeden, 
gezangen, offers, processies en feestelijke reinigingen. 
Deze beperking van de actieradius van de priesters 
had echter geen gevolgen voor de moraal. 'Im ganzen 
Altertum ist kein Spur von einer Verpflichtung, 
irgendein Dogma zu glauben.' Maar kan men zeggen 
dat bij hen anarchie en wetteloosheid overheerste? 
Men kan bijna het omgekeerde betogen. Wij doen 
tegenwoordig nog steeds ons voordeel met de insti-
tuties en wetten waarvoor men toen de basis heeft 
gelegd. 'War nicht das Eigentum, obwohl es sogar 
grossenteils aus Sklaven bestand, vollkommen 
gesichert? Und hat dieser Zustand nicht weit über ein 
Jahrtausend gedauert?', vraagt Schopenhauer 
retorisch. 

Het is een sterk argument. Net  als het spiegelbeeld 
daarvan trouwens. Wanneer het christendom zo 
noodzakelijk zou zijn om de moraal overeind te 
houden, hoe valt dan te verklaren dat het moreel 
verval in een land als Italië waarin het katholicisme 
een steviger greep op de mensen heeft dan in de 
decadente lage landen dit niet tot een hogere morele 
standaard heeft geleid? En hoe valt het te verklaren 
dat in een land als de Verenigde Staten, waar het 
protestantisme nog steeds een sterker positie heeft dan 
in Nederland de criminaliteit niet veel lager ligt dan in 
Nederland? 

Een minder goed argument van Philalethes vind ik 
het volgende. Nadat Demopheles heeft aangegeven 
dat de religie nuttig kan zijn bij het temmen van de 
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asociale kanten van de mens zegt Philalethes: `Denke 
dir einmal, es wiirden jetzt pleitzlich durch eiffentliche 
Proklamation alle Kriminalgesetze aufgehoben 
erklkt; so glaube ich, dass weder du noch ich den 
Mut hitten, under dem Schutz der religii5sen Motive 
auch nur von hier allein nach Hause zu gehn. Wrde 
hingegen auf gleiche Weise alle Religion fr unwahr 
erklkt, so wrden wir unter dem Schutze der Gesetze 
allein ohne sonderliche Vermehrung unserer 
Besorgnisse und Vorsichtsmassregeln nach wie vor 
leben' (Schopenhauer, 1965, p. 418). 

Dat is in zoverre een slecht argument dat het 
Demopheles (of Bolkestein en Hirsch Ballin) een 
standpunt zou toeschrijven dat zij niet verdedigen. De 
'recht-en-orde christenen' verdedigen dat we religie 
nodig hebben om de wetten en de moraal van een 
stevige grondslag te voorzien, niet dat we het zonder 
wetten zouden kunnen stellen. Het is niet wet of 
religie, maar én wet én religie. 

Ik houd het er dus op dat Schopenhauer ons één 
overtuigend argument aan de hand doet om te 
ontkennen dat religie en moraal aan elkaar gekoppeld 
zijn. We kunnen gewoon om ons heen kijken (of 
terugkijken) en constateren dat er culturen zijn 
geweest zonder religieuze orthodoxie en met sterk 
ontwikkelde morele opvattingen. 

Een tweede argument tegen de stelling van de 
'recht-en-orde christenen' is niet van empirische aard, 
maar appeleert aan een juist begrip van wat moraal 
inhoudt. In het humanisme plaatst men het 
perspectief van de ethische autonomie tegenover dat 
van de heteronomie.' Deze fundamentele tegenstelling 
die vooral door Schopenhauers inspiratiebron 
Immanuel Kant bekend is geworden, treffen we ook al 
aan bij Plato. In Plato's Euthyphro vinden we de 
tegenstelling tussen het perspectief van de autonomie 
en dat van de heteronomie treffend getypeerd wanneer 
de vraag wordt opgeworpen of het vrome vroom is 
omdat God het als zodanig proclameert (heteronomie) 
of dat God iets als vroom proclameert omdat het 
vroom is in zichzelf (autonomie). De vraag die hier 
wordt gesteld over vroomheid zou men ook naar 
aanleiding van andere waarden kunnen stellen.' 

Men zou ook de eerste positie ter onderscheiding 
van de humanistische, de theocratische kunnen 
noemen: het goede is niet goed in zichzelf, maar alleen 
maar omdat het door God als goed is geproclameerd.' 
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Ethiek is hier een theorie van het goddelijk bevel. De 
theocratische positie lijkt vo& een christen op het 
eerste gezicht aantrekkelijk, maar blijkt bij nadere 
overweging toch ook een aantal onaangename conse-
quenties te hebben. Het probleem met de autonomie 
is echter dat deze uiteindelijk God van zijn almacht 
berooft, waarmee we eindigen in atheïsme. De 
zelfstandigheid van het zedelijk oordeel brengt immers 
met zich mee dat het God onder de moraal Plaatst. 

Consequenties van autonomie en heteronomie 

Alvorens dit te kunnen uitwerken maak ik eerst nog 
enkele opmerkingen over de betekenis en conse-
quenties van het onderscheid tussen autonomie en 
heteronomie. Welke die consequenties zijn kunnen we 
illustreren aan de hand van een van de Tien Geboden, 
bij voorbeeld Exodus 20:15. Daar staat 'Gij zult niet 
stelen'. Stellen we ons nu op het standpunt van de 
theorie van het goddelijk bevel, dan zou dat 
betekenen dat stelen kwaad is, omdat het door God is 
verboden. Het onaantrekkelijke aan een dergelijke 
visie is dat het Gods wensen en geboden als louter 
willekeurig voorstelt. Het geeft aan (iets dat overigens 
ook uit de goddelijke vrijheid en almacht lijkt voort te 
vloeien) dat God net zo goed iets anders had kunnen 
bevelen, bij voorbeeld 'Steel er maar op los zo veel als 
gij wilt', aangezien het stelen alleen maar verkeerd is 
krachtens het vrije, goddelijke wilsbesluit. 

Volgens deze theorie zouden de Tien Geboden ook 
hebben kunnen luiden: 'Gij kunt zoveel doodslaan als 
u belieft': 'Gij kunt echtbreken wanneer het u 
uitkomt'; 'Gij kunt uws naasten vrouw begeren 
wanneer zij u aantrekkelijk voorkomt', enzovoorts. 
Men zal misschien tegenwerpen dat God iets derge-
lijks nooit zou doen. Maar waarom niet? Dat kan 
men alleen maar stellen wanneer er kennelijk een 
ethisch besef is van goed en kwaad dat los staat van 
de goddelijke wil en dat zou weer een ondermijning 
betekenen van de theorie van het goddelijk bevel. 

De theorie van het goddelijk bevel lijkt dus wel een 
hele vrome theorie, maar uiteindelijk leidt deze ertoe 
dat God als een willekeurige tiran kan worden 
afgebeeld. Vandaar dat ondubbelzinnig christelijke 
filosofen, zoals Gottfried Wilhelm Leibniz, met de 
theocratische leer enige moeite hebben gehad. In zijn 
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Verhandeling over metafysica schreef Leibniz in 1686 
dat wanneer we zeggen dat dingen niet goed zijn in 
zichzelf, maar louter doordat God dat wil, we zonder 
ons dat te realiseren alle liefde voor God en gevoel 
voor Zijn glorie vernietigen. 'Waarom zouden we 
Hem prijzen voor wat hij heeft gedaan als het even 
prijzenswaardig zou zijn geweest wanneer hij exact het 
tegendeel had gedaan,' vraagt Leibniz ons.' 

Dat brengt ons bij de tweede positie, hiervoor als de 
humanistische aangeduid. Misschien is het goede goed 
in zichzelf en heeft God het daarom ook tot voorwerp 
van zijn wil gemaakt. Deze optie lijkt heel wat 
aantrekkelijker. We zien God nu als een verstandig 
opererende actor en het is mogelijk 'la conformité de 
la foi avec la raison' te beargumenteren (Leibniz, 
1969, p. 50). Toch zijn ook aan deze optie serieuze 
consequenties verbonden. In dit geval hebben we 
eigenlijk de leer van het goddelijk bevel verlaten en de 
almacht van God prijsgegeven! Wanneer we zeggen 
dat God bepaalt dat we niet mogen stelen, omdat 
stelen in zichzelf verwerpelijk is, dan hebben we 
bepaalde normen gesteld, bepaalde standaards van 
goed en kwaad erkend, die los staan van God. God 
erkent in een dergelijk geval bepaalde waarden en dat 
is iets anders dan die waarden in vrijheid creëren en 
vervolgens aan de mensheid voorschrijven. Hier lijkt 
de goddelijke almacht aan kracht in te boeten. God 
staat zelf niet meer boven goed en kwaad, maar is 
daaraan onderworpen. 

Het debat tussen de aanhangers van de theorie van 
het goddelijk bevel en tegenstanders daarvan is in de 
literatuur bekend komen te staan als de tegenstelling 
tussen voluntaristen en rationalisten.' De voluntaristen 
stellen de goddelijke wil centraal. Zij blijven trouw 
aan de leer van het ongebreidelde goddelijke bevel: 
iets is goed omdat God het bevolen heeft. De rationa-
listen stellen zich op het standpunt van Leibniz: iets is 
goed in zichzelf en wordt daarom door God bevolen. 

Ik zou willen verdedigen dat de pleitbezorgers van 
de humanistische positie, die van de zedelijke 
autonomie en het rationalisme, het pleit hebben 
gewonnen. Niet alleen logisch, maar ook historisch. 
Met dat laatste bedoel ik .dat in de leer van het 
natuurrecht, zoals ontwikkeld door Thomas van 
Aquino, een van de meest invloedrijke christelijke, 
meer in het bijzonder katholieke, denkers die de 
Europese cultuurgeschiedenis heeft voortgebracht, de 
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rationalistische lijn is voortgezet. Thomas erkende een 
natuurrecht, een geheel van onveranderlijke, eeuwige, 
trans-culturele waarden, die de norm zijn voor het 
recht en de moraal, en die in hun geldingsgrond niet 
teruggaan op de goddelijke wil, maar op de natuur. 
Dit zal uiteindelijk leiden tot een vollèdige emanci-
patie van de moraal van een godsdienstige grondslag. 
Leibniz, Thomas en andere rationalisten zijn 
voorlopers van het moderne humanisme.' 

Een belangrijke consequentie van het feit dat die 
rationalistische lijn in het moderne denken, zelfs het 
christelijk denken, is komen te overheersen, is dat de 
gelovige en de niet-gelovige in ethische aangelegen-
heden weer op hetzelfde plan staan. De gelovige kan 
zich niet meer onttrekken aan een morele discussie 
door het machtswoord te spreken: 'het is de wil van 
God'. Hij zal voor zijn standpunten en gedrag een 
specifiek morele rechtvaardiging moeten geven. 'God 
has made all people rational, not just believers; and so 
for believer and nonbeliever alike, making a respon-
sible moral judgment is a matter of listening to reason 
and following its directives', heeft de ethicus Rachels 
terecht opgemerkt (Rachels, 1993, p. 53). Het betekent 
dat gelovigen en niet gelovigen weliswaar over 
religieuze aangelegenheden met elkaar van mening 
kunnen verschillen, maar dat zij moreel in hetzelfde 
universum leven. 

Nietzsche, Dostojevski en Voltaire 

Wanneer het juist is dat de humanistische opvatting 
over moraal de enig consequente is, dan is het 
misbaar dat Nietzsche over de dood van God maakt 
dus vanuit ethisch standpunt onterecht. Dat laat 
natuurlijk onverlet dat men behoefte kan hebben aan 
een universum met een God vanuit esthetische 
motieven (denk aan Chateaubriand)" of omdat men 
een zeker mysterie in de wereld ervaart" of vele 
andere redenen (meer karakteristiek voor religie dan 
voor godsdienst en theïsme). Maar zeggen dat 
wanneer God niet zou bestaan de moraal geen 
grondslag meer heeft is onzin. Die onzin wordt 
overigens heel vaak gepresenteerd. In De Gebroeders 
Karamazov van Dostojevski zegt iemand dat als God 
niet zou bestaan, alles geoorloofd zou zijn; Voltaire 
meent dat wanneer God niet zou bestaan we hem 
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zouden moeten uitvinden; Nietzsche meent dat de 
dood van God het nihilisme zal inluiden, enzovoort. 
(Psychologisch interessant is overigens dat de jonge 
Nietzsche, toen hij van zijn geloof afviel, daarover 
helemaal niet zo'n ophef maakte als later. Sinds de 
lente van 1862 geloofde Nietzsche niet meer en hij 
maakte zich daarover nauwelijks zorgen. Hij was, zo 
schrijft Hollingdale in zijn boek over Nietzsche, ten 
slotte zeventien jaar oud en hij had wel wat anders 
aan zijn hoofd dan zich met de `niceties of theology' 
bezig te houden. `So we find that, in the juvenile 
essays of this time, Christianity is thrown aside almost 
carelessly' (Hollingdale, 1973, p. 49). Het was pas 
twintig jaar later dat Nietzsche die passage uit de 
Vrolijke wetenschap schreef, kennelijk toen nogal 
zwaar op de hand). 

Wat ik nu in het vervolg zou willen betogen is 
drieërlei. Allereerst zou ik nog verder willen beargu-
menteren waarom het autonome of humanistische 
perspectief op moraal het juiste is en als tweede dat 
dit de facto ook vaker ons richtsnoer vormt dan we 
ons realiseren. Dat hangt samen met een derde punt 
dat ik onder de aandacht zou willen brengen, namelijk 
dat het werkelijk consequent aannemen van het hete-
ronome of theocratische perspectief — wat overigens 
wel waarlijk christelijk is — tot een ontregeling van de 
maatschappij zou voeren die zelfs onze politieke pleit-
bezorgers van een regeneratie van het christelijk 
waarden- en normenpatroon niet voor hun rekening 
zouden kunnen nemen. De meeste mensen, ook chris-
tenen, nemen in die zin de bijbel als grondslag voor 
het openbare leven tegenwoordig niet serieus dat zij 
telkens met hun eigen autonome oordeelsvermogen 
bepalen welke bijbelse normen zij wel en welke zij niet 
tot richtsnoer van hun handelen kiezen. Zij blijken 
zich dus inderdaad te realiseren — zoals Rachels zei — 
dat we allen in hetzelfde morele universum leven. Dat 
is overigens goed, want consequent christendom zou 
tot onaanvaarbare resultaten voeren. Toch denk ik 
dat we ons niet alleen impliciet in hetzelfde morele 
universum zouden moeten begeven, maar dat we dat 
beter ook bewust kunnen doen. Daarmee zouden we 
een zuiverder discussie over de inrichting van de 
maatschappij mogelijk maken. 
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De ontwrichtende werking van christelijke waarden 

Wat zijn eigenlijk die christelijke waarden waarnaar 
wij terug zouden moeten keren? Rentmeesterschap, 
solidariteit, warmte, het gezin als hoeksteen van de 
samenleving, spaarzaamheid, naastenliefde? En zijn 
dat wel christelijke waarden? Ook in het vraaggesprek 
in Trouw wilde Bolkestein geen specifieke voorbeelden 
geven die het beoogde bezielende effect zouden 
kunnen sorteren, schrijven de interviewers Amelink en 
Ten Hooven. Toch zou dat van groot belang zijn, 
want de overtuigingskracht van het betoog staat en 
valt met de vraag om welke waarden het zou gaan. 
Wat men zich vaak onvoldoende realiseert, is dat het 
christendom waarmee we in Nederland anno 1994 te 
maken hebben helemaal niet het christendom is dat 
ons in de bijbel wordt voorgehouden. Ik bedoel 
hiermee niet dat het bijbelse christendom een hoge en 
nastrevenswaardige moraal inhoudt die we door 
egoïsme, de zwakte van het vlees en andere belemme-
ringen niet hebben kunnen verwerkelijken. Ik bedoel 
veeleer het omgekeerde: het bijbelse christendom zou 
ongeschikt zijn als morele grondslag voor de moderne 
maatschappij; het zou de maatschappij ontwrichten 
wanneer het consequent als uitgangspunt zou worden 
genomen voor ons alledaagse leven en de hedendaagse 
politiek. Wie de ethische missie die het leven van 
Christus en andere exemplarische figuren uit het oude 
en nieuwe testament werkelijk serieus zou nemen zou 
ook al snel in aanvaring komen met de Nederlandse 
strafwet. Laat ik dat proberen te illustreren aan de 
hand van een paar voorbeelden. 

Ik begin met een extreem geval dat niettemin van 
belang is voor het punt dat ik onder de aandacht wil 
brengen. In de Leeuwarder Courant van 2 april 1994 
wordt melding gemaakt van een curieuze boete-
doening op de Filipijnen. De 54-jarige Godelieve 
Rombout uit Vlaanderen, in het dagelijks leven verze-
keringsagente, liet zich met negentien andere rooms-
katholieken op Goede Vrijdag aan een houten kruis 
slaan. Het gaat hier om een bloedige traditie op de 
Filipijnen waaraan dit jaar voor het eerst een buiten-
lander deelnam. 'Ik moet het doen. Het is mijn plicht' 
had Rombout gezegd. Nadat zij van het kruis was 
afgehaald, was zij flauwgevallen. De gekruisigden 
ondervinden overigens doorgaans geen erstige 
gevolgen van het ritueel, vermeldt het bericht. De als 
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Romeinse centurions geklede mannen gebruiken 
speciale aluminiumspijkers die zij eerst in alcohol 
dopen. Zij zorgen ervoor dat de spijkers geen botten 
raken en laten de gekruisigden niet te lang hangen, 
aldus het bericht. 

Een onthutsend bericht (dat overigens in de lande-
lijke pers, voorzover mij bekend, geen aandacht heeft 
gekregen). Wat moeten we hiervan denken? Dit is 
natuurlijk niet de 'navolging van Christus' die onze 
Nederlandse politici voor ogen staat. De meesten in 
Nederland zullen dit een verwerpelijke interpretatie 
van het evangelie achten. Een meerderheid van chris-
tenen zullen nu ongetwijfeld stellen: 'maar dit is niet 
wat het evangelie van -ons vraagt'. Waar het mij echter 
om gaat is dat Godelieve kennelijk wel van mening is 
dat de navolging van Christus een dergelijk handelen 
van haar vraagt en dat wij in discussie met haar ons 
zullen moeten beroepen op een gedeeld geheel van 
waarden en normen. Maar welke kunnen dat zijn? 
Niet die van de bijbel, want daarop meent zij zich 
juist te beroepen. In de discussie die over dit 
onderwerp zal volgen, kan men niet anders dan met 
algemeen menselijke normen en waarden aantonen 
dat zij een interpretatie geeft aan bijbelse 
voorschriften die voor ons niet langer acceptabel is. 
Met andere woorden: niet bijbelse normen vormen 
ons richtsnoer, maar algemeen ethische maatstaven en 
dat betekent dat we niet racksichtslos bijbelse normen 
toepassen, maar aan onze cultuur, onze sensibiliteit, 
onze omstandigheden aangepaste en ernstig 
omgevormde waarden en normen. Dergelijke extreme 
rituelen van boetedoening zoals die zich eeuwenlang 
hebben voorgedaan (kruisigingen, flagellatie, 
enzovoort) passen daar eenvoudigweg niet meer in. 
Wij hebben allang niet meer te maken met een zuiver 
of historisch christendom, maar met een 'getemd 
evangelie' als ik mij zo oneerbiedig mag uitdrukken. 

Een ander instructief voorbeeld dat ons leert dat we 
tegenwoordig niet zonder meer bijbelse voorschriften 
navolgen is het verhaal van Abraham en Isan. Het 
verhaal is bekend. God vroeg aan Abraham zijn zoon 
te offeren (Gen. 22). God zei tot Abraham: Neem 
toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, Isan, en ga 
naar het land Moria, en offer hem daar tot een 
brandoffer op een der bergen, die Ik u noemen zal 
(Gen. 22:2). Aldaar aangekomen maakte Abraham 
alles gereed om zijn zoon te offeren. Isan, die zijn 
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vader gadesloeg bij het verzamelen van de benodigd-
heden voor het maken van het offer, wees zijn vader 
erop dat er geen lam was. 'En Abraham zeide: God 
zal Zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer, mijn 
zoon'. Het ging allemaal op het laatste moment niet 
door. Toen Abraham op het punt stond zijn vastge-
bonden zoon te slachten zei een engel van de Heer: 
'Strek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem 
niets, want nu weet Ik, dat gij godvrezend zijt, en uw 
zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden.' 

Het was dus gelukkig maar een beproeving. Dat 
maakt echter voor onze beoordeling van de zaak geen 
verschil. Laten we proberen de moraal die uit dit 
verhaal naar voren komt te vertalen naar onze heden-
daagse omstandigheden. Kennelijk is de bedoeling om 
over te brengen dat men zijn vertrouwen in God moet 
stellen. Men dient onvoorwaardelijk zijn gehoor-
zaamheid te betonen aan de goddelijke wetten en 
bevelen. Het is een aansporing het heteronome 
perspectief van de theocratische ethiek als normerend 
te accepteren. En hoe kan het ook anders vanuit een 
consequent gods-dienstig standpunt? Wanneer God 
zich tot Adam en Eva richt en verbiedt van de boom 
te eten brengt Hij geen advies uit, raadt Hij niet iets 
aan, nodigt Hij niet uit tot een dialoog om iets wel of 
niet te doen, maar verbiedt Hij iets. Wanneer God 
aan Gideon de opdracht geeft om de vijanden van 
Israël te verslaan, legt Hij dit niet ter overweging aan 
Gideon voor, maar beveelt Hij iets. Wanneer God 
zich tot Abraham richt om zijn zoon te offeren doet 
Hij geen suggestie die Abraham, al naar gelang het 
overeenkomt met zijn eigen morele waarden, kan 
volgen of niet, maar legt Hij een dictaat op. Wanneer 
God aan Mozes de Tien Geboden aanreikt gaat het 
niet om de Tien Suggesties of Tien Beleidsadviezen die 
het volk van Israël naar believen kan volgen, maar 
om geboden. Hoe zou men zich dat ook ooit, gezien 
het beeld van God dat voor het christendom het 
uitgangspunt vormt, anders kunnen voorstellen? 

Laat men nu niet zeggen dat ik hier een 'fundamen-
talistische' of 'wettische' interpretatie van het chris-
tendom tot norm verhef, want wat ik doe is eenvoudig 
de consequenties trekken uit een theïstisch 
uitgangspunt dat men niet kan verlaten zonder het 
christendom te verlaten. Vanuit dat theïstisch 
standpunt is het volkomen begrijpelijk dat Abrahan-i 
bereid was te doen wat van hem verlangd werd. Maar 
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stel nu eens dat wij dit in de hedendaagse 
maatschappij inderdaad allemaal zouden doen, zou 
dat niet tot een ernstige ontregeling van het 
maatschappelijk verkeer leiden? Het Openbaar 
Ministerie zou voortdurend geconfronteerd worden 
met mensen die op het punt staan de meest ernstige 
overtredingen te plegen op grond van een interpretatie 
van goddelijke voorschriften. Dat kan natuurlijk niet. 
Dit soort zaken komt overigens wel voor, maar dan 
gaat het om wat wij misprijzend 'sekteleden' noemen. 
Men dient zich echter goed te realiseren dat deze 
'sekteleden' vaak handelen uit wat zij zien als een 
consequent gehoorzamen van goddelijke bevelen en 
voorschriften. Niet zij maar wij zijn misschien van de 
betekenis van het ware geloof afgedwaald. Wij inter-
preteren een boodschap zoals die besloten ligt in het 
verhaal van Abraham en Isafflc als iets dat voor onze 
tijd geen betekenis meer heeft. Ik denk dat dat terecht 
is, maar zuiver christelijk is dat natuurlijk niet. 

Het lijkt inderdaad onvermijdelijk dat wanneer men 
werkelijk in God gelooft dit met zich meebrengt dat 
men zich onvoorwaardelijk schikt in Zijn wil. De 
laatste grote filosoof die dit in al zijn consequentie 
maar tevens wereldvreemdheid nog voor zijn rekening 
wilde nemen, was de Deense filosoof Kierkegaard. 
Kierkegaard was zich van het dilemma dat het volgen 
van de goddelijke wil ethisch onmogelijk is, volkomen 
bewust maar hij koos bij het bespreken van het geval 
van Abraham toch radicaal voor het religieuze en niet 
voor het ethische.' Abraham was gehouden aan de 
wil van God te voldoen, aldus Kierkegaard. De ethiek 
heeft voor Kierkegaard (in tegenstelling tot Leibniz) 
te wijken voor het goddelijk bevel. Plicht wil zeggen 
het uitvoeren van de wil van God. Nogmaals: in al 
zijn wereldvreemdheid is dit tegenwoordig 
onhoudbaar. 4  

Zijn mijn voorbeelden wel representatief? 

Nu zal men wellicht zeggen dat ik mij concentreer 
op enkele niet-representatieve voorbeelden uit de 
bijbel. De bijbel is een omvangrijk boek. Bestaat niet 
de overgrote meerderheid uit voorschriften die wel 
degelijk richtinggevend kunnen zijn voor de moderne 
maatschappij? Het probleem is dat onze politici zo 
vaak in gebreke blijven wanneer het aankomt op het 
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geven van concrete voorbeelden van christelijke 
waarden die relevantie zouden hebben voor deze tijd. 
We zullen dus zelf verder moeten gaan zoeken. 

Mijn bevindingen zijn echter dat óók wanneer we 
ons oriënteren op het nieuwe testament, ja zelfs de 
leringen van Jezus, we daarin weinig tot geen 
aanvaardbare normen voor het hedendaagse openbare 
leven kunnen onderkennen. Veeleer wordt het beeld 
dat uit de voorgaande voorbeelden oprijst versterkt: 
ook hier blijkt weer dat het toepassen van oorspron-
kelijk bijbelse voorschriften op gespannen voet zou 
komen te verkeren met de moderne moraal. Neem de 
positie van het gezin. Brinkman en andere confes-
sionele politici doen nog wel eens voorkomen dat zij 
aan het christendom gezins-vriendelijke waarden 
zouden ontlenen. Maar het idee van het gezin als 
hoeksteen van de samenleving vindt in het oorspron-
kelijke christendom, met name in de leringen van 
Jezus, geen enkele steun. Brinkman zou wel eens 
ernstig kunnen schrikken wanneer consequent de 
moraal van het vroege christendom in de-praktijk zou 
worden gebracht. 'The polemic against the family in 
the Gospels is a matter that has not received the 
attention it deserves', schrijft Bertrand Russell terecht 
(Russell, 1979, p. 34). De kerk behandelt de moeder 
weliswaar met groot respect en verering, maar Jezus 
zei tegen zijn moeder: 'Vrouw, wat heb ik met u van 
node' (Johannes, 2:4). Jezus zegt ook dat hij gekomen 
is om tweedracht te brengen tussen een man en zijn 
vader, en tussen een dochter en haar moeder, en 
tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 'en 
iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn' 
(Matth. 10:35). 

Opnieuw geldt dat ik geen uitspraak wil doen over 
de intrinsieke waarde van deze voorschriften. Het gaat 
er mij niet om of ik deze normen deel of niet deel. Het 
enige dat ik tot uitdrukking wil brengen, is dat een 
werkelijk consequente navolging daarvan een 
ongekende maatschappelijke chaos zou veroorzaken. 
Bertrand Russell heeft het treffend geformuleerd: 'All 
this means the break-up of the family tie for the sake 
of creed' (Russell, p. 34). 

Een laatste voorbeeld dat ik ter illustratie van mijn 
stelling zou willen aandragen is de Tien Geboden.I 5  
Het is hier dat zich enkele duidelijke kandidaten voor 
een publieke moraal lijken aan te dienen. Het gezag 
van de voorschriften is onmiddellijk evident. Zij 
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stammen direct van God en zijn gericht tot een ieder. 
Wie bij het voorbeeld van Jezus nog zou kunnen 
zeggen dat Jezus een bijzondere positie inneemt (iets 
dat overigens maar ten dele juist is want ook de 
apostelen verlaten pardoes huis en haard wanneer 
Jezus hen daartoe aanspoort) kan dat van het publiek 
waartoe de Tien Geboden zich richt bezwaarlijk 
zeggen. Wie nog aan Godelieve Rombouts zou willen 
toevoegen dat zij een totaal verkeerde interpretatie 
geeft aan het gebod om Christus na te volgen en wie 
van het geval van Abraham zou willen zeggen dat het 
hier alleen een gebod betrof dat aan hem gericht was 
en dat niet naar andere situaties kan worden getrans-
planteerd, kan dat toch niet zeggen van de Tien 
Geboden. Maar zelfs voor de Tien Geboden geldt dat 
een consequente toepassing daarvan het maatschap-
pelijk verkeer zou ontwrichten. Weliswaar geldt dat 
'Gij zult niet doodslaan' (Deut. 5:17) niet gedateerd 
aandoet, maar 'Gij zult niet echtbreken' is in krasse 
tegenspraak met de huwelijkswetgeving van alle 
moderne Europese landen. Weliswaar geldt nog steeds 
dat men geen valse getuigenis mag spreken tegen de 
naaste (Deut. 5:20), maar 'Gij zult geen andere goden 
voor mijn aangezicht hebben' is regelrecht in strijd 
met de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging 
die in alle Europese landen in grondwetten en 
verdragsteksten wordt erkend. Weliswaar geldt nog 
steeds dat art. 310 van het Nederlandse Wetboek van 
Strafrecht (het verbod van diefstal) in overeen-
stemming is met het diefstalverbod uit Deut. 5:19, 
maar het gebod dat op de sabbatdag geen werk wordt 
gedaan zoals in Deut. 5:14 wordt voorgeschreven, 
wordt in geen enkel Europees land meer als 
normerend gezien. 

De helft van de Tien Geboden is niet langer meer 
acceptabel als ethisch richtsnoer. Het afwijzen van 
echtscheiding, het verbod om vreemde goden te 
aanbidden of de vrouw van de naaste te begeren — het 
zijn allemaal even christelijke als onaanvaardbare 
normen voor een hedendaagse, geseculariseerde 
samenleving. Dan blijft toch nog altijd een andere 
helft over die wel normerend is, zoals het diefstal-
verbod, het verbod op doodslag en het verbod op het 
afleggen van valse getuigenissen, zal men zeggen. Dat 
is inderdaad het geval, maar wie zou staande willen 
houden dat het hierbij om specifiek christelijke 
waarden en normen gaat? Hierbij gaat het om 
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algemeen menselijke waarden. Een verbod op diefstal 
kennen we in alle maatschappijen. De reden daarvan 
ligt voor de hand: wanneer het er niet zou zijn, zou 
een samenleving niet kunnen bestaan. Hetzelfde geldt 
voor het verbod op moord en doodslag. 

Zolang Bolkestein, Hirsch Ballin en Brinkman dan 
ook niet duidelijk aangeven wat hen nu eigenlijk voor 
ogen staat met hun pleidooien voor een teruggrijpen 
op christelijke waarden en normen moeten wij hun 
aansporingen als niet alleen ongefundeerd, maar au 
fond gevaarlijk van de hand wijzen. Het bijbelse chris-
tendom is voor de hedendaagse politiek een ondeug-
delijk richtsnoer (net als de Koran of de Baghavad 
Gita dat zou zijn; maar het ontbreekt mij aan de 
ruimte om dat te beargumenteren). 

Mensenrechten als publieke religie 

Dat brengt ons bij twee vragen. De eerste is vanuit 
welk perspectief we tot het ontwikkelen van waarden 
en normen zouden kunnen komen. Daarop luidt het 
antwoord dat dit alleen overtuigend kan geschieden 
op basis van menselijke autonomie: het humanistisch 
uitgangspunt. Niet de vraag of een norm door God of 
Jezus of Mohammed is voorgeschreven, dient ons 
richtsnoer te zijn, maar of we deze vanuit ons 
autonoom oordelend zedelijk perspectief kunnen 
rechtvaardigen.' De Griekse filosoof Protagoras 
formuleerde het in de vijfde eeuw voor Christus met 
de woorden dat de mens de maat is van alle dingen.'' 
Dat wil zeggen dat de mens (zowel als individu en als 
soort) zijn verantwoordelijkheid niet kan afschuiven 
op een buiten-menselijke kracht of transcendent 
wezen, maar dat hij verantwoordelijk is voor zijn 
eigen bestaan. Dat is, zoals ik hiervoor heb gesteld, 
niet alleen de norm, maar het is ook, ondanks alle 
lippendienst die bewezen wordt aan christendom en 
andere religieuze funderingen van de moraal, de facto 
voor een groot deel het perspectief van waaruit we 
denken en handelen. Waarom wijzen we het gedrag 
van Godelieve die zich aan het kruis laat slaan af? 
Waarom nemen we een sektelid niet serieus dat in 
gehoorzaamheid aan wat hij ziet als Gods bevelen 
allerlei gruweldaden begaat? Waarom kritiseren we 
iemand die zijn verantwoordelijkheid voor zijn gezin 
niet neemt om, net als de eerste apostelen, zich geheel 
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aan de navolging van Christus te wijden? Het 
antwoord daarop luidt: omdat we eenvoudigweg de 
christelijke moraal niet meer onvoorwaardelijk volgen. 
Wij wegen eerst met ons eigen moreel besef wat er aan 
voorschriften op ons afkomt; of het nu gaat om de 
moraalvoorschriften van Boeddha, die van 
Mohammed of van de christelijke God — het moderne 
perspectief is dat van de autonomie en niet dat van de 
heteronomie. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan 
religieuze voorschriften is niet meer van deze tijd en 
men zou in dit verband zonder gewrongenheid kunnen 
spreken van het onvermijdelijk humanisme van de 
hedendaagse christen. Ook Bolkestein, Hirsch Ballin, 
Brinkman en andere pleitbezorgers van het chris-
tendom bepalen zelf (autonoom) wat zij uit de bijbel 
en de christelijke traditie overnemen en wat niet. 

Dat maakt ook dat ik de situatie niet alleen 
normatief maar ook feitelijk heel anders taxeer dan 
Bolkestein. Bolkestein meent dat we in een christelijke 
cultuur leven, maar dat is allang niet meer het geval.' 
We leven in een cultuur waarin het autonoom zedelijk 
oordeel de boventoon voert. Het humanisme, de 
centraal-stelling, van de eigen menselijke verantwoor-
delijkheid is het universele uitgangspunt van de 
moderne cultuur. Het is onze feitelijke grondslag en 
het komt er alleen op aan dat we ons dat gaan reali-
seren om vervolgens op die grondslag doelbewust 
verder te kunnen bouwen. 

Uit het feit dat voor een groot deel onze zedelijke 
beoordeling reeds daadwerkelijk volgens het 
perspectief van de autonomie verloopt, zijn de bevin-
dingen waartoe ik in dit artikel kom minder 
schokkend dan men op het eerste gezicht wellicht zou 
denken. Dat geldt ook voor de beantwoording van 
een tweede vraag die ik nog in het verschiet had 
gesteld. Nadat we de menselijke autonomie als 
uitgangspunt hebben gekwalificeerd dient zich de 
vraag aan of ook iets te zeggen is over de inhoud van 
de publieke moraal die zich vanuit dit autonome 
perspectief reeds heeft ontwikkeld en nog verder te 
ontwikkelen is. Met andere woorden: is er een geheel 
van waarden en normen te onderkennen binnen de 
moderne cultuur dat op een seculiere grondslag kan 
worden verdedigd en dat een levensvatbaar alternatief 
zou zijn voor de traditionele zingevingsbronnen van 
de godsdienst? 

Dat brengt ons op de vraag naar de publieke religie 
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van de moderne tijd.' Het mag namelijk zo zijn dat 
een maatschappij kan bestaan zonder orthodoxe 
godsdienst, maar dat wil nog niet zeggen dat een 
maatschappij dan geen andere grondslag nodig heeft. 
Elke maatschappij heeft een 'metafysische droom' 
nodig, heeft de Amerikaanse politieke denker Richard 
M. Weaver terecht opgemerkt (Weaver, 1984, p. 18). 
In feite is Bolkestein op zoek naar hetzelfde wanneer 
hij een pleidooi houdt voor een 'bezielend verband'. 

De oorsprong van het idee van de publieke religie 
vinden we bij Rousseau." Elke samenleving berust op 
een consensus aangaande een aantal maatschappelijke 
waarden en inzichten, die normaliter niet ter discussie 
staan. Rousseau heeft echter ook in een vernietigend 
commentaar op het christendom duidelijk gemaakt 
dat het christendom die publieke religie niet kan 
vormen. Rousseau en in zijn voetspoor anderen zijn 
op zoek gegaan naar substituten voor het christelijk 
zingevingskader. De bekendste daarvan zijn die van 
Saint Simon en Comte. Saint Simon wilde een nieuwe 
godsdienst die de grondslag zou moeten vormen voor 
de komende industriële samenleving. Daarvoor 
ontwikkelde hij een soort sociale ethiek die hij 
aanduidde als Le Nouveau Christianisme (1825). 
Centraal staat hier: les hommes doivent se conduire 
en frères â l'égard les uns des autres'.' Saint Simon 
vertrekt vanuit de stelling dat mensen elkaar nodig 
hebben. Op grond daarvan werkt hij het plan uit dat 
de gehele samenleving zo moet worden ingericht dat 
de zedelijke en lichamelijke verheffing van de armste 
en talrijkste bevolkingsgroep moet worden bevorderd. 

Comte ontwikkelde analoge gedachten. Model voor 
Comte stond het katholicisme, maar nu zonder een 
geloof in God. Men stelde daarom wel dat hij een 
pleidooi hield voor een katholicisme zonder chris-
tendom. God wordt door Comte vervangen door de 
Mensheid. Aangezien de individuele mens alles te 
danken heeft aan de collectiviteit zou er alle reden zijn 
tot het vereren van de collectiviteit. De belangrijkste 
leerstelling van de religie van de mensheid is het 
inzicht van de verbondenheid van alle mensen, 
levenden en doden. 

De pogingen van Rousseau, Saint Simon en Comte 
zullen ons tegenwoordig wat vreemd aandoen. Het 
kader dat zij ons voorhouden komt wat beklemmend 
over. Er is weinig ruimte voor individualisme, pluri-
formiteit, kortom voor de levensstijl van mensen in de 
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moderne samenleving. Dat betekent echter niet dat we 
de idee van een publieke moraal moeten opgeven; het 
gaat alleen om een andere inhoud dan aan het tradi-
tionele christendom en voornoemde denkers voor 
ogen stond. Naar mijn idee is de publieke moraal van 
deze tijd niet meer die van de Tien Geboden maar het 
geheel van waarden die we terugvinden in mensen-
rechtenverklaringen. 

Een sleutelrol vervult hier de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens. Men heeft wel eens 
gezegd dat mensenrechten in feite de plaats hebben 
ingenomen van de religie. Zo schrijft de Leidse politi-
coloog Korzec in een artikel over mensenrechten dat 
de politieke arena weliswaar het domein is voor de 
mensenrechten, maar dat het in wezen een diep a-
politieke beweging is: 'Zij is veeleer een moderne, 
seculiere wereldgodsdienst — nauwkeuriger gezegd — 
een westerse wereldsekte, vergelijkbaar met 
Greenpeace en de Vredesbeweging' (Korzec, 1993, 
p. 51). 

Het is duidelijk dat wat Korzec bedoelt als een 
diskwalificatie helemaal niet zo behoeft te worden 
opgevat. Er is veel voor te zeggen mensenrechten de 
plaats te laten innemen van de oude religieuze 
waarden en normen. Inderdaad gaat het bij mensen-
rechten om een nieuwe seculiere grondslag voor recht 
en moraal; het is de publieke godsdienst van de 
moderne tijd. Wie de preambule van de Universele 
Verklaring voor de Rechten van de Mens doorleest, 
zal onderkennen dat in tegenstelling tot oudere 
mensenrechtenverklaringen (bij voorbeeld de 
Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring) de 
Universele Verklaring geheel gebaseerd is op seculiere 
premissen." Men neemt niet langer de goddelijke 
schepperswil (heteronomie) als legitimerende grond 
voor de waarde van mensenrechten, maar de mense-
lijke waardigheid (autonomie). Pogingen om in de 
Universele Verklaring toch een verwijzing naar een 
schepper op te nemen werden terecht afgewezen, 
immers in een document van de Verenigde Naties dat 
zich naar zijn aard richt op de wereldgemeenschap 
kan men niet een verwijzing naar één religie, die van 
het christendom, een geprivilegieerde status geven. 

Toen in 1948 door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties op een louter seculiere grondslag een 
lijst van mensenrechten met een universele pretentie 
werd geproclameerd, was dat in feite de officiële 
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herleving van de idealen van het humanisme om op 
een louter menselijke grondslag een fundering voor 
recht en moraal op te bouwen. Men beroept zich hier 
alleen op de menselijke natuur en menselijke 
waardigheid en verklaart dát tot de legitimerende 
grond voor een respect voor mensenrechten. 

Korzec maakt dan ook een grote fout wanneer hij 
na zijn vaststelling dat het bij mensenrechten gaat om 
een moderne, seculiere wereldgodsdienst toevoegt 
('nauwkeuriger gezegd' meent hij zelfs) dat het een 
'westerse wereldsekte, vergelijkbaar met Greenpeace 
en de Vredesbeweging' behelst. Dat is om verschil-
lende redenen nu weer net verkeerd. Weliswaar zijn 
mensenrechten voor het eerst in het westen tot 
ontwikkeling gekomen, maar dat doet niets af aan de 
normatieve universele pretentie. Stellen dat omdat 
mensenrechten voor het eerst zijn gecodificeerd in het 
westen de gelding tot het westen beperkt zou moeten 
blijven is even absurd als stellen dat de zwaartekracht 
alleen voor Engeland geldt omdat deze door Newton 
voor het eerst is geformuleerd. Ook het woord 
'wereldsekte' is niet in alle connotaties die dat woord 
met zich meebrengt erg gelukkig gekozen. Wanneer er 
mee bedoeld zou zijn dat wij tegenwoordig voor 
mensenrechten ijveren, zoals sekteleden voor hun 
geloof, dan is daar — even afgezien van het fanatisme 
dat sektes soms kenmerkt — niets op tegen. Bij een 
sekte denkt men echter ook aan een kleine groep van 
mensen met nogal bizarre denkbeelden, ideeën in ieder 
geval die door de overgrote meerderheid van de 
mensen niet worden gedeeld. Het opvallende van 
mensenrechten is echter dat zij juist zo breed worden 
omarmd. Zij zijn voor het moderne zedelijk 
bewustzijn min of meer vanzelfsprekend; even vanzelf-
sprekend als de Tien Geboden dat eens (!) waren. 

Dat betekent natuurlijk niet dat op de universele 
status van mensenrechten geen aanvallen worden 
gedaan. Dat is gebeurd door cultureel antropologen, 
postmoderne filosofen en andere cultuurrelativisten." 
De ironie wil overigens dat Bolkestein, naar eigen 
zeggen, tot zijn pleidooi voor een verwijzing naar het 
christendom werd gemotiveerd door een afkeer van 
cultuurrelativisme. Vóór 1980 had in het beginselpro-
gramma een verwijzing naar de waarden van chris-
tendom en humanisme gestaan, maar in 1980 werd die 
verwijzing verwijderd. Het schrappen van de 
verwijzing naar christelijke waarden stond Bolkestein 
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niet aan want uit die daad zou een cultuurrelativisme 
spreken. De toenmalige liberalen gaven met het 
schrappen aan dat er geen wezenlijk onderscheid zou 
bestaan tussen een cultuur die van christelijke en 
humanistische waarden is bezield en andere culturen, 
aldus Bolkestein. Even verder blijkt Bolkestein zelf 
echter volledig in cultuurrelativisme te vervallen. Nu 
echter geen cultuurrelativisme ten aanzien van het 
christendom maar ten aanzien van wat ik hier als de 
ware grondslag van de westerse- en steeds meer ook 
wereldcultuur heb geïdentificeerd: de Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens. De 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
acht Bolkestein niet universeel, maar een verklaring 
van het westen. Hij denkt — net als Korzec — dat hij 
de universele aanspraak van de Universele Verklaring 
heeft weerlegd door te verwijzen naar het feit dat een 
westerling (Eleanore Roosevelt) een belangrijk aandeel 
had in het opstellen daarvan en een overwegend 
westers georiënteerd gezelschap bij het aannemen 
daarvan betrokken was. Weliswaar is dat juist, maar 
het is niet relevant, zoals ik hiervoor heb duidelijk 
gemaakt aan de hand van het voorbeeld van de 
zwaartekracht. 

In het beperken van de Universele Verklaring tot de 
westerse wereld is het juist Bolkestein (en niet degenen 
die hij kritiseert) die zich tot het cultuurrelativisme 
bekent. De cultuurrelativist leert namelijk dat elke 
cultuur zijn eigen maatstaven heeft en dat we een 
cultuur ook alleen maar mogen beoordelen met die 
eigen maatstaven. Zo zal een cultuurrelativist verde-
digen dat het geen pas geeft de positie van de vrouw 
in Arabische landen met onze normen voor 
man/vrouw verhoudingen aan de kaak te stellen, 
omdat men daar andere waarden en normen hanteert. 
's lands wijs, 's lands eer; dat is het motto van de 
cultuurrelativist. Merkwaardig genoeg blijkt 
Bolkestein zich tot dat cultuurrelativisme volledig te 
bekennen blijkens het interview in Trouw. Dat blijkt 
ook uit de opmerking: 'Ik woon in Nederland, dus 
zijn mijn wortels die van christendom en humanisme. 
In Egypte zou ik me laten bezielen door de islami-
tische ethiek.' 

Het zou beter zijn wanneer we onze publieke moraal 
verder ontwikkelen op basis van een werkelijk 
universele en moderne grondslag en geleid door de 
juiste ethische overwegingen, dat wil zeggen die van 
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de autonomie. Blijkens de jongste uitlatingen van 
onze leidende politici lijkt dat ideaal nog ver weg. 
Maar zo blijft er ook iets over om naar te streven. 

Noten 

' In Liberty, Equality, Fraternity 
bestrijdt Stephen het liberale 
optimisme van John Stuart Mill. 
Het boek werd onlangs heruitge-
geven met een inleiding van 
Richard Posner bij The 
University of Chicago Press, 
Chicago en London 1991. 
Vergelijk verder: Lippincott, 
Benjamin Evans, Victorian Critics 
of Democracy, The University of 
Minesota Press, Minneapolis, 
1938, p. 164. 
Opvattingen als die van Tillich, 

waarbij God zijn persoonlijk 
karakter verliest, of die van E.S. 
Brightman, waarbij God niet 
almachtig is (hij kan het kwaad in 
de wereld niet verhelpen) zijn dan 
dus ketterse opvattingen die 
terecht noch door de protestantse 
noch door de katholieke kerk zijn 
geaccepteerd. Dat geldt ook voor 
de interessante beschouwingen 
van John McTaggart Ellis. In The 
Nature of Existence Vol. II, edited 
by C.D. Broad, Cambridge 
University Press, Cambridge etc. 
1988 (1968), p. 176 interpreteert 
McTaggart de `supremacy' van 
God als de stelling dat God 
machtiger is dan elk ander zelf en 
de `goodness' van God dat hij 
beter is dan elk ander. Ik acht het 
theïsme in de traditionele zin als 
een bijvalsverklaring aan een 
almachtige, algoede en alwijze 
God het uitgangspunt voor het 
christendom. De rest is 
interessant, maar ketterij. Geen 
christelijke positie is ook die van 
Heldring die zichzelf een 'niet-
gelovend christen' wil noemen. 
Heldring gelooft niet in een 
persoonlijke God, ook niet dat 
Christus de zoon was van die 

God. Toch wil hij zich christen 
noemen omdat het christendom 
een deel is van onze gemeenschap-
pelijke erfenis 'en volledig niet-
christen te zijn zou betekenen dat 
wij ons buiten die cultuur sloten' 
(J.L. Heldring, 'Mijn God, mijn 
God, waarom hebt Gij mij 
verlaten?', in: Sceptici over de 
Schr(, Martin van Amerongen 
e.a.(red.), Anthos, Baarn, 1989, 
p. 9). Op grond van een dergelijke 
redenering zou Heldring zichzelf 
ook een niet-gelovend Jood, 
Islamiet (denk aan de invloed van 
de Arabische cultuur op onze 
Middeleeuwse filosofie), humanist, 
Griek, Romein en gezien de 
invloed van de Egyptenaren op de 
filosofie van Plato ook een niet-
gelovend Egyptenaar moeten 
noemen. Men kan de vraag stellen 
of begrippen dan niet elke onder-
scheidende waarde verliezen. 
' Vergelijk bij voorbeeld G. 
Vattimo, The End of Modernity, 
Nihilism and Hermeneutics in 
Post-modern Culture, Polity Press, 
Cambridge, 1991 (1988). 

Kfing schrijft terecht over 
Feuerbach: 'Es wird hier nur 
verneint, um zu bejahen. Dieser 
Atheismus ist alles andere als nur 
Negation, er ist vielmehr h6chste 
Position. Dieser Atheismus ist der 
wahre Humanismus'. Vergelijk H. 
Kng, Existiert Gott, Deutscher 
Taschenbuch Verlag, München, 
1978, p. 236. 

3  Dat gebeurt bij voorbeeld heel 
scherp bij: L. van der Wal, Kennis 
van goed en kwaad; problemen der 
zedelijke waardering, H.P. 
Leopolds uitgeversmij n.v., 
tweede druk, Den Haag, 1964 en 
L. Polak, Verzamelde werken, 
G.A. van Oorschot, Amsterdam, 
1947. 
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Fresco spreekt van het 
'Euthyphro-probleem'. Vergelijk 
M.F. Fresco, 'Humanisme in de 
oudheid', in: P.B. Cliteur en W. 
van Dooren (red.), Geschiedenis 
van het humanisme, Boom, 
Meppel/Amsterdam, 1991, 
pp. 13-59. 
' Kolakowski spreekt ook wel van 
`decretalisme' of `theonomisch 
positivisme' ter aanduiding van 
deze positie. Vergelijk L. 
Kolakowski, Religion, Fontana 
Paperbacks, Glasgow, 1982, p. 22. 

Leibniz werkt dit uit in zijn 
Metafysische Verhandeling. In: 
Leibniz, Die Hauptwerke, Alfred 
Krner Verlag, Stuttgart, 1967, 
pp. 25-75, in het Nederlands 
vertaald door Machiel Karskens, 
Het Wereldvenster, Bussum, 1981. 
9  Vergelijk voor de historische 
achtergrond van de controverse 
het hoofdstuk over 'verstand en 
wil' in Heimshoeth, Heinz, De 
oorsprong van de westerse 
metafysica, Aula boeken, 
Utrecht/Antwerpen, 1965, 
pp. 272-333. 
10 Het woord 'rationalisme' in 
contrast tot 'voluntarisme' 
betekent dus iets heel anders dan 
'rationalisme' in de populaire 
betekenis waarbij het staat voor 
de overtuiging dat alles langs 
verstandelijke weg te beredeneren 
zou zijn. Vergelijk hierover: Flew, 
Anthony, The presumption of 
atheism, and other philosophical 
essays on God, Freedom and 
Immortality, Elek/Pemberton, 
London, 1976, p. 31 e.v. 
" Hij wilde 'passer d'effet á la 
cause, ne pas prouver que le 
christianisme est excellent, parce 
qu'il vient de Dieu; mais qu'il 
vient de Dieu, parce qu'il est 
excellent'. Vergelijk 
Chateaubriand, Essai sur les 
révolutions/ Génie du christianisme, 
Gallimard, Paris, 1978, p. 469. 
Chateaubriand stelt zich dus op 
het standpunt van de autonomie; 

34 	Justitiële verkenningen, jrg. 20, nr. 6, 1994 

hij schrijft iets aan God toe omdat 
het goed is in zichzelf. 
12 Er is een anekdote bekend over 
Napoleon dat hij wijzend op de 
sterrenhemel de ongelovige weten-
schappers die hem vergezelden in 
Egypte toesprak met de woorden: 
'Wie, mijne heren, heeft dát 
gemaakt?'. Dit argument van 'the 
mystery of the universe' maakt 
nog steeds indruk. Vergelijk 
daarover: P. Edwards, `Atheism', 
in: The Encyclopedia of 
Philosophy, P. Edwards (red.), 
Vol. I, MacMillan, New York, 
Collier MacMilland Publishers, 
London, 1967, pp. 174-189, in het 
bijzonder p. 185. Het is niet 
bekend of deze geleerden, net als 
Laplace, hebben geantwoord dat 
zij geen behoefte hebben aan de 
'hypothese' van een goddelijke 
schepper. Vergelijk Dampier, 
W.C., A History of science and its 
relations with philosophy and 
religion, Cambridge University 
Press, London, 1977 (1929), 
p. 181. 
13  S. Kierkegaard, Fear and 
Trembling, vertaald door W. 
Lowrie, Introduction George 
Steiner, Everyman's Library, 
London, 1994. Vergelijk verder: 
B. Davies, `Morality and 
Religion', in: An int roduction to 
the philosophy of religion, Oxford 
University Press, Oxford/New 
York, 1993, pp. 168-190, hier 
p. 174 en R.M. Adams, 
Kierkegaard's arguments against 
objective reasoning in religion, in: 
S.M. Cahn en D. Shatz (red.), 
Contemporary philosophy of 
religion, Oxford University Press, 
New York/Oxford, 1982, 
pp. 213-229. 
14  Kolakowski merkt over 'the 
Christian narrative' op: 'In the 
rationalist recasting, the latter is 
the preposterous tale of a God 
who delivered His innocent son to 
men so that they might torture 
him to death and as a result 



obtain forgiveness for their 
previous crimes' (Kolakowski, 
1982, p. 52). Maar het is niet 
zozeer absurd alswel ethisch 
ontoelaatbaar. Stelt men zich op 
het standpunt van de autonomie 
en het rationalisme dan is God 
niet alleen aan de wetten van de 
logica gebonden (hij kan niet 
veranderen dat 2x2=4), maar ook 
aan die van de ethiek. Het is dan 
even weinig toelaatbaar dat Hij 
zijn zoon offert als dat Adam dat 
doet. 
' 3  Er wordt ook wel eens gewezen 
op de betekenis van de Bergrede, 
maar die verwijzing kan men toch 
nauwelijks serieus nemen. Daar 
wordt namelijk alleen gesteld dat 
armen van geest, treurenden, 
hongerenden naar gerechtigheid, 
barmhartigen, reinen van hart en 
anderen in de hemel vertroost 
zullen worden. Hier gaat het dus 
niet om geboden of verboden, 
maar om troostrijke vooruit-
zichten ('uw loon is groot in de 
hemelen'; Matth. 5:3-12). 
' 6  Verwerpelijk vanuit het 
perspectief van de autonomie is 
ook de volgende aansporing van 
Jezus: 'Alles nu wat gij wilt, dat u 
de mensen doen, doet gij hun ook 
aldus: want dit is de wet en de 
profeten' (Matth. 7:12). In het 
eerste gedeelte wordt een 
belangrijk ethisch principe gefor-
muleerd, de kategorische 
imperatief van Kant, maar door 
het woordje 'want' wordt een 
bedenkelijke toevoeging gemaakt. 
Die toevoeging is bedenkelijk 
aangezien men de kategorische 
imperatief niet volgt omdat de wet 
het voorschrijft of de profeten het 
voorschrijven, maar omdat het 
zedelijk goed is in zichzelf. Merk 
trouwens op dat deze inbreuk op 
de zedelijke autonomie weer een 
andere is dan gemaakt wordt in 
de Bergrede. In de Bergrede 
wordt loon in het vooruitzicht 
gesteld in de hemel bij een 

bepaald gedrag in deze wereld. 
Hier, in de bijbelse variant op de 
kategorische imperatief, wordt het 
respect voor de zedewet onder-
mijnd door deze terug te voeren 
op een dictaat van de wet of de 
profeten. 

Luce zegt hierover terecht: 'This 
famous sentence is rightly 
regarded as the key manifesto of 
Greek humanism'. Vergelijk J.V. 
Luce, An introduction to Greek 
philosophy, Thames and Hudson, 
London, 1992, p. 82. 
18  Zijderveld citeert enkele keren, 
min of meer instemmend, T.S. 
Eliot `If Christianity goes, the 
whole of our culture goes' 
(Zijderveld, A.C., Zinproduktie 
in een gegeneraliseerde cultuur, 
in: S.W. Couwenberg (red.), 
Geloof en christendom in de jaren 
'90; kritische evaluatie en 
perspectief, Kok Agora in samen-
werking met Civis Mundi, 
Kampen, 1992, p. 111 en 'Het 
culturele palimpsest; over de 
bronnen van onze waarden en 
normen', in: Justitiële 
Verkenningen, nr. 2, 1993, p. 77. 
Maar dat was al niet waar toen 
Eliot het schreef en dat is het nu 
nog minder. Niet Eliot, maar de 
humanist Irving Babbitt heeft de 
sterkste kaarten in handen. 
Vergelijk Eliot over Babbitt in 
The humanism of Irving Babbitt 
(1928) en Second thoughts about 
humanism (1929) opgenomen in: 
T.S. Eliot, Selected essays, Faber 
and Faber, London/Boston, 1986 
(1932), pp. 471-492. 

Vergelijk hierover: J.J.M. de 
Valk Kan een samenleving zonder 
godsdienst bestaan?, in: W.N.A. 
Klever (red.), Filosofische 
theologie, Ambo, Baarn, 1985, 
pp. 159-172. 
" Vergelijk J.J. Rousseau, Du 
contrat social, hoofdstuk 8, in: 
Oeuvres complètes, Gallimard, 
Parijs, 1964, p. 460 e.v. Opvallend 
genoeg komt Rousseau in zijn 
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kritiek op het christendom 
overeen met Nietzsche. Nietzsche 
schrijft in De Antichrist over de 
christelijke leer die alle zin aan 
het leven ontneemt door het 
zwaartepunt naar het hiernamaals 
te verleggen: 'Waartoe nog 
saamhorigheid, waartoe nog 
dankbaarheid voor afkomst en 
voorvaderen, waartoe nog 
medewerken, toewijding 
betrachten, enig algemeen welzijn 
bevorderen en voor ogen 
houden?'. Vergelijk F. Nietzsche, 
De antichrist, Vloek over het 
christendom, De Arbeiderspers, 
Amsterdam, 1973 (1888), p. 68. 
Die saamhorigheid, toewijding en 
oriëntatie op het algemeen welzijn 
is nu precies wat Rousseau 
verwacht van zijn `Religion civile'. 
Het christendom is dus 
ongeschikt om die functie te 
vervullen. 
21  Aangehaald in: Saint-Simon, 
door Pierre Ansart, Presses 
Universitaires de France, Paris, 
1969, p. 117. 
" Vergelijk Morsink, Johannes, 
'The Philosophy of the Universal 
Declaration', in: Human rights 
quarterly, 6e jrg., 1984, 
pp. 309-334. 
" Vergelijk het themanummer 
'Universaliteit van mensenrechten' 
van Civis Mundi, 32e jrg., 1993 en 
E. Gellner, Postmodernism, 
reason, and religion, Routledge, 
London and New York, 1992. 
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Islam en de normstellende 

staat 

drs. M. Rabbae* 

In het kader van de zoektocht naar een 
evenwichtige rolverdeling tussen de burger en de staat, 
wordt de centrale positie van laatstgenoemde steeds 
meer ter discussie gesteld. De burger eist meer 
bewegingsruimte ten opzichte van de staat. Als 
volwassen en mondige burger eist hij/zij steeds meer 
ruimte in de liberale staat. In het kader van een nieuw 
evenwicht is deze eis legitiem. 

Echter deze burger is ook vaak calculerend 
geworden. De lusten zijn voor hem/haar en de lasten 
voor het collectief. Dit roept een nieuwe discussie op 
over een nieuw evenwicht tussen beider verantwoorde-
lijkheden. Echter, wanneer de staat zelf hierbij het 
voortouw neemt, dan krijgt hij met de acceptatievraag 
te maken. Immers ook bij de overheid is het begrip 
'calculerend' niet vreemd. Hoe legitiem is dan de 
inbreng van de staat in de discussie over de normen 
en waarden in de samenleving? En mag de staat in een 
multi-culturele samenleving zich daarbij exclusief 
beroepen op de christelijke waarden of moet hij zich 
ook richten op andere levensbeschouwingen en 
godsdiensten zoals de Islam bij voorbeeld? 

In dit artikel wordt gepoogd een antwoord te geven 
op deze vragen. Daarbij zal eerst kort ingegaan 
worden op de aanleiding tot de discussie over normen 
en waarden. Hierna zal aandacht geschonken worden 
aan de positie van de staat in deze discussie waarbij 
ook de opvattingen en verwachtingen van de 
allochtone moslims ten aanzien van de staat aan bod 
komen. 

* De auteur is lid van de Tweede Kamer der Staten 
Generaal voor GroenLinks. 
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Het CDA en de normloosheid 

Het debat over de toenemende en daarom zorgelijke 
normloosheid in de samenleving is al een tijd gaande. 
De stelling van ex-minister Hirsch Ballin tijdens de 
verkiezingscampagne dat moraal in veiliger handen is 
bij het CDA dan bij de niet-christelijke partijen vormt 
voorlopig een markant moment in dit debat. Het feit 
dat hij met deze stelling in de fout is gegaan, doet 
niets af aan de interessante vraag of het electorale 
verlies van het CDA iets gemeen heeft met de erosie 
van een aantal waarden in de samenleving. Afgezien 
van de eigen fouten (AOW-kwestie) loopt het verlies 
van het CDA in de tijd parallel met het proces van 
ontzuiling (zie het jongste SCP-rapport daarover). 

Door deze ontzuiling vermindert de sociale controle, 
schrijdt het proces van individualisering voort. Het 
egocentrische/egoïstische gedrag van de burger wordt 
erdoor bepaald. Al sinds de jaren zestig heeft de 
burger zich steeds meer ten koste van God en de staat 
in het centrum van het waarden- en normen-stelsel 
geplaatst. In de liberale staat wil hij/zij zelf bepalen 
wat goed en wat niet goed is. De liberale staat heeft 
een geëmancipeerde en hoogontwikkelde burger 
teweeggebracht maar tegelijkertijd nieuwe problemen 
met zich meegebracht: criminaliteit, vandalisme, 
corruptie en tanende onderlinge solidariteit. Naarmate 
de moraal zwak werd nam de wet- en regelgeving ede 
muren van de staat' volgens Socrates) toe. Maar ook 
de wetten hebben geen maximale corrigerende 
werking gehad. 

Over de juiste oplossing zijn de meningen ook 
duidelijk verdeeld. Om twee voorbeelden te noemen: 
De VVD richt zich op meer cellen en politie ter 
bestrijding van de criminaliteit. Volgens GroenLinks 
moet de oplossing daarvoor juist gezocht worden in 
een preventief beleid: onderwijs, werk, jeugdbeleid. 
Marcel van Dam zoekt in dit verband steun in de 
werking van het marktmechanisme. Voor Hirsch 
Ballin is — behalve meer cellen en politie — een 'hermo-
ralisering' van de samenleving noodzakelijk om het 
hoofd te bieden aan de normloze burger. Want, zo 
lijkt Hirsch Ballin te redeneren, wetten zijn wel 
juridische maar geen morele muren. Ze raken het 
geweten niet en zijn daarom minder effectief. Immers 
volgens de filosoof Hobbes zijn wetten niet gericht op 
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het bevorderen van het hoogste goed maar op het 
verhinderen van het grootste kwaad in de mens. 

Herijking van de staat 

De door Hirsch Ballin gestarte discussie over 
normen en waarden is ook bedoeld om te voorzien in 
het gat tussen de wetten en de moraal. Velen hebben 
felle kritiek geleverd op zijn neiging om de staat een 
nieuwe 'dominee-rol' toe te kennen. Zij verzetten zich 
tegen een paternalistische houding van de staat anno 
1994. Is deze kritiek juist? Heeft de staat het recht om 
zich met een discussie als bovenbedoelde te bemoeien 
of dient zij alleen op de golven van de maatschappe-
lijke trends handig te 'surfen' en mee te gaan? 

Ik deel de mening dat de bemoeienis van de staat 
met het debat over normen en waarden legitiem is. 
Voor het initiatief van Hirsch Ballin pleit ook het feit 
dat hij — in tegenstelling tot het pleidooi van 
Brinkman voor de zorgzame samenleving enkele jaren 
geleden — niet door (directe) bezuinigingsmaatregelen 
gedreven is. Een staat die meer wil zijn dan een bron 
van technocratische wet- en regelgeving moet de moed 
kunnen opbrengen om het maatschappelijke en 
politieke debat aan te gaan met haar burgers. 

De legitimiteit van deze rol is des te groter daar 
waar sprake is van een echte rechtsstaat waarin de 
rechten van de burger gewaarborgd zijn. Hierdoor 
wordt de staat gemakkelijker als partner in het debat 
geaccepteerd, een debat waar alleen de argumenten 
tellen en niet het gebrek aan evenwicht tussen de staat 
en de burgers. Maar ook dan zal de overtuigings-
kracht van de staat sterk afhangen van haar geloof-
waardigheid. Een minister als wijlen mevrouw 
Klompé had zeer waarschijnlijk het concept van de 
'zorgzame samenleving' met meer overtuiging kunnen 
uitstralen dan minister Brinkman een paar jaar 
geleden. De persoonlijke betrokkenheid en de 
maatschappelijke context zijn bepalend voor het 
verschil tussen beide bewindspersonen. In de regel zal 
een staat of een overheidsdienaar die daadwerkelijk 
opkomt voor rechtvaardigheid, gelijkheid, vrijheid en 
solidariteit eerder geaccepteerd worden als partner in 
het debat dan wanneer hij/zij deze kwaliteiten 
ontbeert. 

Wat voor de staat een probleem in dit debat is, is 
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haar tanende voorbeeldfunctie. Een overheid die de 
maatschappelijke tweedeling bevordert en waarin 
corruptie van bestuurders voorkomt begint het debat 
met een zware handicap. In dit geval is het effectiever 
om zich niet te mengen in deze discussie en die 
maatschappelijke bewegingen, die het debat over 
normen en waarden wel met overtuiging kunnen 
voeren, te steunen. 

De allochtone moslim en de normstellende staat 

Hoewel de discussie over normen en waarden geen 
monopolie hoeft te zijn van de christen-democratie, is 
het begrijpelijk dat iemand als Hirsch Ballin dit debat 
opent. Verassender en voor velen onbegrijpelijk is dat 
een liberaal als Bolkestein de christelijke waarden in 
ere wil herstellen ter redding van de liberale 
maatschappij. Een handige electorale zet of een bewijs 
dat de liberale staat in zijn ogen gefaald heeft? 
Waarschijnlijk allebei. 

Opvallend hierbij is dat hij dit eerherstel van de 
christelijke waarden positioneert tegenover de aanwe-
zigheid in Nederland van één miljoen allochtonen in 
het jaar 2000. Bolkestein — al een tijd gebiologeerd 
door de Islam — ziet kennelijk het christendom als het 
beste schild tegen de allochtone moslims in 
Nederland. Het is bijzonder om te zien hoe een 
liberaal het christendom omhelst om een 'maatschap-
pelijke kruistocht' voor te bereiden tegen de moslim-
burgers van Nederland. 

Dit brengt ons tot de vraag naar de houding van de 
allochtone moslims tegenover de Nederlandse staat. 
De moslim-populatie is uiteraard niet homogeen naar 
afkomst, noch naar cultuur, leeftijd, sekse en beleving 
van de Islam. Generaliseren is daarom riskant, het 
zich onthouden van elke uitspraak is aan de andere 
kant gratuit. Vandaar een benadering in grote lijnen. 
De allochtone moslims zijn over het algemeen 
afkomstig uit totalitaire staten. Echte debatten, zelfs 
tussen (georganiseerde) burgers onderling zijn daar 
niet mogelijk, laat staan tussen burgers en de 
overheid. Het eenrichtingsverkeer domineert. De 
overheid neemt maatregelen en geeft die door aan de 
burger, terwijl discussies met de autoriteit riskant zijn. 

In fundamentalistische staten is zo'n debat helemaal 
niet mogelijk. De opleving van het fundamentalisme is 
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vaak het gevolg van een reactie op het verval van de 
normen (zeden) en waarden onder invloed van het 
westen. De terugkeer naar de zuivere islamitische leer 
moet in deze opvatting het land en volk redden. De 
islamitische wetgeving (Shari'a) is dan de norm voor 
het (bestraffen van het verkeerde) gedrag van de 
burgers. Echter, uit de islamitische fundamentalis-
tische landen (Iran, Saudi-Arabië, Soedan bij 
voorbeeld) komen weinig migranten naar Nederland. 

Vanwege het (al dan niet expliciet en formeel) 
theocratische karakter van de staat zijn de godsdien-
stige waarden tevens de waarden en normen van de 
staat. Het spreekt vanzelf dat de staat meer accent 
legt op waarden (respect voor het gezag) die de 
machtspositie van de staat bevestigen en versterken 
dan op de waarden (onderling overleg) die democratie 
als regeerstijl ondersteunen. Het geloof van de 
populatie in islamitische waarden en normen en het 
autoritaire (repressieve) karakter van de staat maken 
dat het normenstelsel behoorlijk wordt nageleefd. 
Echter ook in dit geval wordt de geloofwaardigheid 
van de staat als gevolg van gebrek aan democratie, 
onrechtvaardigheid, corruptie, onzedelijk gedrag en 
zelfs criminele activiteiten van bestuurders steeds meer 
aangetast. 

De eerste generatie allochtone moslims draagt zowel 
het geloof als ook bovengenoemde ervaringen in zich. 
In Nederland leeft men liever in een godsdienstige dan 
in een 'goddeloze maatschappij'. Veel moslimouders 
vinden het daarom goed dat hun kinderen op een 
christelijke school zitten. Men erkent de christelijke 
inspiratie van de Nederlandse staat maar heeft ook 
graag ruimte voor de eigen godsdienstige beleving 
(moskee, begraafplaats, ritueel slachten, godsdienstige 
feestdagen enzovoort). 

Het democratische karakter van de Nederlandse 
staat wordt gewaardeerd op een belangrijke kritiek 
na: de allochtonen worden op een aantal gebieden 
ongelijk behandeld (landelijk stemrecht, vreemdelin-
genwet). En hoewel men het autoritaire optreden van 
de staat in het herkomstland verafschuwt, wordt het 
autoritaire optreden van deze staat node gemist als 
het gaat om de 'zachte aanpak' van de ontspoorde 
jongeren door de Nederlandse autoriteit (politie bij 
voorbeeld). 

De tweede generatie allochtone moslims kent de 
islamitische staat van het herkomstland niet of nauwe- 
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lijks. De jongeren zijn dientengevolge gericht op de 
Nederlandse staat maar ervaren de discriminatie en de 
werkloosheid als een pijnlijke tekortkoming van de 
Nederlandse democratie. De stijgende maatschappe-
lijke tweedeling langs etnische lijn als gevolg hiervan 
draagt in zich het gevaar dat deze jeugd zich niet 
herkent en identificeert met de Nederlandse staat. 
Voor de cohesie van deze bevolkingsgroep met de rest 
van de samenleving is dit zeer onwenselijk. 

Een preventief beleid op de terreinen van onderwijs 
en arbeidsmarkt is daarom hard nodig. Dit beleid 
impliceert — bij gebrek aan voldoende middelen — dat 
de gebruikelijke rangorde wordt omgedraaid: van 
repressie (cellen, politie) naar preventie (onderwijs, 
werk). De criminaliteit bij allochtone moslim-jongeren 
is, behalve het produkt van generatieconflicten en een 
zwak sociaal-economisch milieu, voor een deel ook 
het gevolg van een verzwakking van de sociale 
verbanden van moslim-immigranten in Nederland. 
Niet zozeer een krachtige preek over de normen en 
waarden zal de ontsporing van deze jongeren 
voorkomen, alswel een goede opvang op school en 
werk voor hen en hun ouders. Ter versterking van de 
eigen sociale verbanden doet de staat er verstandig 
aan de initiatieven uit de moslimgemeenschap zelf om 
de eigen sociale infrastructuur te versterken, te onder-
steunen. In Utrecht wordt een tweetal experimenten in 
deze richting door justitie gesteund. 

De verzuiling in Nederland heeft inmiddels plaatsge-
maakt voor een pluriforme samenleving. Het uitspelen 
van de éne godsdienst of levensbeschouwing tegen de 
andere is een zinloze en riskante onderneming. Beter 
is het de positieve waarden en normen die al deze 
godsdiensten en levensbeschouwingen in zich dragen, 
naar boven te halen met het oog op een nieuw en 
hoger evenwicht en een coalitie tussen de verschillende 
delen van de samenleving. Een multiculturele en 
tolerante staat heeft meer kans om de sociale 
harmonie te bevorderen dan een monocultureel 
krampachtige staat. Nederland heeft de mogelijkheid 
om met het eerste model een voorbeeld te zijn. 
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Over de grenzen aan het 

appelleervermogen van de 

overheid 

prof. dr. W.J. Witteveen* 

De moraliserende overheid 

'Als het recht als een systeem van beheersing en 
controle wordt opgevat, hoe kun je dan tegelijkertijd 
het respect en de geloofwaardigheid van het recht 
versterken?' Beschikt de overheid nog over het morele 
gezag om burgers te overtuigen?' Deze veelvuldig 
gestelde vragen geven alleen al door hun formulering 
blijk van scepsis over het antwoord. Kennelijk kan het 
in een samenleving waarin politiek een bedrijf is en 
individualisering in verschillende vormen de tradi-
tionele politiek onder druk zet, geen volmondig ja 
zijn. Vroeger was dat ongetwijfeld anders, maar was 
het toen ook beter? 

Paradigmatisch is het woord van Julius Caesar, 
waarmee hij zijn muitende troepen wist te overtuigen 
toch de belangen van het Romeinse rijk met volledige 
inzet te verdedigen. Zijn gezag was zo groot dat hij 
maar één woord nodig had: Quirites (burgers). De 
classicus Leeman verklaart Caesars retorische 
strategie als volgt: Om de volle retorische kracht van 
dit woord (quirites) na te voelen moeten we ons reali-
seren dat de traditionele aanspreekwijze van 
Romeinse soldaten door hun bevelhebber gewoonlijk 
milites was, maar dat Caesar dit veranderd had tot 
commilitiones — zoiets als 'kameraden', 'strijd-
makkers'. (...) Caesar gaf ermee te kennen dat hij zijn 
soldaten niet als instrumenten maar als zijn lotge-
noten beschouwde (...) Maar nu hoorden zij zich 
aanspreken met Quirites, de op zichzelf zeer waardige, 
archaïsche aanspreektitel van een vergadering 
Romeinse burgers door een magistraat. Totaal van 
hun stuk gebracht, begonnen zij milites, milites te 

* De auteur is als hoogleraar encyclopedie der rechtsweten-
schap verbonden aan de Katholieke Universiteit Brabant. 
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roepen — niet commilitiones, want die betiteling 
hadden zij in ieder geval verspeeld. Zij smeekten 
Caesar hen alsnog mee te nemen naar Afrika, 
waarmee hij, na aanvankelijke weigering, grootmoedig 
instemde (Leeman, 1993, p. 35). 

Caesars retorica doet denken aan de hedendaagse 
oproepen tot burgerschap van onder meer Lubbers 
('Nederland is ziek'), Hirsch Ballin ('normbesef en 
verantwoordelijkheid'), Ritzen ('normen en waarden 
in het onderwijs') en het verkiezingsprogramma van 
de PvdA ('burgerzin') die ons zo vertrouwd in de oren 
klinken. Maar opmerkelijk is wel dat het mobilise-
rende effect te danken is aan een beroep op de hechte 
normen van een veel minder inclusieve gemeenschap 
dan de Romeinse republiek, namelijk de elitetroepen 
van Caesar. 

En het vervolg van de geschiedenis is ook niet 
helemaal geruststellend. Bij een volgende dreigende 
muiterij, gebruikt Caesar een ander argument: hij 
schetst ironisch de geweldige overmacht van de tegen-
stander en dreigt degenen die niet mee willen strijden 
in een wrakke oude schuit te zetten die hen naar een 
vreemde kust zal brengen. Volgens Leeman werpt dit 
een onthullend licht op de 'kameraadschap' tussen 
generaal en soldaten. 'Caesar is in het exclusieve bezit 
van de waarheid en zijn soldaten hebben zelfs niet het 
recht op een mening. Hij dreigt hen niet met een 
terugkeer tot de status van Quirites, maar tot die van 
schipbreukelingen en bannelingen. Het is de taal van 
tirannen en dictatoren van alle tijden. (...) Achter zijn 
woorden loert al de politieke dictatuur, die hij in 
Rome zou vestigen (Leeman, p. 37).' 

Bij de eigentijdse oproepen tot een moreel wense-
lijke instelling zien we ook het kenmerkende 
samengaan van het appel op in vrijheid verworven 
normen en waarden met de aankondiging van een 
streng beleid, van fraudebestrijding tot strafkortingen, 
dat moet prikkelen tot burgerzin; een beleid dat 
aanstuurt op vergroting van de politiemacht, op 
straffe handhaving van de rechtsorde. De gevaren 
hierachter zijn echter niet de dreigende dictatuur maar 
veeleer het verwaarlozen van de liberale normen en 
waarden ('vrijheid en verantwoordelijkheid') die als 
veilige verworvenheden worden voorondersteld en 
daarnaast een ernstige overschatting van het morele 
gezag van de overheid. 

44 	Justitiële verkenningen, jrg. 20, nr. 6 • 1994 



Ethiek door ethos 

Om dit in te zien is allereerst een contrapunt nodig, 
een beschrijving van een situatie waarin mensen die 
met overheidsgezag bekleed zijn wel degelijk op 
legitieme en effectieve wijze retorische middelen 
inzetten die het publiek tot waarachtig burgerschap 
bewegen. In de retorische traditie zijn de voorbeelden 
niet moeilijk te vinden. De begrafenistoespraak van 
Pericles ter herdenking van de gevallenen in de oorlog 
werpt niet alleen een verhelderend licht op de normen 
en waarden van het democratische Athene in de vijfde 
eeuw voor Christus, maar is in de vorm waarin we er 
kennis van hebben, als onderdeel van Thucydides 
geschriften over de Peloponnesische oorlogen, ook een 
schitterend voorbeeld van een moreel appel door 
iemand die namens de burgers en bekleed met 
publieke verantwoordelijkheden de luisteraars een 
spiegel voorhoudt. (Het morele appel heeft altijd dit 
spiegelbeeldige karakter: degene die namens de 
gemeenschap spreekt, die het heeft over 'wij', symboli-
seert in zijn persoon de deugden van de gemeenschap 
en roept ze op bij degenen uit wier naam gesproken 
wordt.) 

Dit thema wordt door Pericles zelf ter reflectie 
aangedragen, waar hij tegenover degenen die hij met 
zijn toespraak niet zal kunnen overtuigen — omdat zij 
de daden van de gestorvenen kennen en woorden niet 
toereikend zullen zijn om van het heldendom van de 
gesneuvelden te verhalen — een publiek stelt van luiste-
raars die het verleden niet kennen, van mensen die 
denken dat de redenaar de dode helden teveel eer 
bewijst en een beeld oproept dat ver boven hun eigen 
menselijke capaciteiten uitstijgt. Praise of other 
people is tolerable only insofar as the hearer believes 
he, too, has the ability to do the things he is hearing 
about; but whatever goes beyond that excites envy 
and disbelief. However, since our forefathers set up 
this custom and approved of this practice, it is my 
duty to abide by custom and to obey the law, and to 
do my best to meet the wishes and expectations of 
every one of you (Thucydides, 1979, p. 33).' 

Er volgt een aangrijpende uiteenzetting van de 
bijzondere eigenschappen van Atheense burgers als 
burgers, deelnemend aan het openbare leven van de 
Atheense politieke cultuur. De conclusie is dat de 
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burger gerechtigd is tot zelfvertrouwen wanneer hij 
leeft naar het gestelde voorbeeld. Dan is te 
verwachten dat elke burger zich met ongewone inven-
tiviteit en gratie zal ontplooien in de meest uiteenlo-
pende activiteiten. 

In de retorica van Aristoteles vinden we enige tijd 
later, op het technische niveau van advies over de 
mogelijkheden die er bestaan om in het openbare 
debat een publiek te overtuigen, een bevestiging van 
de retoriek van Pericles. Aristoteles schetst 
verscheidene retorische redeneerwijzen die zowel 
technisch sterk zijn als ethisch verantwoord. Zo bij 
voorbeeld het gebruik van gemeenplaatsen (topoi) met 
de kracht van spreekwoorden. 'In de oorlog hebben 
beide partijen gelijke kansen.' Een dergelijke gemeen- 
plaats is in de eerste plaats een effectief wapen in 
handen van een generaal die zijn troepen moed in 
moet blazen. Aristoteles praat over deze gemeenplaats 
dan ook in strategische termen: `One should even 
make use of common and frequently quoted maxims, 
if they are useful; for because they are common, they 
seem to be true, since all as it were acknowledge them 
as such.' Dit lijkt een redenering die een sofistische 
truc aanprijst, tot de aap uit de mouw komt: `Maxims 
make speeches ethical. Speeches have this character, 
in which the moral purpose is clear. And this is the 
effect of all maxims, because he who employs them in 
a genera] manner declares his moral preferences; if 
then the maxims are good, they show the speaker also 
to be a man of good character (Aristoteles, 1975, 
II.xxi.16; 1395b).' Met gemeenplaatsen bouwt men als 
spreker een betrouwbaar ethos of imago op 
(Witteveen, 1992, pp. 83-85). De generaal die praat 
over de kansen in de oorlog laat door deze sociaal 
geaccepteerde redenering zelf zien dat hij uit het goede 
hout gesneden is en dat hij zijn soldaten vraagt zich, 
net als hij, als goede soldaten te gedragen. De 
Aristotelische retoriek helpt functionarissen van een 
overheid om burgers op te roepen zich als waardige 
leden van de gemeenschap op te stellen. 

Mogelijkheden en grenzen 

Het is niet geheel toevallig dat de gegeven 
voorbeelden van om een of andere reden effectieve 
oproepen tot moreel gedrag het burgerschap in de 
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context van de oorlog plaatsen. Want de burgers 
waren, zeker in de polis, ook de mannen die de 
wapenen moesten opnemen. Burgerschap was geen 
vrijblijvende aangelegenheid; stemmen voor oorlog 
tegen Sparta betekende dat men zelf ten strijde moest 
trekken. 

Dit wijst erop dat het morele appel in de klassieke 
oudheid gebonden was aan een aantal maatschappe-
lijke voorwaarden. De meest wezenlijke daarvan was 
nu juist dat de politieke gemeenschap bestaat uit alle 

' 

	

	vrije en gelijke burgers. Burgers zijn degenen die 
zowel regeren als geregeerd worden. Deze 
omschrijving van burgerschap wordt ook in onze tijd 
nog gehoord, en wel bij de aanhangers van het 
zogenaamde neorepublikeinse burgerschap (Van 
Gunsteren, 1992, pp. 11-19). 

In de tweede plaats was sprake van een vrij 
homogene cultuur (anders konden de gemeenplaatsen 
die tot handelen aanzetten ook niet werkelijk sociaal 
verankerd zijn). De inhoud van de publieke moraal 
was op zich betrekkelijk duidelijk en in elk geval niet 
in de kern omstreden. Een derde voorwaarde was het 
bestaan van relaties van wederkerigheid tussen 
regeerders en geregeerden (heel belangrijk was het 
onder de burgers rouleren van publieke ambten). Ten 
vierde was er een cultuur die op openbaar debat was 
ingesteld, met uitgebreide participatie van direct 
betrokkenen bij de onderwerpen waarover moest 
worden beslist. Alleen onder deze vier condities was 
het voor een spreker met een betrouwbaar ethos 
mogelijk met succes een beroep te doen op een 
gedeelde identiteit, op een 'wij'. 

Als aanduiding van een contrapunt voor onze 
politieke cultuur is deze korte schets wellicht 
voldoende. Bij een vergelijking blijkt dat de vormen 
van het politieke taalgebruik nog steeds herkenbaar 
zijn, maar dat het morele appel door de publieke 
functionaris onder heel andere omstandigheden tot 
stand komt. De voorwaarden die in de polis 
bestonden, bestaan niet meer. Het is de vraag of 
andere voorwaarden de mogelijkheid voor het morele 
appel even effectief garanderen. Laten we eerst de 
genoemde vier voorwaarden nalopen. 

Het ideaal van een politieke gemeenschap van vrije 
en gelijke burgers is ook in een moderne, vertegen-
woordigende democratie zinvol. De overheid kan 
door middel van dit ideaal succesvol appeleren, 
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hoewel compensaties moeten worden gevonden voor 
het ontbreken van roulerende politieke ambten over 
de gehele groep van burgers. Bij de recrutering van 
politieke ambten spreekt men niet ten onrechte over 
'politieke elites': als de keuze van leiders inderdaad 
elitair overkomt, ondermijnt dit hun geloofwaar-
digheid op het moment dat zij verklaren dat we nu 
'met zijn allen' de schouders onder de kar moeten 
zetten. Een van die compensatiemogelijkheden wordt 
theoretisch uitgewerkt in de communicatiefilosofie van 
Habermas: het tot regulatief ideaal verheffen van het 
beeld van open communicatie, waarbij macht geen 
argument is en op zijn minst bij wijze van recon-
structie kan worden volgehouden dat alle belangen 
zijn gearticuleerd en meegewogen (Habermas, 1992). 
In de kwaliteit van het openbare debat schuilt een 
bron van legitimiteit waar een appellerende overheid 
haar voordeel mee kan doen. 

Van een homogene politieke cultuur is heden-
tendage geen sprake meer. Dit lijkt in eerste instantie 
het grootste struikelblok voor degenen die een nieuwe 
moraal prediken of tot mentaliteitsverandering 
oproepen: zijn er wel gedeelde normen voor de hele 
gemeenschap of is elke oproep voor een deel aan 
dovemansoren gericht? De neorepublikeinse auteurs 
bepleiten echter op overtuigende wijze dat ook bij 
deze grens aan het appelleervermogen veranderingen 
mogelijk zijn: in een plurale samenleving hoeft geen 
inhoudelijke consensus te bestaan, maar kunnen toch 
resultaten worden verkregen op basis van wederzijdse 
erkenning van de waarde van het andere gezichtspunt. 
We hoeven niet allemaal of christen, of humanist, of 
islamiet te zijn om in vrede samen te werken aan een 
democratische samenleving. Zo bepleit De Ruijter 
(met Van Gunsteren in Eigentijds burgerschap) dat 
let hebben van dezelfde cognities, waarden en 
normen geen functionele voorwaarde is voor samen-
leving en communicatie (De Ruijter, 1993, p. 267; 
Rescher, 1993)'. 

Hoe zit het dan met de derde voorwaarde, de 
relaties van wederkerigheid tussen regeerders en 
geregeerden? Hier schuilt de crux van het probleem, 
een uiterst reële grens aan het appelleervermogen bij 
de overheid. Tussen de politicus die spreekt over en 
namens de gemeenschap en de leden van die gemeen-
schap ligt niet alleen de kloof die in een representa-
tieve democratie altijd bestaat tussen politicus en 
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staatsburger, maar ook de kloof die gevuld is met de 
overheidsbureaucratie. De overheid spreekt tot de 
burger door middel van ambtelijke diensten die 
beslissen over verzoeken en rechten van de burger. 
Daarbij is de burger per definitie in een afhankelijke 
positie en gaat het over diens eigen belangen. 
Tegelijkertijd zijn de politieke leiders van die machtige 
overheid degenen die op voet van gelijkheid heten te 
staan met de afhankelijke burgers; de taal waarin men 
spreekt gaat uit van een algemeen belang. Dit moet 
wel wringen. Het is dan ook de vraag op wat voor 
wijze de onmisbare overheidsbureaucratie georgani-
seerd moet zijn om het burgerschap van de cliënten 
niet te verzwakken, maar zo mogelijk te versterken. 
Faalt de overheid in de perceptie van de burgers zelf 
als instantie die hun verlangens en opvattingen serieus 
neemt, dan heeft dit meteen negatieve gevolgen voor 
het morele gezag van degenen die als de leiders van de 
overheidsorganisaties gepercipieerd worden (ongeacht 
of zij daadwerkelijk leiding geven aan de praktijk van 
de bureaucratie). De conclusie dringt zich op dat een 
overheid die een moreel appel wil doen op de burgers 
zich zorgen moet maken over haar ethos in de 
klassieke betekenis en dus eerst aan zelfonderzoek 
moet doen. 

Kan een dergelijke ondermijning van het staatsbur-
gerschap worden gekeerd door een intensief en 
hoogwaardig openbaar debat? Die vraag duidt 
uiteraard ook weer op grote verschillen met het 
klassieke beeld. Openbaar debat is zelden, en voor 
heel weinigen, iets waaraan men direct deelneemt, 
zelfs niet in het beslissende forum. We hebben niet 
alleen een indirecte democratie met vertegenwoor-
digers en politieke partijen, maar ook een indirecte 
democratie waarin de pers bemiddelt tussen politiek 
en burger. Het is dan ook op zijn minst een interes-
sante vraag of en hoe het journalistieke produkt iets 
kan bijdragen aan competent burgerschap in brede 
kring (Witteveen, 1992, pp. 179-222). Relevant is ook 
de vraag of de moraliserende overheid, bij voorbeeld 
als zij uit is op gedragsbeïnvloeding door voorlichting, 
dit proces van burgerschapsvorming doorkruist 
(Witteveen, 1984, pp. 408-423). 
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Schraalhans zedenmeester 

Ten slotte enige gedachten over een drietal kwesties, 
voorlichting, journalistiek en het ideaal van responsief 
bestuur, waarvan het appelleervermogen van een 
moderne overheid vooral afhankelijk is. Over de 
eerste twee zal ik kort zijn. Van gedragsbeïnyloedende 
voorlichting is de effectiviteit vaak gering, maar het 
effect ervan is ook vaak dat de overheid zich presen-
teert als de hoeder van een bepaald belang dat zij zich 
aantrekt ('u moet gezond leven, exacte vakken 
studeren, kijk- en luistergeld betalen') en daardoor 
niet meer als onpartijdig wordt ervaren. Naarmate de 
campagnes meer omstreden zijn (anti-rookcam-
pagnes), is althans voor een deel van het publiek de 
overheid niet meer een instantie boven de partijen, 
maar de instantie die een bepaald belang op staats-
kosten propageert. Dat heeft al gauw het effect dat 
ook commerciële reclame aankleeft: de televisiespot 
voor postbus 51 kan net zo goed voor doel x als voor 
doel y werken. Gedragsbeïnvloedende voorlichting via 
de televisie degradeert het algemeen belang tot iets dat 
met waspoeder vergeleken kan worden. Bovendien 
komt het ernstige appel aan morele waarden door een 
in grijs pak gestoken politicus hiernaast bleekjes over. 

Van kwalitatief hoogwaardige journalistiek — de 
tweede kwestie — kan men verwachten dat hierdoor 
het burgerschap wordt bevorderd. Maar dit is een 
ontwikkeling die gebaat is bij een overheid die niet als 
een partijdige overheid figureert. Voor het overige kan 
deze tweede kwestie inderdaad heel kort worden 
afgedaan: de overheid moet hier zoveel mogelijk 
buiten blijven (burgerschap is gebaat bij een vrij 
proces van openbare meningsvorming). 

Dan de derde kwestie die betrekking heeft op het 
probleem van de burgerschap ondermijnende bureau-
cratie. In de rechtssociologische literatuur wordt 
daarvoor de oplossing van het responsieve bestuur 
geboden. Dit bouwt voort op een opvatting over de 
taken van het recht: het responsieve recht verschilt 
wezenlijk van het repressieve en het autonome recht. 
Het repressieve recht dient hier slechts als schrikbeeld: 
het is geheel gericht op handhaving van de status quo. 
Het autonome recht heeft de herkenbare trekken van 
een proceduralistisch positivisme; het mondt uit in het 
bestuurlijke ideaal van de Weberiaanse bureaucratie. 
Het responsieve recht wordt gekenmerkt door het 
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streven naar competente rechtsvorming en 
-handhaving, geleid door ruim geformuleerde 
doeleinden (en een post-Weberiaans ideaalbeeld van 
de overheidsorganisatie). 

Kort en goed kan het ideaal van responsief bestuur 
worden samengevat als een competente, consequente 
en luisterende overheid. Competent in het oplossen 
van problemen, consequent in het nakomen van 
afspraken en het onpartijdig handhaven van de 
rechtsorde, luisterend naar de opvattingen en 
verlangens van degenen waar de overheid mee te 
maken heeft. Er moet een oprechte bereidheid bestaan 
van fouten te leren en desnoods de organisatie 
ingrijpend aan te passen. Een responsieve overheidsor-
ganisatie `perceives social pressures as sources of 
knowledge and opportunities for self-correction', 
schrijven Nonet en Selznick (1978, p. 77) in hun 
manifest over responsief recht. 

Dit klinkt natuurlijk veel eenvoudiger dan het is. 
Elke organisatie ontwikkelt mechanismen om zich te 
verdedigen tegen veranderingen en die mechanismen 
zijn vaak moeilijk boven water te halen, omdat ze, als 
theory-in-use, deel uitmaken van het als normaal 
beschouwde intelligente gedrag (Argyris, 1990). In een 
recent boek dat een diepgaande analyse biedt van de 
voorwaarden voor moreel besef in gezin, organisaties 
en de staat, wijst Selznick er op dat het ideaal van 
responsiviteit het streven naar sociale rechtvaar-
digheid inhoudt. 'A science of justice has the moral 
objective of progressively reducing the amount of arbit-
rariness in positive lalt,  and its administration (Selznick, 
1993, p. 445).' Als bestuurlijke activiteiten in een 
dergelijk normatief kader worden geplaatst, onder-
steunt dit het leervermogen binnen de organisatie. 

Bij een dergelijk responsief bestuur dat in staat is 
van gemaakte fouten te leren, is uiteraard een belang-
rijke rol weggelegd voor de politieke leiding en voor 
parlementair debat, als de correcties tenminste 
problemen betreffen die het incident te boven gaan. 
Door in dergelijke processen van zelf-correctie publie-
kelijk leiding te geven, kunnen politici hun morele 
gezag bij de burgers vergroten. De oproep tot mentali-
teitsverandering klinkt dan minder hol. Van doorslag-
gevend belang voor het appelleervermogen van de 
overheid is echter het beeld van de overheid dat 
ontstaat in de dagelijkse contacten met burgers. De 
ambtenaar die open communiceert weerspiegelt de 
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houding van de leidinggevende politicus. Caesar 
herken je aan de kwaliteiten van Caesars soldaten. 
Responsief bestuur moet zo een ondersteuning voor 
het burgerschap betekenen. 

Beschouwingen over responsief bestuur hebben 
doorgaans een Amerikaans idealistische toonzetting. 
Hoe moeilijk een dergelijk ideaal van responsief 
bestuur te verwezenlijken zal zijn, blijkt in de 
Nederlandse verhoudingen wel als gelet wordt op de 
frequentie waarmee politici bij kritiek op de overheid 
het argument hanteren dat het enige probleem is 'dat 
het beleid beter aan de kiezers moet worden 
uitgelegd'. Deze kreet is een teken dat men het niet 
werkelijk serieus meent met al die mooie oproepen tot 
normbesef en verantwoordelijkheid. 

Politieke uitleg over beleid heeft onvermijdelijk 
plaats in de terminologie die bij een grootschalige 
besluitvorming hoort, en in het Haagse politieke en 
bestuurlijke jargon. De kiezer die zich voor zulke 
zaken interesseren zou, is steeds meer een fictie. 
Tegelijkertijd wordt aan mensen die geconfronteerd 
worden met praktische consequenties in de sfeer van 
uitkeringen, gezondheidszorg, dienstverlening, 
onderwijs of cultuur niet duidelijk gemaakt waarom 
de zaken gaan zoals ze gaan en wat de redenen zijn 
voor veranderingen. Deze vertaalslag kan niet primair 
via de media gevoerd worden, maar moet gestalte 
krijgen in de administratie. Daarbij is 'uitleggen' een 
te beperkte strategie die immers eenrichtingverkeer 
met de burgers bewust voorop stelt. Aan uitleggen 
hoort luisteren vooraf te gaan, zoals aan herzieningen 
van beleid in organisaties ook een goede analyse van 
veranderingen in de omgeving vooraf hoort te gaan. 

Het appelleervermogen van de overheid is afhan-
kelijk van haar leervermogen. Anders blijft het 
schraalhans zedenmeester. 
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Burgerlijke betrekkingen en 

het ethos van de staat 

dr. C.J. Klop* 

Mag de overheid de normen en waarden van de 
bevolking beïnvloeden ? 'Nee', luidt het antwoord van 
hen die menen dat de staat geen zedenmeester behoort 
te zijn. 'Het zal wel moeten' zeggen anderen, die 
menen dat racisme, milieuvervuiling, vraagstukken 
rond genetische manipulatie, de kloof tussen rijk en 
arm in de wereld en de criminaliteit zonder normbesef 
niet zijn op te lossen. 

De oplossing van deze cultuur-politieke paradox, de 
gelijktijdige noodzaak èn onwenselijkheid van 
overheidsinvloed op normen en waarden van de 
bevolking, wordt gezocht in een afbakening van de 
overheidstaak, gebaseerd op het begrip 'burgerlijke 
betrekkingen'. Dit begrip wijst op de publieke kant 
van sociale instituties en van het handelen van afzon-
derlijke burgers, die onder meer door het recht 
bestreken wordt. De overheid baseert haar regeling 
van deze burgerlijke betrekkingen op de waarden en 
normen die tot het ethos van de staat behoren. Binnen 
dit ethos worden drie varianten onderscheiden: de 
minimale moraal van het liberalisme, de optimale 
moraal van christen- en sociaal-democratie en de 
maximale moraal van nationalisme en fundamenta-
lisme. Het ethos van de staat is de resultante van 
politieke strijd. Vervolgens wordt onderzocht waar de 
grenzen van de morele competentie van de overheid 
liggen en welke bestuursinstrumenten de overheid mag 
hanteren. Omvat die rol alleen een moreel appel, of 
ook het beïnvloeden van de normen en waarden van 
burgers door wettelijke regelgeving, financiële en 
andere bestuursinstrumenten? 

* De auteur is adjunct-directeur van het Wetenschappelijk 
Bureau voor het CDA. 

54 	Justitiële verkenningen, jrg. 20, nr. 6, 1994 



De eigen sfeer van de staat 

In de loop van de historische ontwikkeling van de 
Middeleeuwen tot heden heeft de typisch eigen sfeer 
van de staat zich gevormd, naast de eigen sferen van 
de kerk, de universiteit, het bedrijfsleven, het gezin en 
andere maatschappelijke sferen zoals de kunst, de 
gezondheidszorg, het onderwijs en de volkshuis-
vesting. De moderne maatschappij is gedifferentieerd. 
In deze verschillende sferen vervullen mensen verschil-
lende rollen, die elk door een eigen normativiteit 
worden bepaald. In het bedrijf behoort men te doen 
wat een goed werknemer betaamt, daar staat de 
economische produktiviteit voorop; in het gezin 
behoort men zich als een goed huisvader te gedragen, 
daar staat zorgzaamheid voorop. Elk van deze sferen 
heeft een eigen grondslag en doel, van waaruit zij 
elkaar wederzijds beïnvloeden en voor elkaar 
bestaansvoorwaarden scheppen. Om dat goed te 
kunnen doen behoeven zij een zekere autonomie ten 
opzichte van elkaar, zij mogen elkaar niet overvleu-
gelen. 

Christen-democraten noemen dat 'soevereiniteit in 
eigen kring' en zijn van mening dat God het in de 
schepping ook zo bedoeld heeft. De Amerikaanse 
communitarist Walzer noemt het spheres of justice met 
ieder een eigen kenmerkende toepassing van de 
waarden vrijheid en gelijkheid. Rechtvaardigheid in de 
medische sfeer bij voorbeeld verschilt van rechtvaar-
digheid in de politieke sfeer (Walzer, 1983; 
Trappenburg, 1993). En de Duitse systeemtheoreticus 
Luhmann bepleitte al in de jaren zestig een door 
grondrechten te beschermen onderscheiden normati-
viteit van de verschillende maatschappelijke sectoren. 
De idee van onderscheiden sferen met een eigen 
cultuur, eigen normen en waarden, wordt dus tamelijk 
breed onderkend. 

De staat is in deze gedifferentieerde moderne samen-
leving de publiekrechtelijk georganiseerde gemeen-
schap van overheid en burgers, op de grondslag van 
het legitieme geweldsmonopolie in een territoriaal 
begrensd gebied, met als doel de behartiging van het 
publieke belang door het tot .gelding brengen van 
recht. Wat dit publieke belang behelst, wordt door de 
onderscheiden politieke stromingen verschillend 
ingevuld, met verschillende consequenties voor de 
autonomie van de verschillende leefsferen. Daarover 
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ging en gaat het politieke debat. 
De staat werd een rechtsstaat sinds het staatsop-

treden zelf onderworpen werd aan het recht. Daarbij 
gelden vier beginselen, te weten: het verbod van 
willekeur, de trias politica of spreiding van overheids-
macht, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht 
en de eerbiediging van grondrechten, waardoor de 
menselijke waardigheid wordt gegarandeerd. Met 
name met dit laatste wordt erkend dat de mens er niet 
voor de staat is, maar de staat voor de mensen. Een 
constitutie speelt daarbij een belangrijke rol. 

De rechtsstaat werd een democratische rechts-
staat sinds de burgers wezenlijk invloed kunnen uitoe-
fenen op het beleid van de overheid. Deze democratie 
kan ,verschillende vormen aannemen, waarvan de 
parlementaire met meerdere partijen de meest gebrui-
kelijke is. De staat werd een democratische en sociale 
rechtsstaat sinds hij zijn burgers een bescherming 
tegen armoede biedt door middel van wettelijk 
geregelde sociale zekerheid. De laatste jaren wordt 
bovendien erkend dat een staat ook elementaire taken 
heeft op ecologisch gebied. Daarmee is de democra-
tische, sociale en ecologische rechtsstaat onder invloed 
van het politieke debat het vigerende type geworden 
in de westerse wereld. 

Het ethos van de staat 

Aan deze democratische, sociale en ecologische 
rechtsstaat liggen bepaalde waarden ten grondslag. 
Ruw geschetst ligt aan het democratische aspect van 
de staat de menselijke waardigheid ten grondslag, aan 
het sociale aspect het solidariteitsbeginsel, aan het 
ecologisch aspect de waarde duurzaamheid en aan het 
rechtsstatelijke aspect de waarde gerechtigheid. Deze 
waarden zijn ook geconcretiseerd in normen. De 
menselijke waardigheid leidt bij voorbeeld tot een 
democratie met algemene, vrije en geheime verkie-
zingen. Solidariteit leidt bij voorbeeld tot de norm van 
het draagkrachtbeginsel in de fiscaliteit en de sociale 
zekerheid. Duurzaamheid leidt tot concrete normen 
zoals de vervuiler betaalt. Gerechtigheid leidt bij 
voorbeeld tot de rule of law en de trias politica. 

Deze waarden en normen zijn het resultaat van een 
cultuurpolitiek debat, waaraan verschillende politieke 
stromingen bijdragen. Even ruw geschetst als het 
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voorgaande zou men kunnen stellen dat het solidari-
teitsbeginsel afkomstig is uit sociaal- en christen-
democratische bronnen, waartussen overigens nog wel 
inhoudelijke verschillen bestaan. Duurzaamheid is een 
overlappende consensus, een compromisbegrip, 
waarin zowel het liberale schadebeginsel, als de 
sociaal-democratische solidariteit met volgende 
generaties, als het christen-democratische rentmeester-
schap zijn ingebracht. Gerechtigheid is ook een norm 
die uit verschillende bronnen afkomstig is. Het besef 
van deze waarde wordt al door Augustinus verwoord 
als hij zegt: 'Wanneer de gerechtigheid verdwenen is, 
wat zijn koninkrijken anders dan roversbenden?' (De 
Civitate Dei, IV, 4). De concretisering van het gerech-
tigheidsbeginsel in normen als de rule of law en de 
trias politica is dankzij het liberalisme in het ethos van 
de staat geïntroduceerd. 

Het ethos van de staat heeft dus niet een voor eens 
en voor altijd vaststaand karakter. Het is de resul-
tante van een voortdurende cultuurpolitieke strijd 
tussen de politieke stromingen. De Britse rechtsge-
leerde Fuller onderkende reeds dat de morality of law 
niet losgezien kan worden van de brede moralen in de 
samenleving: 'The morality of duty must inevitably 
incorporate standards borrowed from the morality of 
aspiration' (Fuller, 1969, p. 10). Deze resultante kan 
verschillende vormen aannemen. Ik onderscheid een 
minimale, een optimale en een maximale variant. 

Drie varianten van het ethos van de staat 

— De minimale variant 
De minimale variant van het ethos van de staat is 

de liberale. Dit ethos is gebaseerd op een brede 
moraal die uitgaat van de ultieme waarde van het 
individu en van de markt als het gewenste allocatie-
middel voor de uitruil van individuele preferenties 
(Kinneging, 1988). Het liberale staatsethos behelst wel 
degelijk bepaalde waarden en normen. Dworkin zegt 
dat zelfs met zoveel woorden: de staat als een 
community of principle moet integer zijn om zichzelf 
op rechtvaardige wijze de wet te kunnen stellen. 
Vrijheid, gelijkheid en integriteit zijn de deugden 
waarop deze politieke gemeenschap gebaseerd wordt 
(Van Klink, 1993, pp. 107-109). 

Maar het betreft een minimum-moraal, het kleinste 
gemene veelvoud dat nodig is om vreedzaam samen te 
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leven. Het is deze minimale moraal van het libera-
lisme die ook de bovengenoemde cultuur-politieke 
paradox oproept: de overheid mag geen visie op het 
goede leven hebben, zij dient dit aan de individuen 
over te laten. Haar taak is het slechts te bewerkstel-
ligen dat individuen hun vrijheid kunnen beleven. 
Daartoe hanteert de overheid op de eerste plaats het 
beginsel van negatieve vrijheid, maar de meeste 
liberalen erkennen dat daartoe ook een minimum aan 
positieve vrijheid van overheidswege beschermd moet 
worden. Voorts dient de overheid te waken dat de 
vrijheid van het ene individu die van het andere 
individu niet schaadt (schadebeginsel). 

Kenmerkend voor het liberale ethos is dus niet dat 
het de staat geen normen laat uitdragen, noch dat het 
de gemeenschap afwijst, maar dat dit ethos een 
minimumkarakter heeft, dat een afkeer uitdrukt van 
een al te inclusieve gemeenschap, waarin de persoon-
lijke vrijheid van de burgers tezeer beknot zou 
worden. Vrijheid is dan ook een belangrijke funde-
rende waarde van deze minimale moraal. 

— De optimale variant 
Naast dit liberale ethos zijn er andere, minder 

minimale, opvattingen van de normen en waarden 
waarop de staat gebaseerd zou moeten zijn. Christen-
democraten benadrukken publieke gerechtigheid als de 
waarde waardoor burgers en overheid zich beiden 
geïnspireerd moeten weten in de publiekrechtelijke 
gemeenschap 'staat'. Deze gemeenschap staat relatief 
autonoom ten opzichte van andere sectoren van de 
maatschappij, zoals de economie, de kerk, het gezin, 
de school enzovoort en ook ten opzichte van de natie 
(Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 1992, 
p. 142). Hij is niet een verlengstuk van andere, niet-
politieke gemeenschappen en evenmin sluit hij 
diegenen uit van het burgerschap, die niet de geschie-
denis en de cultuur van de natie delen. 

Voor de niet-politieke, maatschappelijke verhou-
dingen bepleiten christen-democraten een door solida-
riteit en rentmeesterschap genormeerde gespreide 
verantwoordelijkheid. In deze maatschappij bestaat 
wel degelijk een grote geestelijke vrijheid, die 
bovendien volgens christen-democraten door de 
overheid gefaciliteerd moet worden. Het onderwijs-
stelsel en het omroepbestel zijn daarvan de 
voorbeelden. Het is daarom onjuist en een blijk van 
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gebrekkig empirisch inzicht om christen-democraten 
te stereotyperen als pure gemeenschapsdenkers, die 
niet in de moderne samenleving passen, zoals bij 
voorbeeld Bovens wel doet (1990, p. 109). 

De Partij van de Arbeid bepleit in zijn verkiezings-
program Wat mensen bindt een op de waarden 
weerbaarheid en wederkerigheid gebaseerde binding 
tussen burgers in de politieke gemeenschap, waarnaast 
de niet-politieke, maatschappelijke verhoudingen 
vooral bepaald zouden moeten worden door vrije 
ongebonden individuen. Het niveau van de door de 
overheid met het oog op de weerbaarheid van' de 
burger te beschermen positieve vrijheid ligt bij de 
sociaal-democraten per traditie hoger dan bij de 
christen-democraten. Het saldo aan vrijheid waarvoor 
zij ruimte laten lijkt daarom bij beide partijen, 
ondanks deze verschillen in benadering, thans 
ongeveer even groot. 

Tegen het liberale staatsethos, dat mèt de moderni-
sering oprukt, is ook verzet gerezen bij de 
zogenaamde communitaristen in de Amerikaanse 
politieke filosofie. Zij verwerpen in elk geval ontolo-
gisch de constituerende rol van het individu en 
benadrukken de betekenis van gemeenschappen. Zij 
baseren zich daartoe weer op het republikanisme, 
onder meer van Aristoteles. In een neo-republikeinse 
variant daarvan accentueren zij opnieuw burger-
deugden, waarden die boven het individu uitreiken als 
constituante van de staat (Van Klink e.a., 1993). 

Opvallend is dat de meeste als communitarist 
bestempelde denkers die titel zelf helemaal niet op 
prijs stellen. Bellah, die toch het begrip civil religion 
herintroduceerde, heeft reserves bij de naam 'gemeen-
schapsdenker' omdat de term een gemeenschap met 
face to face-relaties suggereert en een afwijzing van 
grotere maatschappelijke structuren als staat en 
economie. En in dat kamp wil hij niet thuishoren. En 
de Canadese filosoof Taylor, die ontologisch wel voor 
een Aristotelisch gemeenschapsbegrip met sterke 
wederzijdse relaties tussen de leden kiest, wil beslist 
niet terug naar de pre-moderne verhoudingen van 
inclusieve gemeenschappen. Ontologisch gemeen-
schapsdenken kan zijns inziens heel goed samengaan 
met een beleidsmatige voorkeur voor een vorm van 
liberalisme. Van Stokkom stelt dan ook de vraag in 
hoeverre de term `communitarisme' een retorische 
uitvinding is van liberalen, om hun tegenstanders in 
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het onaangename daglicht van een gesloten gemeen-
schap te plaatsen (Van Klink, 1993, p. 147 noot 4). 
Ten slotte bepleit de Amerikaanse rechtssocioloog 
Selznick een communitarian liberalism, een gemeen-
schapsdenken dat ruimte voor normatieve 
verscheidenheid laat. Hij treft dat in West-Europa aan 
bij christen- en sociaal-democraten. Men zou daarom 
kunnen stellen dat CDA en PvdA een publieke 
moraal met een meer optimaal karakter voorstaan 
dan het liberale ethos. 

— De maximale variant 
Het meer inclusieve gemeenschapsdenken, waar 

liberalen vooral geïrriteerd op reageren, zou in ons 
land veeleer te vinden kunnen zijn bij partijen als de 
SGP, de RPF, het GPV en GroenLinks. De eerstge-
noemden omdat zij Nederland als een protestantse 
natie willen kwalificeren en bij voorbeeld pogingen in 
het werk stellen om een pre-ambule van die strekking 
in de Grondwet op te nemen. De laatstgenoemde 
omdat deze sterk geneigd is om de waarden gelijkheid 
en duurzaamheid van overheidswege aan de samen-
leving op te leggen. Deze partijen vertonen in hun 
benadering gelijkenis met die communitaristen, die 
zich oriënteren op de gemeenschappelijke lotsverbon-
denheid van de burgers volgens het model van de 
Griekse polis, op het puriteins-protestantse karakter 
van Gods own country of op de solidariteit van de 
parochie die aan het traditionele rooms-katholieke 
subsidiariteitsdenken ten grondslag ligt. Dergelijke 
aan een geromantiseerde visie op kleine gesloten 
gemeenschappen refererende pogingen tot herstel van 
normen en waarden stuiten inderdaad af op het groot-
schalige, gedifferentieerde en geestelijk pluriforme 
karakter van moderne westerse samenlevingen. Men 
zou het maximale moralen kunnen noemen, in onder-
scheid van de minimale en de optimale moraal van de 
staat. 

Een variant van de maximale moraal is ook het 
nationalisme. De natie is een gemeenschap van 
mensen met eenzelfde geschiedenis, dezelfde 
gebruiken, vaak ook dezelfde taal en godsdienst, 
welke identiteit men wenst voort te zetten in de 
toekomst. In het samenvallen van natie en staat ligt 
een belangrijke uitdaging voor zowel het minimale als 
het optimale staatsethos, die immers niet op de eerste 
plaats op het natie-begrip gebaseerd zijn, maar op 
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rechten van individuen, respectievelijk een politieke 
gemeenschap van burgers. Agressief nationalisme 
ontzegt deze rechten en dit burgerschap aan mensen 
die wel onderdaan zijn van dezelfde staat, maar niet 
tot dezelfde natie behoren. 

Eenzelfde uitdaging vloeit voort uit het godsdienstig 
fundamentalisme, dat de staat als instrument wil 
gebruiken voor de religieuze moraal en individuen die 
deze moraal niet delen, op zijn best als tweederangs 
burgers wil behandelen. Het was juist tegen deze pre-
moderne, maar thans in fundamentalistische groepen 
binnen de islam en het hindoesme weer actuele, staats-
opvatting dat het liberalisme en de christen-
democratie zich ontwikkelden. 

Mijn conclusie luidt dat er geen sprake van is dat de 
staat niet met waarden van doen heeft. Zelfs in de 
liberale minimale moraal is sprake van bepaalde 
waarden, die door de overheid moeten worden 
gehandhaafd. Het ethos van de staat is in een 
democratie de resultante van een voortdurend politiek 
cultuurdebat tussen verschillende stromingen. Deze 
resultante kan verschillende gedaanten aannemen. Op 
een vanzelfsprekende vooruitgang mag daarbij niet 
worden gerekend, terugval is eveneens mogelijk. 

Dialectiek binnen het ethos van de staat 

In het cultuurpolitieke debat staat de liberale 
moraal, die lange tijd dominant is geweest, thans 
onder druk. Communitarisme, nationalisme en funda-
mentalisme eisen het ethos van de staat op. Niet valt 
uit te sluiten dat het liberalisme door zijn morele 
neutraliteit de genoemde tegenkrachten juist oproept. 
Als het waar is dat de mens een religieus gemeen-
schapswezen is, dan schiet het liberale voorstel om 
individuele preferenties in de markt uit te ruilen ten 
principale tekort om aan deze fundamentele behoefte 
te voldoen. 

Daaruit zou men de volgende wetmatigheid kunnen 
destilleren: hoe meer het moreel-neutrale liberalisme 
oprukt, des te nadrukkelijker zal de moralistische 
reactie zich aandienen. Een soortgelijke wetmatigheid 
is in elk geval voor het maatschappelijk ethos aange-
toond, het is de dialectiek van rationalisme en 
romantiek die de westerse samenleving sinds de refor-
matie beheerst (Campbell, 1987). Voor dat inzicht 
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geplaatst, vallen christelijk geloof en humanisme als 
grondslagen van de maatschappij inderdaad te 
preferen boven pre-moderne gemeenschapsfilosofieën 
als nationalisme en fundamentalisme. Dat had de 
VVD in haar beginselprogram tot 1980 goed gezien. 

Ook de beoefenaars van de staatsleer kunnen daar 
nu niet meer omheen. Poneerde Lehning in zijn 
Rotterdamse oratie nog zonder veel omhalen dat de 
liberale moraal ten grondslag moest liggen aan de 
bestuurskundige theorie van overheidsinterventies 
(Lehning, 1991, p. 32), aanmerkelijk actueler klinkt 
thans het pleidooi van Lubbers voor een moreel 
handvest, waarin de ideeën en waarden waarop de 
Europese Unie zich baseert, worden omschreven en 
verhelderd (Lubbers, 1994, p. 9). 

Een dergelijk handvest zou het ethos kunnen bieden 
voor een Grondwet van de Unie, waarvan de 
aanvaarding door verschillende politieke partijen — 
waaronder de EVP, de ELD en de Groenen — bij de 
Europese staatsconferentie in 1996 gewenst wordt en 
waarvoor het Europees Parlement al een concept 
aanvaard heeft. Deze ontwerp-Grondwet baseert zich 
op de waarden vrijheid, gelijkheid, solidariteit, mense-
lijke waardigheid, democratie, eerbiediging van de 
mensenrechten en het primaat van de rechtsstaat 
(Europees Parlement 1994, pre-ambule). Van deze 
waarden wordt een catalogus van grondrechten 
afgeleid van de eerste (vrijheidsrechten), de tweede 
(sociale rechten) en de derde generatie (culturele 
rechten), waaronder ook het recht op eerbiediging van 
het milieu (Europees Parlement, 1994, VII). De staat, 
óók de Europese, behoeft een morele grondslag, die 
verder reikt dan het liberale ethos. Door zich op een 
meer optimale — in relatie tot de minimale van het 
liberalisme — moraal te baseren kan men de innerlijke 
dialectiek voorkomen die in het westerse politieke 
denken besloten ligt. 

Doel en middelen van normerend overheidsoptreden 

Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat ook de 
staat zelf een institutie in sociologische zin is, waarin 
de omgang van burgers met elkaar en met het 
natuurlijk leefmilieu gebaseerd wordt op bepaalde 
normen en waarden. Instituties, vaste gedragspa-
tronen, krijgen hun bestendigheid doordat mensen 
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identieke verwachtingen van die instituties ontwik-
kelen. Deze verwachtingen internaliseren zich tot 
cultuurpatronen, tot samenhangende stelsels van 
normen en waarden. De westerse democratische, 
sociale en ecologische rechtsstaten zijn gebaseerd op 
een politiek cultuurpatroon, waarin vrijheid, 
gelijkheid, menselijke waardigheid, gerechtigheid, 
solidariteit en respect voor het natuurlijk leefmilieu 
zich een plaats hebben verworven. Deze waarden zijn 
als normen gepositiveerd in de constitutie — met name 
in klassieke en sociale grondrechten, maar óók in de 
kieswet en het bestuursrecht — alsmede in de gewone 
wetgeving. 

Burgerlijke betrekkingen 

In het zojuist geschetste ethos van de staat ligt ook 
de oplossing van de cultuurpolitieke paradox, de 
gelijktijdige noodzaak èn onwenselijkheid van 
overheidsinvloed op normen en waarden van de 
bevolking. Dit ethos wordt door de overheid met 
recht en reden gehandhaafd op het moment dat zij 
haar eigen legitieme taken vervult. We kunnen deze 
taak voor deze gelegenheid in navolging van het 
Burgerlijk Wetboek samenvatten als: het regelen van 
de burgerlijke betrekkingen. 

In het begin van dit artikel is betoogd dat de 
overheid in een gedifferentieerde samenleving zelf ook 
één van de verschillende sferen omvat, het is de eigen 
sfeer van de staat waarin de overheid legitieme macht 
uitoefent. Het als nevengeschikt beschouwen van de 
verschillende maatschappelijke sferen wil niet zeggen 
dat zij niets met elkaar te maken hebben. De sferen 
vooronderstellen en beïnvloeden elkaar. Soevereiniteit 
in eigen kring is geen autopoiese, volstrekte zelfrefe-
rentialiteit (Huls en Stout, 1992). 

In een gedifferentieerde samenleving is het de taak 
van de overheid om de andere sferen te beïnvloeden 
vanuit het gezichtspunt van het publieke belang, met 
andere woorden: om de burgerlijke betrekkingen te 
regelen. 'Burgerlijk' slaat op de verhouding tussen 
burgers, de leden van de publiekrechtelijke gemeen-
schap 'staat'. Het begrip 'burgerlijke betrekkingen' 
wijst op de publieke kant van de relaties tussen 
mensen en tussen maatschappelijke sferen. Aan alle 
maatschappelijke sferen en al het handelen van 
mensen kleeft een publieke zijde, een betrokkenheid 
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op het publieke belang, naast andere meer private 
aspecten. Niet alles is politiek, maar alles heeft wél 
een politieke zijde. Dat komt alleen al omdat al het 
menselijk handelen, naast andere wellicht meer 
dominerende aspecten, altijd ook een juridisch aspect 
heeft (Klop, 1993, p. 143). Ook andere aspecten van 
het menselijk handelen dan het juridische, zoals het 
financiële en het ecologische, leiden tegenwoordig al 
gauw tot een relatie met het publiek belang. 

Het is deze publieke zijde van het handelen van 
mensen en organisaties die tot burgerlijke betrek-
kingen leidt. Zij vormt het aangrijpingspunt voor 
overheidsoptreden. De overheid baseert deze 
beïnvloeding van burgerlijke betrekkingen op 
bepaalde waarden en normen. Het zijn de waarden en 
normen die het ethos van de staat vormen. De rechts-
grond voor het overheidsoptreden ligt dus in haar 
specifieke taak en de daarbij behorende normen en 
waarden en niet bij voorbeeld in morele verontwaar-
diging in de samenleving. Wanneer gedrag dat 
algemeen moreel wordt afgekeurd, geen gevolgen 
heeft voor de burgerlijke betrekkingen, ligt er geen 
overheidstaak. 

Het begrip 'burgerlijke betrekkingen' impliceert dus 
dat bepaalde aspecten van het samenleven buiten 
beeld blijven. Dit gedrag blijft onderwerp van private 
ethiek en een privaat moreel discours. Het Burgerlijk 
Wetboek drukt dit bij voorbeeld helder uit als het 
stelt: `de wet beschouwt het huwelijk alleen in zijn 
burgerlijke betrekkingen' (art. 30). Zo kan de liefde 
tussen echtgenoten, die bij voorbeeld het christelijk 
geloof als centrale waarde aan het instituut huwelijk 
ten grondslag legt, door de overheid niet voorge-
schreven worden. Daartoe zijn andere cultuurdragers, 
zoals de kerken, competent. Hetzelfde geldt voor de 
funderende waarde van het huwelijk zoals geformu-
leerd door het Humanistisch Verbond, door de islam 
of het hindoeïsme, dan wel door de burgers naar eigen 
inzicht ingevuld. 

Wè1 competent is de overheid ten aanzien van de 
waarden en normen van monogamie, die beschermd 
worden door het juridische verbod op polygamie en 
poly-andrie (art. 33 BW), van trouw, wederzijdse hulp 
en bijstand en van verantwoordelijkheid voor het 
geheel van de huwelijksgemeenschap, die bij wet 
worden voorgeschreven (artt. 81 en 85 BW). Voorts 
mogen huwelijkse voorwaarden niet in strijd zijn met 
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dwingende wetsbepalingen, de openbare orde en de 
goede zeden (art. 121 BW). Al deze waarden en 
normen regelen volgens het vigerende, in het 
parlement overeengekomen, cultuurcompromis de 
burgerlijke betrekkingen van het instituut huwelijk. 

Tot dit vigerende compromis behoort, ook naar het 
inzicht van de aanhangers van het optimale staats-
ethos, niet (meer) een verbod op overspel of op 
echtscheiding, zoals dat wel in de religieuze ethiek 
voorkomt en door voorstanders van een maximaal 
staatsethos wel wordt bepleit. Het onderscheid tussen 
de waarden en normen die de burgerlijke betrekkingen 
van het huwelijk bepalen en de religieuze waarden en 
normen die de meer private aspecten van het huwelijk 
inhoud geven, biedt ook ruimte voor het van 
overheidswege regelen van de burgerlijke betrekkingen 
in relatie tot de lotsverbondenheid van homofiele 
paren. Daartoe is de overheid bevoegd en geroepen, 
terwijl de religieuze gemeenschappen vrij blijven om 
hun rituelen al of niet tot deze relaties uit te strekken 
(Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 1986, 
p. 70; 1990, p. 228). 

Zolang de overheid optreedt met het oog op haar 
taak om de burgerlijke betrekkingen te regelen, hoeft 
zij niet al te beducht te zijn voor het verwijt van 
zedenmeesterschap. Natuurlijk is het begrip 'burger-
lijke betrekkingen' nog nader in te vullen. De 
politieke stromingen hebben daar verschillende ideeën 
over. Per saldo is het begrip echter bruikbaar om 
ruwweg het terrein aan te geven waar de overheid 
legitiem normen en waarden in de samenleving imple-
menteert en waar zij die bevoegdheid niet heeft (Klop, 
1993, p. 178). 

De grenzen van cultuurpolitieke competentie 

De belangrijkste grens van de cultuurpolitieke 
bevoegdheid van de overheid is in het voorgaande 
aangegeven: burgerlijke betrekkingen. Maar het 
bijzondere karakter van cultuurpolitiek weerspiegelt 
zich ook in de keuze van de in te zetten bestuursin-
strumenten. Iedere cultuur, dus ook een civic culture, 
ontleent zijn kracht aan een innerlijke overtuiging, die 
gevoed wordt door de in de maatschappij levende 
brede moralen. De keuze van bestuursinstrumenten 
wordt daarom niet louter bepaald door de klassieke 
criteria van doelmatigheid, doeltreffendheid, rechtsge- 
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lijkheid en rechtszekerheid. Juist omdat het om 
normen en waarden gaat is het goed om ook de 
maatstaven van subsidiariteit en soevereiniteit bij de 
keuze van het instrumentarium toe te passen 
(Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 1990, 
p. 339). Soevereiniteit vraagt om instrumenten die de 
eigen verantwoordelijkheid van niet-statelijke 
verbanden zoveel mogelijk honoreren en beschermen. 
Subsidiariteit vraagt om een instrumentenkeuze die 
het sterkst appelleert aan de eigen verantwoorde-
lijkheid van de burgers en hun organisaties en die hen 
confronteert met de gevolgen van hun afwegingen. 
Het is daartoe dienstig de beleidsinstrumenten in een 
bepaalde rangorde te plaatsen: 
— informatieverschaffing, meta-sturing door gezamen-

lijke beeldvorming; 
— structurering van betrekkingen; 
— procedurele regelgeving; 
— bekrachtiging van zelfregulering; 
— materiële wettelijke normstelling; 
— overeenkomsten; 
— heffingen en subsidies. 

Duidelijk is dat de volgorde zodanig gekozen is dat 
zoveel mogelijk van gespreide verantwoordelijkheid en 
zelfregulering wordt uitgegaan. De overheid dient in 
haar legitieme cultuurpolitieke rol — zij normeert 
immers het handelen van burgers en organisaties — 
niet direct naar het meest dwingende instrument te 
grijpen. De eerste drie instrumenten behoren in tegen-
stelling tot de laatste drie niet tot de klassieke, 
dwingende wijzen van normstellend overheidsoptreden 
en worden in de moderne bestuurskundige literatuur 
juist als interessante vernieuwingen beschouwd, meta-
sturingsinstrumenten, die passen bij overheidsoptreden 
in complexe samenlevingen. 

Deze complexiteit brengt met zich mee dat sturing 
vanuit één punt, de centrale overheid, niet eenvoudig 
is. Bij voorkeur dient het instrumentarium te beginnen 
bij een appel op de zelfregulerende krachten, die ter 
plaatse meer inzicht in de feitelijke omstandigheden en 
hun ethische consequenties kunnen hebben. De 
bekrachtiging van zelfregulering, bij voorbeeld het 
geval bij de algemeen verbindend verklaring van 
collectieve arbeidsovereenkomsten, neemt in dit 
perspectief een positie juist tussen de klassieke en de 
nieuwe instrumenten in. Dat de klassieke instru- 
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menten ondanks het complexe karakter van onze 
samenleving in het rijtje zijn opgenomen wijst uit dat, 
ondanks de relatieve moeilijkheidsgraad, dwingende 
sturing soms wel degelijk noodzakelijk blijft. 

Uit het voorgaande blijkt nog niet precies wanneer 
de overheid voor een meer ingrijpend instrument moet 
kiezen en wanneer zij met minder vergaande middelen 
kan volstaan. Uit hoofde van het doel van de norme-
rende functie dient de overheid ingrijpender op te 
treden naarmate de gevolgen van beslissingen voor de 
burgerlijke betrekkingen ernstiger zijn. Maar is er ook 
een grens aan het overheidsoptreden of leidt deze 
opvatting in zijn uiterste consequentie tot een 
democratisch gelegitimeerd, maar tegelijk bijna 
totalitair overheidsoptreden voor het goede doel? 

Het antwoord op deze vraag ligt in de omschrijving 
van de overheidstaak, welke omschrijving verschilt al 
naar gelang de politieke stroming die aan het woord 
is. Liberalen zijn hier schijnbaar terughoudend, het is 
voldoende dat de overheid voorkomt dat het ene 
individu het andere schade doet. Tegelijk leidt het 
door hen toegejuichte marktbeginsel tot toenemende 
commercialisering van burgerlijke betrekkingen, die 
vroeg of laat weer de roep om christelijke en humanis-
tische waarden uitlokt. Christen-democraten willen de 
staatstaak beperken tot een elementair pakket en 
verwachten tegelijk van maatschappelijke organisaties 
ook een bijdrage tot collectieve waardenrealisatie. 
Daartoe willen zij de eigen normativiteit van de 
onderscheiden maatschappelijke sferen juist 
beschermd zien tegen het marktbeginsel. 

Sociaal-democraten hebben vanouds een zeer ruime, 
maar niet meer houdbare opvatting van de van 
overheidswege te beschermen positieve vrijheid. Het 
verkiezingsprogram kiest voor 'een overstap van 
centralistische sturing naar stimulerende en voorwaar-
denscheppende sturing'. Zij hebben daarom behoefte 
aan niet-statelijke institutionele dragers van 
moraliteit, maar zijn tegelijk traumatisch bevreesd 
voor een terugval in paternalistische verzuiling. De 
Beus en Scheffer suggereren een revival van de natie 
als cultuurdrager (NRC-Handelsblad, 4 mei 1994). 
Mits men het begrip 'natie' niet in etnische zin opvat, 
maar als een alle burgers omvattend 'staatsvolk' 
(Hofman e.a., 1993) en mits het om een 'nationale' 
cultuur van actieve tolerantie gaat, is daar — ook histo-
risch — wel iets voor te zeggen (Klop, 1993, pp. 3-5). 
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Trappenburg (1993) zoekt het in Walzers spheres of 
justice. In de gemoderniseerde gedifferentieerde 
samenleving dient elke sfeer zijn eigen normativiteit te 
cultiveren en geen sfeer-vreemde criteria te hanteren. 
Ook dat lijkt mij juist, die twee benaderingen sluiten 
elkaar niet uit, maar vullen elkaar aan. De eigen 
normativiteit van de verschillende sferen is, ook in de 
ontzuilde samenleving, evenals het staatsethos de 
resultante van een cultuurstrijd, waaraan verschillende 
stromingen hun inbreng leveren. 

In het algemeen gesproken ligt de grens van het 
normerend overheidsoptreden daarom in de, door de 
aanhangers van het minimale en het optimale staats-
ethos het meest uitdrukkelijk erkende, gelijktijdig te 
realiseren vrijheidsrechten: de overheid zal nooit 
zoveel verantwoordelijkheid van de samenlevingsver-
banden mogen overnemen, dat de burger — individueel 
of in zijn organisaties — niet meer naar zijn menselijke 
waardigheid kan leven. Het gaat om een simultane 
realisatie van verschillende waarden, zoals vrijheid, 
gelijkheid, solidariteit en duurzaamheid. Dat betekent 
dat bij elk maatschappelijk vraagstuk dat op de 
politieke agenda komt telkens moet worden 
afgebakend tot waar de overheidsverantwoorde-
lijkheid reikt en waar die van de burgers en hun 
maatschappelijke organisaties begint. 

Zo ontwikkelt zich in het milieubeleid een zekere 
consensus dat de overheidstaak in elk geval 
bescherming van de natuur tegen onomkeerbare 
ingrepen tot het niveau van de grenswaarden behelst. 
In het traject tussen grens- en streefwaarden ligt een 
grotere vrijheid van handelen voor burgers en 
maatschappelijke organisaties, omdat de ingrepen hier 
niet als onomkeerbaar worden beschouwd. In het 
eerste geval dienen instrumenten te worden ingezet die 
in elk geval tot het beoogde beschermingsniveau 
leiden, in het tweede kan worden volstaan met het 
confronteren van de burger met de gevolgen van zijn 
beslissingen, bij voorbeeld door middel van het 
verbinden van een prijskaartje aan de handeling, dat 
de kostprijs van milieugebruik in rekening brengt. 

Zo ook tekent zich in het sociale beleid een verant-
woordelijkheidsverdeling af, waarbij de overheid het 
sociaal minimum beschermt, terwijl de bovenwettelijke 
sociale zekerheid, zowel qua premie- als qua uitke-
ringshoogte, aan de sociale partners wordt overge-
laten. Dat betekent dat het solidariteitsbeginsel tot 
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aan het niveau van het sociaal minimum van 
overheidswege wordt behartigd — en dat zal effectief 
moeten gebeuren — terwijl het meerdere door de 
burgers zelf moet worden bepaald. Daarbij mag de 
overheid overigens nog wel procedurele regelgeving 
toepassen, die de weg naar afwegingen uitsluitend in 
het belang van de sterkeren, bij voorbeeld door 
dominantie van het marktbeginsel, afsluit. 

Telkens worden aldus belangrijke maatschappelijke 
waarden, over de betekenis waarvan politiek in elk 
geval een 'overlappende consensus' ontstaat, voor hun 

I 	realisatie gesplitst in een taakveld van de overheid en 
een taakveld van de burgers en hun maatschappelijke 
organisaties. De overheid behartigt haar deel van deze 
waardenrealisatie en op dat gebied is zij dan ook 
zedenmeester. Daar is zij niet alleen bevoegd, maar 

. ook verplicht om van deze waarden concrete normen 
af te leiden en deze daadwerkelijk te handhaven en de 
burger in te prenten. Op het taakveld van de burgers 
dient zij terughoudender te zijn, maar dient nog wel 
steeds de randvoorwaarden te stellen, die noodzakelijk 
zijn om te voorkomen dat de waarden die in het 
geding zijn, überhaupt niet kunnen worden gereali-
seerd. 

Tot deze overheidstaak behoort mijns inziens ook 
de cultuurpolitiek belangrijke facilitering van de 
doorwerking van levens- en wereldbeschouwingen, die 
tot cultuurvorming inspireren. Het in de Nederlandse 
Grondwet opgenomen unieke recht op vrijheid van 
onderwijs, dat zowel een liberale onthouding, als een 
volstrekt on-liberale maar beslist niet pre-moderne 
bekostigingsregeling van alle zich aandienende 
richtingen behelst, is daarvan een goed voorbeeld. In 
die richting zal een vruchtbare oplossing van de 
dialectiek binnen het ethos van de staat gevonden 
moeten worden, zonder in pre-moderne totalitarismen 
te hoeven vervallen. De overheid schrijft immers niet 
een bepaalde moraal voor, maar zij betoont zich 
evenmin blind voor het belang van de maatschappe-
lijke doorwerking van de levens- en wereldbeschouwe-
lijke identiteit van mensen. Zij staat een actieve plura-
liteit voor. Zij dringt deze niet op klassiek-liberale 
wijze terug naar het individuele domein, maar facili-
teert alle zich aandienende richtingen op gelijke wijze. 
Deze benadering kan met evenveel vrucht worden 
toegepast op andere terreinen, waar de doorwerking 
van normen en waarden in het geding is, zoals het 
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beleid inzake de massamedia, het gezin, de weten-
schap, de verhouding van kerk en staat en de ont-
plooiing van nationale minderheden binnen de staat 
(Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 1992). 

Het cultuurpolitieke bestuursinstrumentarium 

De vraag hóe de overheid moreel dient te interve-
niëren en corrigeren — als ouderwetse paternalist of als 
trendy voorlichter — en welke middelen zij daarbij het 
beste kan aanwenden — onderwijs, preventie, boetes — 
is nu betrekkelijk eenvoudig te beantwoorden. 

Mensen ontwikkelen normbesef doordat zij 
opgroeien en leven in instituties. Voorlichting en 
opvoeding blijven krachteloze instrumenten, als de 
instituties de aangedragen waarden niet weerspiegelen. 
Sinds Max Weber weten wij dat cultuur en structuur 
met elkaar in wisselwerking staan. Het gaat er dus om 
dat de overheid de waarden en normen, waarvan zij 
de doorwerking legitiem behartigt, daadwerkelijk en 
consequent in haar optreden tot gelding brengt. 

Als de politiek het er bij voorbeeld over eens is dat 
het stelsel van belastingen en sociale zekerheid 
gebaseerd moet zijn op de waarde solidariteit, dan 
dient de van deze waarde afgeleide norm van het 
draagkrachtbeginsel ook daadwerkelijk gehandhaafd 
te worden tegen strevingen van bepaalde groepen in 
om hun eigen belang veilig te stellen zonder daaraan 
consequenties voor minder draagkrachtigen te willen 
verbinden. Het politieke debat over zo een kwestie 
dient zich niet te beperken tot procedurele ethiek, 
maar het dient een substantieel waardendebat te zijn, 
dat tot een parlementaire meerderheid kan leiden voor 
dit op het solidariteitsbeginsel gebaseerde beleid. De 
bijpassende instrumentenkeuze is niet een kwestie van 
óf voorlichting, óf preventie, óf boetes, maar van èn 
èn. Het solidariteitsbeginsel dient via voorlichting 
levendig gehouden te worden op cognitief en attitude-
niveau en daarbij mag best `gezedenmeesterd' worden. 
Deze voorlichting blijft echter krachteloos als de wet 
niet preventief is ingesteld op voorkoming van fraude 
en als de toch frauderende uitkeringstrekker niet met 
een adequate boete wordt geconfronteerd. 

Het voorbeeld kan gemakkelijk met andere worden 
aangevuld. Het politieke debat heeft ertoe geleid dat 
de overheid op grond van de waarde duurzaamheid 
een taak heeft om het natuurlijk milieu tegen 
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onomkeerbare ingrepen te beschermen. De Grondwet 
bevat daartoe een inspanningsverplichting en de Wet 
Milieubeheer positiveert en concretiseert de genoemde 
waarde in normstelling op het niveau van zogenaamde 
grens- en streefwaarden. Deze waarde en normen 
dienen niet alleen via voorlichting bekendgemaakt, 
maar ook daadwerkelijk in de praktijk met boetes en 
politiedwang gehandhaafd te worden. De overheid 
kan zelfs nog verder gaan en als de bedrijfstak 
daartoe zelf niet in staat is, de technologische research 
bekostigen die de nieuwe technieken genereert, welke 
noodzakelijk zijn om het gewenste milieuvriendelijke 
gedrag ook daadwerkelijk mogelijk te maken. De 
implementatie van deze technieken wordt soms ook 
nog gesubsidieerd. Ik beschouw dat allemaal — 
voorlichting, normstelling, bekostiging van research, 
subsidiëring van implementatie, boetes, politiedwang — 
als cultuurpolitiek in brede zin: het van overheidswege 
beïnvloeden van de totstandkoming van instituties, die 
de op grond van het democratisch overeengekomen 
ethos van de staat, legitiem gewenste cultuurpatronen 
in beklijvende gedragspatronen omzetten. 

De consequenties voor de rechtshandhaving mogen 
duidelijk zijn. Als fraudeurs het aan de bijstandswet 
ten grondslag liggende solidariteitsbeginsel niet 
wensen na te leven, dient de gemeentelijke sociale 
dienst sociale rechercheurs in te zetten om de norm te 
handhaven en effectieve sancties op te leggen. Als 
varkensmesters er niet in slagen de uitstoot van hun 
bedrijf terug te brengen tot de grenswaarden die voor 
verzuring van het natuurlijk milieu gelden en die bij 
de vergunningverlening zijn vastgelegd, dient de 
overheid geen gedoogbeleid te voeren, maar sancties 
op te leggen die uiteindelijk ook bedrijfssluiting 
kunnen omvatten. In het algemeen kan de beperkte 
identificatieplicht worden beschouwd als een uiterst 
belangrijk instrument om burgerlijke betrekkingen 
zichtbaar te maken, of het nu aan de balie bij de bank 
is, in de administratie van de werkgever of tegenover 
de conducteur in het openbaar vervoer. Waar mensen 
anoniem kunnen blijven kunnen zij hun burger-
plichten verzaken tot schade van de civic culture. Het 
gaat om het ethos van de sociale en ecologische 
rechtsstaat en dit ethos dient effectief gehandhaafd te 
worden. 
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Conclusie 

De oplossing van de cultuur-politieke paradox, de 
gelijktijdige noodzaak èn onwenselijkheid van 
overheidsinvloed op normen en waarden van de 
bevolking, kan worden gevonden in een afbakening 
van de overheidstaak, gebaseerd op het begrip 
'burgerlijke betrekkingen'. Dit begrip wijst op de 
publieke kant van sociale instituties en van het 
handelen van burgers. De overheid baseert haar 
regeling van deze burgerlijke betrekkingen op de 
waarden en normen die tot het ethos van de staat 
behoren. 

Binnen dit ethos werden drie varianten onder-
scheiden: de minimale moraal van het liberalisme, de 
optimale moraal van christen- en sociaal-democratie 
en de maximale moraal van nationalisme en funda-
mentalisme. Tussen deze drie varianten werd eerder 
een dialectische relatie onderkend dan een ononder-
broken vooruitgang. Het ethos van de staat is de 
resultante van politieke strijd. Volgens de eerste twee 
varianten zijn buiten het gebied van de burgerlijke 
betrekkingen anderen moreel bevoegd, de staat dient 
zedenmeester te zijn in eigen kring. De laatste variant 
is pre-modern en past niet in de staatscultuur van de 
westerse samenlevingen. 

Door zich op een meer optimale — in relatie tot de 
minimale van het liberalisme — moraal te baseren kan 
men de innerlijke dialectiek voorkomen die in het 
westerse politieke denken besloten ligt en die tot een 
terugval in pre-moderne verhoudingen kan leiden. De 
bijbehorende legitieme zedelijke rol van de overheid 
omvat niet alleen een moreel appel, maar ook het 
door wettelijke regelgeving, financiële en andere 
bestuursinstrumenten beïnvloeden van maatschappe-
lijke instituties en het handelen van burgers. Een 
moreel appel alleen blijft immers krachteloos als de 
sociale structuren het niet ondersteunen. De overheid 
moet moraliseren èn boeven vangen. Dan krijgt zij 
gezag. 
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Moraal en sociaal-economi-

sche ontwikkelingen in de 

verzorgingsstaat 

prof. dr. C.J.M. Schuyt* 

Inleiding 

De verzorgingsstaat wordt gewoonlijk voorgesteld 
als een compromis van verschillende politieke ideolo-
gieën, met name een compromis tussen sociaal-
democratische beginselen van gelijkheid, rechtvaar-
digheid en solidariteit en liberale beginselen van 
persoonlijke vrijheid, verantwoordelijkheid en 
verdeling van goederen via de markt. 

In de praktijk werd dit compromis vooral gestalte 
gegeven door christen-democratische politici die de 
rechtvaardigheid en de solidariteit een meer chris-
telijk-personalistische uitwerking gaven en de 
uitvoering van het uitvoerige programma van 
verzorging zoveel mogelijk overlieten aan maatschap-
pelijke groepen (soevereiniteit in eigen kring). Dit 
drieledig compromis leidde tot de voor buiten-
staanders soms moeilijk overzichtelijke lappendeken 
van de Nederlandse verzorgingsstaat. 

Achter de drie belangrijkste politieke ideologieën 
gingen beelden schuil van het goede leven. In de 
politieke praktijk bleven deze beelden vaak verscholen 
en impliciet of waren ze in de compromissen moeilijk 
herkenbaar, maar in de theorie liepen en lopen de 
opvattingen over het goede leven sterk uiteen. De 
verschillende morele opvattingen van het goede leven 
zijn in feite niet goed met elkaar te rijmen zodat het 
een aparte verklaring behoeft waarom niettemin vele 
compromissen gesloten konden worden. 

Enerzijds zou die verklaring gevonden kunnen 
worden in de aanvaarding door alle betrokken 
partijen van een moreel pluralisme dat in de praktijk 
noodzakelijkerwijs tot compromissen leidt, anderzijds 

* De auteur is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van 
Amsterdam. 
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in het gegeven dat elke opvatting van het goede leven 
zo abstract en ruim geformuleerd is, dat de vertaling 
naar praktische besluiten meestal vele interpretaties en 
uitwerkingen van de eigen opvatting toelaat. Waar de 
verschillende opvattingen in theorie misschien ver 
uiteen liggen, komen ze in de praktische consequenties 
weer dicht bij elkaar. Er is namelijk geen één-op-één 
correspondentie van moreel beginsel naar praktische 
toepassing van dit beginsel (Perry, 1988). De moraal 
wordt nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend. 

Dit laatste wil niet suggereren dat de verschillen in 
opvattingen van het goede leven verwaarloosbaar zijn. 
Ten eerste verschillen deze opvattingen in de plaats 
die ze aan de staat toekennen bij het invullen van het 
goede leven. Tegenover de min of meer liberale opvat-
tingen dat de staat zich moet onthouden ten opzichte 
van de inhoudelijke invulling van het goede leven, 
staat de meer natuurrechtelijke en christelijke 
opvatting dat deze morele staatsonthouding juist niet 
verenigbaar is met het goede leven en dat een louter 
procedurele standpuntbepaling jegens het goede leven, 
het bereiken van dit leven reeds ondermijnt. 
Tegenover de zogenaamd schrale en minimale, want 
procedurele moraal wordt de 'werkelijke' moraal 
gesteld. Met name in kwesties als abortus en eutha-
nasie komen de procedurele en 'morele' opvattingen 
nogal eens met elkaar in botsing. Deze botsing is in 
feite een conflict tussen een principiële aanvaarding 
van een moreel pluralisme en een afwijzing van dit 
pluralisme. 

Visies op het goede leven 

Vervolgens verschillen de opvattingen over het 
goede leven ook in de uiteindelijke doeleinden die ze 
aan het goede leven toekennen. Charles Taylor heeft 
vier voor onze westerse samenleving kenmerkende, 
maar onderling onverenigbare visies op de doelen en 
idealen van het goede leven beschreven. De eerste 
visie is een leven gericht op persoonlijke integriteit, 
waarin men zichzelf verplicht te handelen in overeen-
stemming met de eigen overtuiging en alle druk en 
dwang van 'sociale aard' probeert te weerstaan. Het 
autonome leven is het voornaamste doel. De tweede 
visie is een leven gewijd aan gemeenschappelijke liefde 
(agape), waarin men zich richt op en zoveel mogelijk 
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er naar streeft om een voertuig te worden van Gods 
liefde voor de mensen. Naastenliefde zoals door God 
bedoeld wordt het voornaamste doel. De derde visie is 
een leven gericht op bevrijding, zowel zelfbevrijding 
als de bevrijding, die voortkomt uit (revolutionaire) 
sociale veranderingen, waardoor het voor alle mensen 
mogelijk wordt over hun eigen leven en lot te 
beslissen. Solidariteit, die vrij maakt, is hier het 
voornaamste doel. De vierde visie is een leven gewijd 
aan de seculiere rede, dat vraagt om de moed van de 
objectieve blik en dat alle interpretaties van de werke-
lijkheid en het leven onderwerpt aan het 'koude, 
illusieloze licht van de wetenschap' (Taylor, 1985, 
p. 234). 

Men herkent in de eerste drie visies gemakkelijk de 
liberale, de christelijke, de socialistische of sociaal-
democratische opvatting van het goede leven. 
Interessant is dat alle drie op gespannen voet kunnen 
komen te staan met de vierde opvatting, waarin de 
Wetenschappelijke Rede als richtsnoer genomen 
wordt voor het goede leven. In de hedendaagse 
discussies over het goede leven komt de spanning 
tussen moraal en wetenschap wel tot uiting in de 
christelijke behoedzaamheid jegens nieuwe weten-
schappelijke mogelijkheden, maar wordt zonder meer 
aangenomen dat de andere visies volledig in overeen-
stemming zijn met de rede, hetgeen in Taylors 
kernachtige formulering van hun doel geenszins het 
geval lijkt. 

Ziet men nu deze vier visies op het goede leven als 
min of meer stabiele en permanent werkzame opvat-
tingen in de ontwikkeling van de westerse samenleving 
in de laatste eeuw, dan wordt het interessant te onder-
zoeken hoe de verschillende opvattingen zich hebben 
gemanifesteerd in de ontwikkeling van de verzorgings-
staat. Ik wil dit in deze bijdrage doen in samenhang 
met een onderzoek naar de sociaal-economische 
ontwikkeling van de verzorgingsstaat. Deze twee 
ontwikkelingen staan namelijk helemaal niet los van 
elkaar: sociaal-economische ontwikkelingen hebben 
enerzijds veranderingen in de moraal van de verzor-
gingsstaat mogelijk gemaakt, terwijl anderzijds veran-
derde morele opvattingen bij vele burgers, bij 
voorbeeld het ontstaan van de calculerende burger, 
ingrepen in de sociaal-economische ontwikkelingen 
niet alleen noodzaakten maar zelfs moreel kunnen 
rechtvaardigen. 
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Deze bijna dialectische ontwikkelingen van moraal 
en sociaal-economische omstandigheden krijgen een 
ironische ontknoping: terwijl de verzorgingsstaat 
gegrondvest is en werd uitgebreid op basis van 
sociaal-democratische solidariteit en christelijke 
naastenliefde heeft hij — misschien door zijn succes — 
mede geleid tot een sterk individualistische en liberale 
moraal van de autonome burger (Taylors eerste visie). 
De vraag die derhalve aan de orde komt is of deze 
ontwikkeling in de moraal in de verzorgingsstaat leidt 
tot een ondermijning van de oorspronkelijke solida-
riteit of juist tot een nieuwe interpretatie ervan, 
waarin naast solidaire elementen nu ook autonome 
elementen als eigen verantwoordelijkheid en eigen 
risico's een plaats krijgen. 

Vier fasen in de naoorlogse verzorgingsstaat 

De naoorlogse Nederlandse samenleving werd 
gekenmerkt door een historisch unieke economische 
groei. Men kan rustig spreken van een Gouden Kwart 
Eeuw: 1950-1975. Net  als in de zeventiende eeuw ging 
overvloed gepaard met onbehagen. Ik wil nagaan of 
de groei van materiële welvaart invloed heeft gehad 
op veranderingen in moraal en gedrag. Men kan zo'n 
invloed veronderstellen als men de volgende fasen, 
telkens ruwweg één decennium, in de ontwikkeling 
van de naoorlogse verzorgingsstaat in ogenschouw 
neemt. Omwille van de plaatsruimte moet dit 
overzicht hier noodzakelijkerwijs kort zijn, maar de 
hier gebezigde zienswijze en argumenten kunnen in 
detail worden bezien en met veel statistische en 
sociaal-economische gegevens worden gedocumen-
teerd. 

De fase van wederopbouw en herstel: 1950-1962 

De destructies van de oorlog moesten eerst zijn 
hersteld (rond 1950) om ruimte te geven aan een 
nieuwe sociaal-economische ontwikkeling. Deze werd 
gekenmerkt door lage lonen, een bewuste loonbe-
heersing, waardoor een sterke groei van de produkti-
viteit mogelijk was. Deze produktiviteit werd niet 
meteen omgezet in verhoging van de lonen, maar door 
een beleid van gezag en gehoorzaamheid, onderdeel 
van een gunstige economische ontwikkeling. De 
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export floreerde. Een eensgezinde, maar verzuilde top 
werd overal nog volgzaam gevolgd door de basis. De 
economische ruimte werd vooral aangewend voor de 
meest noodzakelijke sociale zekerheidsvoorzieningen, 
culminerend in de aanname van de AOW in 1957. De 
eerste periode kan men treffend weergeven door te 
stellen dat toen economisch meer mogelijk was dan 
sociaal en juridisch gewenst werd. Dit beleid van 
volgzaamheid was echter niet op lange duur vol te 
houden. De loonexplosie, die volgde markeerde het 
begin van de tweede periode. 

De fase van de materiële welvaartsgroei: 1962-1973 

De vakbeweging wilde uiteindelijk voor hun leden 
vruchten plukken van de economische voorspoed. 
Sterke looneisen leidden tot de loonexplosie van 1962 
en de Toxopeusronde voor de ambtenaren in 1964. 
Volgens sommige economen ligt hier reeds de kiem 
voor de latere crisis van de verzorgingsstaat. De 
verhoogde lonen zorgen voor een begin van welvaart 
en comfort. Duurzame gebruiksgoederen zoals ijskast, 
tv en auto worden nu gemeengoed (het autootje van 
Den Uyl voor de deur van elke werknemer). Het 
consumptief krediet neemt in dit decennium enorm 
toe. Deze verhoging van de levensstandaard uitte zich 
vooral in materiële consumptie en in verbetering van 
de scholing voor de kinderen. Velen gaan voor het 
eerst naar de middelbare school. Er was weinig 
werkloosheid en een open beleid voor immigratie van 
arbeid. In 1964 doen de eerste 'gastarbeiders' hun 
intrede in Almelo. 

De door iedereen gedeelde welvaart werd ook 
aangewend voor de verhoging van de juridische 
aanspraken op sociale zekerheid: de belangrijkste 
sociale verzekeringswetten als de ABW 1965, de 
Ziektewet 1967, de WAO 1967 en de AWBZ 1968 
voltooien het gebouw van de verzorgingsstaat. De 
aanspraken werden echter nog niet door iedereen 
benut of gebruikt. Dat vindt pas plaats in een volgend 
decennium. 

De groei van immateriële welvaart: 1973-1981 

Werden de jaren zestig gekenmerkt door groei van 
materiële aard, de jaren zeventig stonden in het teken 
om nu ook immateriële welvaart te verkrijgen: de 
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door de overheid betaalde diensten van artsen, 
advocaten, psychiaters, psychotherapeuten, 
maatschappelijk werk(st)ers en maatschappelijke 
opbouwwerk(st)ers. Alles neemt toe: er is een wetge-
vingsexplosie, het feitelijke gebruik van door de 
overheid betaalde voorzieningen stijgt op alle 
terreinen spectaculair vanaf 1970. Ook de aantallen 
hulpverleners in de hulpverlenende beroepen stijgen 
enorm: advocaten verdubbelen zich in tien jaar, terwijl 
dit aantal tot 1970 bijna negentig jaar stabiel was 
geweest. Hetzelfde geldt voor artsen, psychologen, 
enzovoort. Het lijkt er op of Nederland in deze 
periode collectief een beetje zieker, gekker en 
conflictueuzer wordt. 

Echter, terwijl de immateriële welvaart in aantal en 
omvang stijgt neemt het economisch draagvlak in snel 
tempo af: de Eerste Oliecrisis dient zich aan in 1973, 
dus reeds aan het begin van de volumestijgingen op 
alle maatschappelijke gebieden. De eerste golf van 
werkloosheid vindt plaats tussen 1975 en 1978. De 
situatie is precies omgekeerd aan die van de jaren 
vijftig: het sociaal en juridisch gewenste is veel groter 
dan het economisch mogelijke. De kiemen voor de 
ernstige problemen van de overheidsfinanciën zijn 
gelegd, al zal de volumegroei van de overheidsvoorzie-
ningen pas na 1990 gaan verminderen. 

De periode van ontnuchtering, versobering en bezui-
niging: 1981-1995 

Deze periode begint met de Tweede Oliecrisis in 
1981 en de meteen sterk stijgende werkloosheid, die 
het naoorlogse hoogterecord bereikt in 1986. De 
overheid komt allerwegen in moeilijkheden: bezuini-
gingen worden noodzakelijk, het terugdringen van 
claims en aanspraken, net op het moment dat vele 
groepen begonnen te rekenen op deze aanspraken. 
Broekriem en kaasschaaf worden de meest gebruikte 
instrumenten van overheidsbeleid. Alle inkomens-
groepen stagneren in welvaartsgroei, dat wil zeggen 
dat de meer dan vijfentwintig jaar durende jaarlijkse 
groei in inkomen plots halt houdt. Dit wordt door 
sommigen geïnterpreteerd als welvaartsachteruitgang, 
maar het is in feite slechts een lichte stilstand, geen 
daling. Slechts de groepen helemaal onderaan de 
inkomensladder gaan er enigszins op achteruit, maar 
hebben in 1982 nog steeds een hoger welvaartspeil 
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dan rond 1971. Nieuwe 'armoede' wordt ontdekt en 
de in de jaren zestig hard nodige immigranten worden 
nu als eerste ontslagen tezamen met vele anderen. Dit 
is de economische depressie die aan de euforie van de 
jaren zestig en zeventig een einde maakt. Een 
heroriëntering op de rol van de overheid wordt door 
bijna iedereen volmondig aangemoedigd. 

De ontwikkeling van de moraal in de verzorgingsstaat 

De meest intrigerende vraag die men kan stellen 
naar aanleiding van de hier kort geschetste sociaal-
economische ontwikkeling is of er een verband bestaat 
tussen de snelle en enorme groei van de materiële 
welvaart en materiële consumptie in de jaren zestig en 
de blijvende dissatisfactie bij die welvaart, die zich 
alom manifesteerde in de jaren zeventig. Een dissatis-
factie die zich vervolgens vertaalt in de enorm 
gestegen vraag naar immateriële diensten van arts en 
psychiater, van advocaat en psychotherapeut. Volgens 
de econoom Scitovsky is er inderdaad een cyclus van 
kortstondige materiële behoeftebevrediging en consu-
mersdissatisfaction, die vele gevolgen heeft voor 
welvaart en welzijn. De dissatisfactie zwengelt de 
consumptiebehoefte weer verder aan, maar die leidt 
toch weer niet tot tevredenheid (Scitovsky, 1976). Het 
decennium van de jaren zeventig, het tijdperk van de 
contestatie en ontevredenheid temidden van de 
overvloed, kan daarom wel eens het meest cruciale 
blijken te zijn in onze naoorlogse samenleving, niet de 
roemruchte jaren zestig. 

Het ligt voor de hand aan te nemen dat de moraal 
in de loop van deze veertig jaar niet steeds dezelfde is 
geweest. Zonder te geloven in een platvoers econo-
misch determinisme valt het op dat de economische en 
psychologische bevrijding van de burgers als 
consument te lokaliseren valt in de jaren zestig. Het is 
een soort uitgestelde bevrijding, een late echo van 
1945. Het lijkt er op alsof vele volwassenen dan pas 
de bevrijding gaan vieren na een tiental jaren weer 
hard gewerkt te hebben in het gareel van orde, gezag 
en gehoorzaamheid. 

De jaren vijftig werden inderdaad gekenmerkt door 
een sobere protestantse ethiek: hard werken, weinig 
uitgeven, ontzag voor de door God boven ons aange-
stelden. Tegenwoordig stelt men de jaren vijftig vaak 
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als voorbeeld en ideaal van een saamhorige samen-
leving met weinig criminaliteit en veel goede sociale 
controle. Vanwege de bijzondere historische omstan-
digheden van oorlog, onderdrukking en verzet en de 
naoorlogse wederopbouw, zou men eerder van een 
uitzondering dan van een regel in de moraal kunnen 
spreken. Er is zonder meer sprake van solidariteit als 
uitgangsstelling voor de inrichting van de verzorgings-
staat, maar het is vooral een planmatige solidariteit, 
ontworpen door een elite aan wie niets in de weg 
wordt gelegd. De solidariteit ging echter wel gepaard 
met een sterk paternalistische moraal jegens de afwij-
kenden, de sociaal zwakken en de `onmaatschappe-
lijken'. 

In de jaren zestig en vooral de eerste helft van de 
jaren zeventig ontstaat er een andersoortige solida-
riteit, die ik een romantische solidariteit zou willen 
noemen: de verzorgingsstaat wordt rond 1970 vooral 
gekritiseerd voor het feit dat het de toegezegde 
gelijkheid in de verdeling van goederen en diensten 
niet weet waar te maken (Schuyt, 1978). De enorme 
explosie in hulpverlening en hulpverleningsbehoefte 
kan in dit licht geïnterpreteerd worden. De materiële 
welvaart had geen welzijn gebracht, de in de wet 
opgenomen en toegekende rechten werden niet door 
iedereen gelijkelijk benut. Maatschappijkritische 
idealen van zelfontplooiing vloeiden ineens samen met 
oudere denkbeelden van maatschappelijke 
maakbaarheid. 

Typerend hiervoor zijn bij voorbeeld de 
Contourennota van ex-minister van Kemenade van 
Onderwijs, de Knelpuntennota van ex-minister van 
Doorn van WVC, allebei in 1974 en de experimenten 
van alternatieve hulpverlening in de psychiatrische 
inrichting Dennendal. De emancipatie van de 
autonome burger moest eerst en vooral door de 
overheid worden bewerkstelligd. Men kan zich 
afvragen welke paradoxale doelstellingen hier aan het 
overheidsbeleid ten grondslag hebben gelegen. Het 
was een zeer specifieke fusie van de eerste en de derde 
visie op het goede leven, zoals deze door Taylor zijn 
geformuleerd (zie boven). 

De romantische solidariteit heeft succes gehad: op 
talrijke maatschappelijke gebieden werd de toegang en 
de benutting van overheidsvoorzieningen uitgebreid. 
Er ontstond iets meer gelijkheid in het profijt van de 
overheid, mensen werden inderdaad mondiger en 
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wisten met behulp van hulpverleners veel beter de weg 
in de vele overheidsbureaucratieën. 

Maar deze toename in mondigheid ging niet 
evenredig gepaard met een toename aan solidariteit. 
Juist omdat de overheid vanaf 1981 aan een drastisch 
bezuinigingsbeleid begint, worden de objectieve 
mogelijkheden voor 'profijt van de overheid' kleiner 
op een tijdstip dat de psychologische behoeften en de 
verwachtingen nog steeds erg groot zijn. Er is geen 
moraal van zelfbeperking zoals in de jaren vijftig. 
Integendeel: het ik-tijdperk is ingetreden. Men kan 
derhalve de suggestie opperen dat de door Zijderveld 
beschreven hedonistische mentaliteit (Zijderveld, 1986) 
van de gemiddelde burger in de verzorgingsstaat het 
cumulatieve produkt is van de snel toegenomen 
welvaartsgroei en vanzelfsprekende consumptie in de 
jaren zestig, plus de zelfontplooiing in immaterieel 
opzicht en gelijkheidsdrang van de jaren zeventig plus 
de individualistische profijtreactie van de jaren 
tachtig, waarin de burgers zich gaan toeleggen op 
individuele nutsmaximatie als reactie op een scherp 
bezuinigende en scherp calculerende overheid. 

De moraal die uiteindelijk ontstaat is op het niveau 
van de staat nog steeds een administratieve solida-
riteit, die echter door het onpersoonlijke en bureau-
cratische karakter ervan steeds minder mensen aan 
zich weet te binden en steeds meer object wordt van 
profijtcalculatie. De bijbehorende moraal van de 
burger is niet meer die van planmatige of romantische 
solidariteit, maar die van de autonome, individuele 
burger. Het relatieve succes van de verzorgingsstaat 
heeft de moraal van solidariteit vervangen door de 
moraal van het individueel utilisme (Schuyt, 1992). 
Mensen mondig maken? Ja en als ze mondig zijn, 
zorgen ze voor zich zelf en liever niet meer voor 
elkaar. 

Heeft de staat een morele opdracht? 

De ontwikkeling van de moraal in de verzorgings-
staat kan dialectisch genoemd worden: van een 
moraal van planmatige solidariteit via een kritiek 
hierop van de romantische solidariteit tot een succes-
volle individuele mondigheid. Van de tweede en derde 
visie op het goede leven van Taylor naar de eerste 
visie. De vraag die nu rijst is: heeft de staat, gegeven 
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de toegenomen mondigheid van de burger, nog een 
aparte rol te spelen bij de totstandkoming van solida-
riteit in de verzorgingsstaat? Heeft de staat anderszins 
nog een morele opdracht? 

Men ziet de contouren van het antwoord op deze 
eei-ste vraag in de vele herzieningsvoorstellen, die op 
verschillende terreinen de nog steeds voortdurende 
financiële crisis in de verzorgingsstaat trachten te 
beteugelen. Zowel op het terrein van de sociale 
zekerheid als op dat van de gezondheidszorg, van het 
onderwijs en de huisvesting wordt steeds meer 
gekozen voor een combinatie van basisvoorzieningen 
en eigen verantwoordelijkheid. Een basispakket in de 
gezondheidszorg, basisvorming in het onderwijs, 
basisbeurs voor studenten, een ministelsel in de sociale 
zekerheid: al deze hervormingsvoorstellen brengen tot 
uiting dat de staat verantwoordelijkheid behoudt 
voor een bepaalde, liefst minimale, hoeveelheid zorg, 
waarbovenop de burgers zelf vrij zijn en ook capabel 
worden geacht om zich te ontplooien of om zich tegen 
risico's te beschermen. Over de precieze inhoud van 
de basisvoorziening kan nog wel verschil van mening 
rijzen, maar over de principiële combinatie van 
overheidstaak en zelfverzorging worden steeds meer 
partijen het eens. 

Het is naar mijn mening een uiting van het succes-
verhaal van de verzorgingsstaat, waar nu een nieuwe 
moraal bij past. In termen van Taylor vindt er geen 
vervanging plaats van de derde visie op het goede 
leven door de eerste maar een subtiele maar wezen-
lijke combinatie: zowel de objectieve bevrijding als de 
autonomie en persoonlijke integriteit wordt erkend als 
doelen van het goede leven. Deze combinatie zal van 
andere makelij zijn dan de specifieke fusie van de 
eerste en de derde visie in de jaren zeventig. 

De toegenomen mondigheid van de burger veron-
derstelt echter wel de mogelijkheid tot maatschappe-
lijke participatie van die burger in de samenleving. 
Immers autonomie en eigen verantwoordelijkheid zijn 
eerst mogelijk op basis van een eigen niet afhankelijke 
plaats. In deze veronderstelling schuilt meteen ook de 
adder onder het nieuwe gras van de hervormde 
verzorgingsstaat: door de drastische afname aan 
mogelijkheden om door middel van zelfstandige 
arbeid zich een plaats te verwerven in de maatschappij 
komt de eigen zelfstandigheid en de eigen verantwoor-
delijkheid als burger in gevaar. 
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Dit geldt vooral voor de vele jonge generaties 
burgers, voor wie een gewone, normaal betaalde baan, 
tot de uitzonderingen gaat horen. De verwachting dat 
men zich op alle terreinen van de maatschappij zelf 
zal kunnen bijverzekeren op basis van een door de 
staat gegarandeerd basispakket kan slechts gereali-
seerd worden als men de kans krijgt door arbeid een 
eigen inkomen en een eigen plaats te verweven. 
Zolang aan deze sociaal-economische voorwaarden 
niet kan worden voldaan, zal de nieuwe moraal van 
de verzorgingsstaat eerder een bezuinigingsretoriek 
verhullen dan een daadwerkelijke vernieuwing van 
solidariteit kunnen zijn. 

Ten slotte resteert de vraag of de staat anderszins 
nog een morele opdracht heeft. Gegeven de zinvolheid 
van het onderscheid dat Taylor heeft gemaakt voor de 
verschillende visies op de doelen en idealen van het 
goede leven en gegeven het feit dat elk van deze vier 
visies in telkens wisselende mate bijgedragen heeft aan 
de vormgeving van de moraal in de verzorgingsstaat, 
lijkt het mij een belangrijke opgave van de staat om 
de pluraliteit van deze vier onderling onverenigbare 
visies op het goede leven te respecteren en zo veel 
mogelijk te handhaven. In de praktische uitwerking 
hoeven de visies niet ver uiteen te lopen. In hun 
theoretische doelstellingen en idealen geven ze aan 
verschillende groepen en burgers wisselende mogelijk-
heden tot ontplooiing, autonomie en integriteit, tot 
naastenliefde en solidariteit, tot bevrijding en zelfs tot 
afstandelijke objectiviteit. Een samenleving die zoveel 
morele mogelijkheden biedt verdient een staat, die 
deze mogelijkheden intact laat. Zo'n staat verdient het 
ten volle een goede overheid genoemd te worden. 
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De zorgzame staat 

Over het morele motief in overheidsbeleid 

dr. J.C.J. Boutellier* 

Een organisatie-adviseur die enige tijd geleden werd 
aangetrokken voor de reorganisatie van een Justitie-
onderdeel, sprak er — bij aanvang van dit 'project' — 
zijn verbazing over uit dat er in deze tijd nog mensen 
zijn die bij de overheid willen werken. De overheid 
was naar zijn mening een slechte werkgever: 'mensen 
met gezond verstand willen in deze tijd geen 
ambtenaar meer zijn'. Hoewel hij materieel gesproken 
gelijk kan hebben, is zijn opvatting over een baan bij 
de overheid illustratief voor het huidige beeld van de 
overheid. Een ideële keuze voor een functie bij de 
overheid lijkt vrijwel uitgesloten.' 

'Het imago van de overheid' is volgens de bestuurs-
kundige Ringeling, die onlangs onder deze titel het 
functioneren van de overheid analyseerde, dan ook 
uitgesproken slecht (Ringeling, 1993). Snelle groei, 
toename van regelgeving, uitbreiding van beleid, hoge 
belastingdruk en gelijktijdige begrotingstekorten 
creëerden het beeld van een slecht presterende 
overheid. Ambtenaren werden in toenemende mate 
het slachtoffer van de slechte naam van de publieke 
sector.' Ook onder henzelf ontstond vanaf het einde 
van de jaren zeventig een soort 'weg-met-ons-
stemming' (Ringeling, 1993, p. 297). 

Deze ontwikkeling in de status van de ambtenaar 
dient naar mijn mening echter niet alleen begrepen te 
worden in termen van een slecht 'imago' van de 
overheid. Zij heeft veeleer te maken met een daadwer-
kelijk tanend 'gezag' van de overheid. De positie van 
de overheid ten opzichte van de burger is veranderd; 
de legitimiteit van de staat is in het geding. In dit 
artikel wil ik 'de morele factor' in deze legitimiteits-
problematiek bespreken. Daarbij staat de vraag 
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centraal hoe de staat een legitieme normatieve positie 
kan innemen in een moreel gefragmenteerde wereld. 

In de volgende paragraaf zal ik een schets geven van 
de ontwikkeling van de legitimiteitsproblematiek. 
Vervolgens behandel ik twee reacties die hierop vanuit 
de overheid zijn geformuleerd: radicale rationalisering 
van het overheidsfunctioneren en moralisering van de 
burger. Beide reacties schieten naar mijn mening 
echter tekort. Een herbezinning op de normatieve 
grondslag van de staat lijkt noodzakelijk, waarvoor ik 
vervolgens enige elementen zal proberen aan te 
dragen. 

Legitimiteit 

De discussie over de legitimiteit van de staat wordt 
sinds het begin van deze eeuw in belangrijke mate 
beheerst door het werk van de Duitse socioloog Max 
Weber. Volgens Weber wordt overheidsmacht door de 
burgers legitiem gevonden indien deze wordt uitge-
oefend op basis van rechtsregels die volgens de 
daarvoor ingerichte procedures zijn uitgevaardigd. 
Deze regels zijn abstract, welbepaald en passen in het 
bestaande stelsel van recht. Volgens deze legaal-ratio-
nalistische opvatting dient de overheid terughoudend 
te zijn in haar waardebepaling ten opzichte van de 
burger; de burger onderwerpt zich aan haar gezag 
vanwege de doorzichtige en als noodzakelijk 
beschouwde regelgeving. Webers positie is samen te 
vatten onder de noemer 'legitimiteit door legaliteit' 
(Hoekema, 1991, p. 25/26). 

Het door Weber gehanteerde legitimiteitsmodel 
blijft weliswaar inspireren (Lash, Whimster, 1987), 
maar wordt desalniettemin als achterhaald 
beschouwd. De ontwikkeling van de verzorgingsstaat 
leidde immers tot een nieuw type wetgeving, het 
beleidsrecht of instrumenteel recht, dat verder gaat 
dan het abstracte, welbepaalde rechtsmodel van 
Weber. Het betreft hier rechtsregelingen die de 
overheid machtigen om concrete maatschappelijke 
problemen aan te pakken, waarbij de wetgever zich in 
sterke mate laat leiden door normatieve opvattingen 
over de gewenste inrichting van de samenleving (zie 
voor een overzicht van de ontwikkeling hierin: 
Schuyt, elders in dit nummer). 3  

Hoekema (1991, pp. 44-49) wijst op drie nadere 
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kenmerken van deze relatief nieuwe vorm van 
wetgeving. In de eerste plaats is zij vaak weinig 
specifiek (bijvoorbeeld wanneer het gaat om kaderwet-
geving). Hierdoor komt de uitvoeringsmacht van 
dergelijke instrumentele wetgeving op lokaal niveau te 
liggen (bijvoorbeeld bij zogenoemde `street-level 
bureaucracies'; Lipsky, 1980), hetgeen de rechtsge-
lijkheid in gevaar brengt. In de tweede plaats komt 
deze instrumentele wet- en regelgeving meestal vanuit 
de departementen (en niet vanuit het parlement). 
Binnen die departementen wordt zij — ten slotte — 
veelal ontwikkeld door de ambtenaren. 

Deze drie kenmerken vertroebelen de door Weber 
geschetste ideaaltypische functies van de overheid en 
maken haar tot een massieve en ondoorzichtige staats-
bureaucratie. Het overheidsapparaat nam sterk in 
omvang toe, met bijbehorende tendensen van anoni-
misering (zie bijvoorbeeld Zijderveld, 1985) en 
verambtelijking (Van der Meer/Roborgh, 1993). 4  De 
resultaten van de planmatige welvaartsstaat vielen 
daarenboven nog om een andere reden tegen: veel van 
het sociale beleid kwam niet ten goede aan de 
beoogde groepen.' 

Vanaf het einde van de jaren zeventig ontstond er 
dan ook uitgesproken twijfel over deze ontwikkeling, 
getuige publikaties als De stagnerende verzorgingsstaat 
(Van Doorn/Schuyt, 1979) en De nadagen van de 
verzorgingsstaat (Idenburg, 1983). Ringeling (1993) 
spreekt van een sluipende erosie van de legitimiteit 
van de overheid: burgers gingen een calculerende 
relatie aan met de overheid en ambtenaren begonnen 
te twijfelen aan hun werkgever. Enigszins ironisch 
stelt Ringeling (1993, p. 14) vast: 'juist in de hoogtij-
dagen van de verzorgingsstaat was niemand echt 
enthousiast'. Hieraan zou, minder ironisch, kunnen 
worden toegevoegd dat vervolgens, toen de verzor-
gingsstaat het hardst nodig werd, deze juist werd 
afgebroken. 

De maatschappelijke interventies van de staat waren 
veel verder gegaan dan door Weber ooit voor 
mogelijk c.q. wenselijk werd gehouden. Deze inter-
venties waren van politieke c.q. normatieve aard; de 
staat had de rechtvaardigheid aan zich getrokken. Zij 
had echter paradoxalerwijze een burger gebaard die 
zich nog maar zeer ten dele kon identificeren met de 
normatieve vooronderstellingen van instrumentele 
wetgeving. 'Het vrijelijk accepteren van het gezag van 
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de overheid' (legitimiteit volgens Hoekema, 1991) 
werd een steeds minder vanzelfsprekende zaak. De 
normatief geïnspireerde verzorgingsstaat veranderde 
in een desperate staat, die zocht naar mogelijkheden 
om zijn gezag te behouden. 

Bedrijfsmatige rationalisering 

De in de inleiding geciteerde organisatie-adviseur 
staat niet op zichzelf. In vrijwel alle (semi-)overheids-
organisaties is sprake van een enorme reorganisatie-
drift, die gepaard gaat met een navenante inzet van de 
organisatie-advieswereld. Betrekkelijk nieuw daarin is 
de oriëntatie op de methoden die in het bedrijfsleven 
ontwikkeld zijn om de toenemende concurrentie het 
hoofd te kunnen bieden; sinds een tiental jaren heeft 
het `marktmode zich een niet meer weg te denken 
plaats in het overheidsdenken veroverd. In de jaren 
tachtig trad een fase in, waarin de overheid vooral in 
termen van samenhang, effectiviteit en efficiëntie 
(doelmatigheid en doeltreffendheid) werd beoordeeld. 

Justitie nam overigens in een betrekkelijk laat 
stadium deel aan deze tendens.' Als we naar enkele 
recente themanummers van voorliggend tijdschrift 
kijken, dan vallen over de laatste jaren echter titels op 
als `De politie als bedrijf' (JV3, 1991), 'Het openbaar 
ministerie in ontwikkeling' (JV5, 1992) en `De markt 
van reclassering en straf' (JV4, 1994). Ze vormen de 
uitdrukking van een ontwikkeling, waarin de 
desbetreffende organisaties worden geherdefinieerd in 
termen van klantvriendelijkheid, marktgerichtheid, 
flexibiliteit, tijdigheid, pro-activiteit en produktiviteit. 

Momenteel vindt bij de rijksoverheid (zie o.a. 
Organisatie, 1993) een grootscheepse operatie plaats 
waarbij de produktieve eenheden van de overheid 
worden geprivatiseerd of anderszins verzelfstandigd en 
de resterende beleidsonderdelen worden doorgelicht 
op hun (bedrijfsmatige) functioneren. Op deze wijze 
komt de dienstverlenende functie van de overheid 
dichter bij de burger, hetgeen mogelijk bijdraagt aan 
de `vrijelijke' acceptatie van het gezag van de 
overheid. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd 
dat deze 'cultuuromslag' zich voltrekt in een periode 
die wordt gekenschetst als ideologieloos. 

Bij ontstentenis van grote politieke visies op de 
inrichting van de samenleving en 'het goede leven', 
kem de normstelling ook verschuiven naar de ambte- 
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lijke bureaucratie, zoals in 1983 ook door Geelhoed 
reeds werd gesignaleerd. Zij radicaliseerde daarbij de 
doeleinden die formeel als enige op haar van toe-
passing zijn: de vergroting van samenhang, effectiviteit 
en efficiëntie. Het marktmodel leek met andere 
woorden het enig mogelijke antwoord op de legitime-
ringscrisis van de overheid (zie ook Salet, 1994). 

De overheid ontwikkelde zich zo noodzakelijker-
wijze van een politiek-normatief geïnspireerde verzor-
gingsstaat naar een bedrijfsmatig georinteerd organi-
satienetwerk met een impliciet blijvende inhoudelijke 
normstelling. Tegen die achtergrond plaats ik de 
tweede reactie vanuit de overheid op de hier veronder-
stelde legitimatiecrisis. 

Moralisering 

In 1989 deed minister-president Lubbers zijn 
inmiddels befaamde uitspraak dat Nederland ziek is. 
Het vormde de opmaat voor een reeks van ingrijpende 
maatregelen op het gebied van de sociale zekerheid. 
Tegelijkertijd kwam er vanuit Justitie een beweging op 
gang waarin sprake was van een negatieve morele 
beoordeling van de burger.' De onbetaalbaarheid van 
het gebruik van de voorzieningen van de verzorgings-
staat en de zichtbaar toegenomen kleine (later 
veelvoorkomende genoemd) criminaliteit, verleidden 
diverse politici tot afkeurende uitspraken over de 
mentaliteit van de Nederlandse burger. 

Helemaal onbegrijpelijk is deze moraliserende 
neiging niet. De overheid ziet zich, zoals eerder 
geschetst, geconfronteerd met afnemende middelen, 
een groeiend gebruik van overheidsdiensten en een 
tanende loyaliteit aan gemeenschapsnormen. Het 
botert met andere woorden niet erg tussen overheid en 
burger. De veronderstelde zelfdiscipline van burgers 
schiet danig tekort ten opzichte van het ruimhartige 
aanbod van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld tot 
uitdrukking komt in het massale zwartrijden in het 
openbaar vervoer. De staat is teleurgesteld in haar 
onderdanen; een stringentere preventieve controle 
wordt als belangrijkste remedie gezien. 

Het justitiële preventiebeleid heeft vanaf 1985 (de 
beleidsnota Samenleving en criminaliteit) dan ook een 
steeds groter bereik gekregen. Werden aanvankelijk de 
pijlen gericht op de veelvoorkomende criminaliteit van 
jeugdigen, momenteel worden verschillende 
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maatschappelijke terreinen vanuit een justitieel 
preventief oogpunt beoordeeld. De sociale zekerheid, 
het onderwijs, de allochtonenproblematiek, het 
bedrijfsleven (Werk, 1994) en dergelijke worden in 
termen van fraude, criminogene factoren, illegaliteit 
en werknemerscriminaliteit doorgelicht. En ook de 
overheid zelf ontkomt niet aan de moralisering van 
haar dienaren. Sinds enige tijd heeft de corruptie van 
(semi-)overheidspersoneel de beleidsmatige aandacht 
(zie voor de samenhang hiervan met de 'onderne-
mende overheid' Van Stokkom elders in dit nummer). 

Met name in de periode Hirsch Ballin heeft de 
moralisering van de burger vanuit Justitie een brede 
inzet meegekregen. In menige speech werd onder zijn 
ministerschap het morele gehalte van de huidige 
samenleving gekritiseerd (gebundeld in Hirsch Ballin, 
1994a), met als voorlopig culminatiepunt de discussie 
over christelijke moraal en politiek (o.a. Hirsch Ballin, 
1994b). Deze poging tot ideologische fundering van de 
moraal vanuit Justitie staat haaks op de Weberiaanse 
staatsopvatting. Zij wordt echter begrijpelijk gezien de 
geschetste legitimeringsproblematiek. 

Het adagium legitimiteit door legaliteit verliest 
definitief zijn betekenis indien wetsovertreding en 
wetsge/misbruik de middelen tot controle en 
handhaving verregaand gaan overschrijden. Maar 
bovenal lijkt de instrumentalisering van het recht in 
een ongekende spiraal te zijn terechtgekomen. 
Jaarlijks worden in Nederland circa 20.000 wetten, 
wetjes, regelingen en richtlijnen geproduceerd 
(Hoekema, 1991, p. 1). De morele crisis van onze 
samenleving, zoals door — onder anderen — Hirsch 
Ballin werd geproclameerd, doet zich met andere 
woorden voor tegen de achtergrond van een de burger 
overwoekerende staat.' 

Markt en moraal 

Vanuit de beschreven reacties van de overheid op 
haar legitimeringscrisis doemt het — enigszins 
simplificerende — beeld op van de volgende keten: een 
ideologieloze politiek, instrumentalisering van het 
overheidsbeleid, verambtelijking van de beleidsbeslis-
singen en bedrijfsmatige organisatie van de ambte-
narij. Deze keten van bedrijfsmatige rationalisering 
van beleid leidt paradoxalerwijze tot een verhoogde 
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interesse in de moraliteit van de burger, opgevat als 
de mate van regelconformiteit van de burger. Deze 
ontwikkeling valt samen te nemen onder de noemer 
instrumentalisering van de moraal. Moraliteit wordt 
een kwestie van 'mentaliteit'. In plaats van een menta-
liteitsprobleem van de burger kan de gespannen 
verhouding tussen overheid en burger echter ook 
worden gezien als normatief legitimeringsprobleem 
van de staat (zie bijvoorbeeld ook Dekker, 1989). 

Ringeling (1993) beargumenteert in dit verband dat 
de overheid niet alleen kan worden gedefinieerd in 
formeel-rationalistische termen. Hij wijst erop dat een 
beoordeling van de overheid in termen van 
samenhang, efficiëntie en effectiviteit een zeer 
specifieke opvatting van het beleid ten grondslag ligt, 
die hij (in navolging van J.N. Shklar) `decisionisme' 
noemt: de visie dat een beperkt aantal politieke 
actoren gecalculeerde keuzen maakt tussen duidelijke 
alternatieven. Deze visie die geïnspireerd is op de 
economische rationele keuzetheorie 'heeft ertoe geleid 
dat de technische aspecten van het beleidsonderzoek 
prioriteit krijgen boven de waardegeladenheid van 
beleidsproblemen' (Ringeling, 1993, p. 84/85) . 

Ringeling (1993, p. 107) omschrijft de centrale 
functie van de overheid — in navolging van Easton 
(1965) — liever als de gezaghebbende toedeling van 
waarden en noemt in het bijzonder vrijheid, rechtvaar-
digheid en economische welvaart. 'Het is aan de 
overheid, te proberen een oplossing te vinden voor de 
waardenconflicten die zich in de samenleving 
voordoen, of de arrangementen te creëren om een 
oplossing naderbij te brengen.' 

Ringeling (1993, p. 247) benadrukt in dit verband 
de symbolische functie van overheidsbeleid. 
Symbolische handelingen geven zin en betekenis aan 
de overheid als institutie en aan het gedrag van de 
individuen binnen die institutie. Deze symbolische 
functie, die zo nauw verbonden is met de morele 
uitstraling van de overheid is nauwelijks meetbaar als 
effect van overheidsbeleid." Zij schuilt vaak meer in 
het proces dan in het resultaat van het beleid 
(Ringeling, 1993, p. 266). 

•Het zal weinig verbazing wekken dat Ringeling aan 
het eind van zijn boek pleit voor een revitalisering van 
de openbare dienst. Behalve een goed organisatie- en 
personeelsbeleid, betekent dit een versterking van het 
waardegebonden karakter van het overheidshandelen 
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en haar ambtenarenapparaat. 'Niet langer dienen 
ambtenaren hun idealen te ontlenen aan de wijze 
waarop in de private sector wordt gewerkt' 
(Ringeling, 1993, p. 301). 

Ringelings omvattende pleidooi voor een waardege-
laden overheidsbeleid betekent vanzelfsprekend een 
principiële breuk met de Weberiaanse staatsopvatting. 
De gezaghebbende toedeling van waarden is voor hem 
echter eerder een empirische uitspraak dan een theore-
tisch uitgangspunt. Voor Ringeling is het probleem 
niet de normatieve legitimering van de staat, maar zijn 
slechte imago, dat voortkomt uit de discrepantie 
tussen de empirisch constateerbare waardentoedeling 
en de gebrekkige meting daarvan met een louter 
economisch instrumentarium. 

Als programmatisch normatief pleidooi is zijn 
analyse minder overtuigend. Daarvoor toont hij zich 
te weinig specifiek in de waarden die de overheid 
gezaghebbend zou moeten toedelen. De instrumentele 
moralisering van de burger verschijnt in voorgaande 
schets als een noodzakelijke reactie op de legitimiteits-
crisis van de verzorgingsstaat. Maar als de ambtenaar 
zich niet langer dient te identificeren met de wereld 
van het ondernemen, waaraan kan deze zich dan nog 
wel spiegelen? Welke gezaghebbende normatieve 
positie kan de staat in onze cultuur nog innemen in 
'de nadagen van de verzorgingsstaat'. 

Moraliteit zonder illusies 

Het begrip postmodernisme dat werd ontwikkeld in 
de wereld van de kunst en architectuur, lijkt vooral 
nog in de filosofie zeggingskracht te hebben 
behouden. Daar wordt meer dan elders beseft dat de 
grote historische bewegingen rond de begrippen ratio-
naliteit, emancipatie, rechtvaardigheid en vooruitgang 
circulair zijn geworden. Zygmunt Bauman (1993, p. 3) 
typeert het postmodernisme treffend als 'moderniteit 
zonder illusies'. We worden geleid door deze 
begrippen zonder dat de noodzakelijkheid ervan of 
een einddoel kan worden gefundeerd. 

Zonder hier uitgebreid op deze postmoderne 
conditie in te gaan, lijkt het relevant om ons in onder-
havig debat te realiseren dat veel van de waarden, in 
dienst waarvan de staat geacht kan worden te 
opereren, nog slechts een beperkte draagwijdte 
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hebben. In dat verband wordt wel gesproken van een 
fragmentering van de moraal. Moraliteit is een indivi-
duele of subculturele aangelegenheid geworden, terwijl 
de gemeenschappelijkheid ervan is weggeschreven in 
een conglomeraat van wettelijke codes; ethiek wordt 
afgeleid van 'the patterns of law'. 

Volgens Bauman (1993) doet zich de paradoxale 
situatie voor dat juist door de veelvoudigheid van 
regels, conflicterende morele eisen, opties en 
ervaringen geen houvast meer wordt geboden. 
Zodoende treedt de individuele verantwoordelijkheid 
opnieuw op de voorgrond. Het besef van deze 
paradoxale toestand vormt de morele kern van een 
leven zonder illusies: als de waarheid ongeloofwaardig 
is, dringt het mysterie van de moraliteit zich op. De 
onbevangenheid van liefde, toewijding, zorg en respect 
keert terug op het moment dat de ideologische inkap-
seling ervan aan overtuigingskracht heeft verloren." 
(In het huidige gehamer op de gemeenschap van 
rechten en plichten herkennen we een poging om deze 
ideologische inbedding van de moraliteit te 
herwinnen.) In dit perspectief wordt de individuele 
moraliteit als het ware gewonnen uit de (over)- 
regulering.' De postmoderne staat belichaamt, in zijn 
poging zijn legitimiteit te behouden, het dilemma 
tussen normatieve terughoudendheid en overregu-
lering. In de bedrijfsmatige rationalisering herkennen 
we een poging om normatieve keuzes op te lossen in 
de samenhang, efficiëntie en doelmatigheid van beleid. 
In de geschetste moralisering van de burger schuilt de 
drang om de legitimiteit van het beleid op te eisen van 
de burger. 

De combinatie van bedrijfsmatige rationalisering en 
moralisering kan leiden tot een steeds verdergaande 
verscherping van het staatsoptreden; een optreden dat 
zich loszingt van de vigerende moraliteit (hier 
opgevat als het geheel van intuïties over goed en 
kwaad) van onze cultuur. Uitgaande van de door 
Bauman naar voren gebrachte morele impuls treedt 
ten opzichte van de wettenstellende rede 'het 
sentiment' naar voren. De morele opdracht van onze 
tijd schuilt volgens de Amerikaanse filosoof Richard 
Rorty (1993) niet langer in het vruchteloze funderen 
van onze morele uitgangspunten, maar in de 
vormgeving van onze gevoeligheid. Hij spreekt in dit 
verband van het belang van 'sentimentele educatie'. 

Het ontbreken van consensus over een fundamentele 
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morele bron, en daarbij behorende grote morele 
uitgangspunten, versimpelt het vraagstuk van 'de 
moraal' tot de vraag wat voor wereld we willen 
creëren voor onze kleinkinderen. Onze `mensenrech-
tencultuur' is uiteindelijk niets meer, maar ook niets 
minder dan een beroep op het inlevingsvermogen van 
de ene mens ten opzichte van de andere. Rorty noemt 
veiligheid als de belangrijkste voorwaarde om een 
dergelijke cultuur optimaal te kunnen laten functio-
neren. Veiligheid opgevat als omstandigheden die zo 
weinig gevaar inhouden dat het verschil met anderen 
niet van wezenlijk belang is voor iemands gevoel van 
eigenwaarde. 'Zoals vrede en welvaart samen gaan, 
gaan ook veiligheid en inlevingsvermogen samen, en 
wel om dezelfde redenen' (Rorty, 1993, p. 10). 

In de kern van een normatief appel schuilt niet 
zozeer de plicht alswel het respect ten opzichte van 
anderen. En indien, op basis van procedurele 
consensus, plicht, discipline of straf als maatschap-
pelijk noodzakelijk worden gezien, kunnen zij niet 
gelegitimeerd worden vanuit een hogere instantie of 
norm dan de loutere bescherming van de kwets-
baarheid van anderen. 

De zorgzame staat 

De hiervoor geschetste actuele conditie van onze 
moraliteit — het besef van elkaars kwetsbaarheid — 
heeft een fragiel karakter. Onze morele oordeels-
vorming kent geen ander inhoudelijk motief dan 'de 
ander', hetgeen iets anders is dan 'de mens' sui 
generis. Sociologisch gesproken betekent deze situatie 
dat slachtofferschap het leidende beginsel is geworden 
in onze pogingen om tot morele consensusvorming te 
komen. Ik heb deze ontwikkeling empirisch 
beschreven aan de hand van de ontwikkeling van het 
strafrecht waarin aan het slachtoffer een steeds promi-
nenter plaats wordt toegekend (Boutellier, 1993; zie 
ook Walgraven, 1994). 

De onderkenning van deze, wat ik heb genoemd, 
victimalisering van moraal stelt zich naast andere, 
naar mijn mening illusoire of zelfs af te wijzen, 
pogingen om een moreel motief te formuleren zoals in 
het communitarisme, religieus fundamentalisme of het 
nationalisme." In het politieke liberalisme ligt naar 
mijn mening een weinig onderkend moreel motief 
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besloten, dat meer inhoudt dan een procedurele, 
instrumentele ethiek. In de afwijzing van wreedheid en 
vernedering, en de mogelijkheid om over de beste 
condities daarvoor te communiceren, herkennen we 
elkaar als deelnemers aan een morele gemeenschap. 

Voorgaande diagnose van de huidige cultuur heeft 
naar mijn mening inhoudelijke consequenties voor de 
positie van de staat en het handelen van de overheids-
dienaren. Wanneer moraliteit in geen hogere instantie 
kan worden gelokaliseerd dan in 'het sentiment', 
betekent dit dat ook de hoop op morele gerechtigheid 
verschuift van de sacraliteit van een hogere instantie 
naar de trivialiteit van de macht: ook de gerechtigheid 
is in handen van mensen komen te liggen. 'Het idee 
dat de toekomst afhangt van het gevoel in plaats van 
de rede, houdt tevens de verwachting in dat macht-
hebbers hun onderdrukkingspraktijken geleidelijk 
opgeven, niet uit gehoorzaamheid aan een morele wet, 
maar uit pure vriendelijkheid' (Rorty, 1993, p. 10). 14  

De Nietzscheaanse veroordeling van de hoop van de 
Verlichting i.c. de Rede, leidt voor Rorty niet tot een 
systematische ontmaskering van de macht, zoals bij 
Foucault, maar tot een appel op de macht; de macht 
nu niet opgevat als abstracte instantie, maar als een 
geheel van maatschappelijke effecten dat wordt 
gedragen door mensen van vlees en bloed. De legiti-
miteit van de staat moet sinds Weber worden gelokali-
seerd in de legaliteit'', maar met Rorty en Bauman 
realiseren we ons de kracht van 'het sentiment'. 

Bij de bepreking van Ringeling hebben we geconsta-
teerd dat de staat zich empirisch gesproken niet 
gedraagt als een rationele actor en dat zijn functie 
bestaat uit de gezaghebbende toedeling van waarden. 
In de tweevoudige reactie van de overheid op de 
legitimeringsproblematiek ontbreekt het zicht op deze 
toedelingsfunctie. De overheid schiet tekort indien zij 
gevangen blijft in de paradox van bedrijfsmatige ratio-
nalisering van haar handelen en de morele veroor-
deling van burgers. In haar effect zou deze houding 
zelfs averechts kunnen werken voor de beoogde 
remoralisering van de samenleving. 

Een remoralisering van de postmoderne samen-
leving bestaat eerst en vooral uit het creëren van 
maatschappelijke ruimte voor morele impulsen; in het 
creëren van de voorwaarden waaronder het inlevings-
vermogen in anderen een maximaal bereik kan 
krijgen. Dit sociaal-liberale uitgangspunt impliceert 

De zorgzame staat 95 



naar mijn mening de zorgzaamheid van de staat. Het 
begrip 'zorgzame staat' is een expliciete referentie aan 
de CDA-notie 'de zorgzame samenleving'. In mijn 
opvatting komt aan 'het middenveld' echter een 
minder prominente plaats toe dan in de CDA-optiek. 
Met het toekennen van de zorgfunctie aan de staat 
wordt beoogd de daadwerkelijke vervulling ervan te 
garanderen. 

De legitimiteit van de postmoderne staat schuilt naar 
mijn mening in de zorgzaamheid ten opzichte van 
zwakkeren, vernederden en gemarginaliseerden. 
Respect voor anderen, solidariteit met zwakkeren, 
tolerantie ten opzichte van deviantie, afwijzing van 
processen van uitsluiting en vernedering, dat zijn het 
soort morele motieven die aan een sociaal gemotiveerd 
liberalisme ten grondslag liggen. Hierin hebben ook 
repressie en controle, de instrumenten van Justitie, een 
belangrijke en legitieme plaats. Zij zijn echter niet 
langer gemotiveerd door de maatschappelijke orde op 
zichzelf, maar door het besef dat sociaal beleid ook de 
afwijzing van destructieve anti-socialiteit impliceert. 

Deze abstracte uitgangspunten kunnen worden 
geadstrueerd aan de hand van het detentiebeleid. Na 
de Tweede Wereldoorlog heeft in het gevangeniswezen 
de resocialisatie-opdracht altijd een belangrijke rol 
gespeeld. Tot in de jaren zeventig was het resocialisa-
tiestreven, naast bescherming van de maatschappij, 
een van de hoofddoelstellingen van de vrijheidsstraf. 
Door tegenvallende resultaten, in termen van terug-
dringen van de recidive, heeft het resocialisatiemotief 
aan belang ingeboet. Gemeten naar de effecten is er 
sprake van rationeel beleid als het resocialisatiestreven 
wordt opgegeven. 

Op het WODC-symposium Straffen in de moderne 
samenleving werd door de psychologe Kohnstam 
(1994) zelfs gepleit voor het, via levenslange 
opsluiting, opgeven van stelselmatige en zware crimi-
nelen die zich niets aantrekken van gedragstechnolo-
gische methodieken. In het hier geschetste perspectief 
is echter niet zozeer het resocialiserende effect het 
belangrijkste criterium voor een resocialisatiestreven, 
maar het normatieve uitgangspunt dat de samenleving 
de bereidheid toont om niemand definitief uit te 
sluiten; de staat dient zich — eventueel tegen het volks-
sentiment in — sterk te maken voor de overtuiging dat 
iedereen recht heeft op een situatie waarin 'het 
gesprek' gaande wordt gehouden.' 
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Dat onder professionals soms weerstand leeft tegen 
een bedrijfsmatige benadering van hun discipline, 
bijvoorbeeld bij de reclassing, de politie, het Openbaar 
Ministerie en de rechterlijke macht, is begrijpelijk 
wanneer deze impliceert dat niet-meetbare normatieve 
effecten niet worden meegewogen in de prestaties van 
hun organisatie: daadwerkelijke belangstelling, een 
intensief gesprek, een joviaal moment tussen 
wijkagent en buurtbewoners, het standje van de 
Officier en dergelijke. In de huidige overheidscultuur 
dreigen dergelijke, naar mijn mening werkelijke 
morele momenten te worden weggerationaliseerd. 

In mijn pleidooi voor een zorgzame staat is veel 
onderbelicht gebleven. Het is naar mijn mening echter 
van belang te onderkennen dat op het moment dat de 
ideologische motieven en financiële middelen voor het 
onderhouden van de verzorgingsstaat afnemen, de 
normatieve positie van de staat opnieuw wordt onder-
zocht. De primaire morele taak van de overheid 
bestaat uit het scheppen van optimale condities om 
invulling te geven aan de beleving van individuele 
vrijheid en bescherming van degenen die zich onder 
deze condities niet kunnen handhaven. In de gevoels-
matig gefundeerde moraliteit die onder postmoderne 
condities een kans krijgt, ligt de kiem besloten voor 
een legitieme overheid, waarvoor niet alleen mensen 
met een 'gezond verstand' maar ook mensen met een 
goed gevoel kunnen kiezen. 
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Tabel 1: Belangrijkste motief voor indiensttreding bij de rijksoverheid 
ingedeeld naar beleids-, administratieve en uitvoerende ambtenaren 
over 1988 in procenten. 

Motief 

Interesse 
Verbetering 
Zekerheid 
Toeval 
Noodzaak 

1899 
1920 
1950 
1960 
1968 
1975 
1988 

Noten 

Beleid 

35,3 
11,5 
5,0 

39,6 
8,6 

Bron: Van der Meer/Roborgh, 1993, p. 271, tabel 7.13 

Tabel 2: Ontwikkeling van het aantal ambtenaren, alsmede de 
verambtelijkingsgraad (v) over de periode 1899-1988, exclusief 
onderwijzend personeel. 

Jaar 	 Aantal 

20.000 
60.000 

158.500 
179.500 
222.000 
273.000 
365.000 

' Overigens geven met name 
hogere ambtenaren veelal aan dat 
zij uit interesse bij de overheid 
werken (Van der Meer/Roborgh, 
1993, pp. 270-273). Van de rijks-
ambtenaren met een universitaire 
opleiding geeft 39,1 procent 
'interesse' als belangrijkste motief 
voor indiensttreding (ten opzichte 
van noodzaak: 7,5%; toeval: 38,1; 
zekerheid: 6,5%; verbetering: 
8,8%). In tabel 1 is deze verdeling 
gegeven naar aard van het werk. 

In de Verenigde Staten wordt in 
dit verband wel gesproken van 
bureaucrat-bashing. 
' In de naoorlogse periode vonden 
liberalen, christen- en sociaal-
democraten elkaar in de ontwik-
keling van een verzorgingsstaat 
(o.a. Sewandono, 1979), die histo-
risch gesproken zonder precedent 

Administratief 	 Uitvoerend 

Index 	Verambtelijking 	Index 

100 
300 
793 
898 

1.110 
1.365 
1.825 

6,5 
12,9 
23,5 
45,8 
11,4 

Bron: Van der Meer/Roborgh, 1993, p. 93, tabel 3.24 
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10,4 
14,8 
20,4 
46,8 
7,5 

38,0 	100 
34,6 	91,1 
47,7 	125,5 
49,2 	129,5 
58,4 	153,7 
60.0 	157,9 
68,3 	178,7 

was. Het is in dit verband opmer-
kelijk dat PvdA en VVD zich in 
de jaren tachtig beide beroepen 
op dezelfde politieke filosofen, 
met name Karl Popper (piece-
meal-engineering) en John Rawls 
(verdelende rechtvaardigheid). Zie 
voor deze partijpolitieke verge-
lijking van enkele jaren geleden: 
De Waart, 1985. 
4  Onder verambtelijking wordt 
verstaan de verhouding tussen het 
totale overheidspersoneel en het 
aantal ambtenaren in engere zin, 
dat wil zeggen functionerend in 
het kader van een ambtelijke 
bureau-organisatie (Van der 
Meer/Roborgh, 1993, p. 25). In 
tabel 2 wordt de verambtelijkings-
graad weergegeven, dat wil zeggen 
het percentage ambtenaren op het 
totaal van het overheidspersoneel. 

Vuysje (1994) spreekt in dit 
verband van een anti-overheids- 



ethos, dat in de jaren zeventig 
groeide en momenteel weer op 
zijn retour zou zijn; hij spreekt 
zich uit voor een controle-staat en 
acht een legitimering daarvan 
noodzakelijk om de roep om een 
sterke man voor te zijn. 

Zie voor een integrale visie op 
de departementale organisatie het 
rapport De taken van Justitie 
(1993). 

Geelhoeds toenmalige pleidooi 
voor een expliciete politieke 
normstelling van 'de intervenië-
rende staat' (Geelhoed e.a., 1983) 
lijkt dan ook enigszins illusoir. 
Sinds die tijd nam de 'ontideolo-
gisering' van de politiek slechts 
toe, evenals overigens de 
complexiteit van de maatschappe-
lijke problemen. 
g Zie voor een analyse van het 
kleine criminaliteitsbeleid: 
Boutellier (1991). 
9  Bekke (1989) spreekt in dit 
verband van een sociale jungle 
waarbij de burger een guerilla 
voert tegen de overheid. 
'g In dit verband zegt Ringeling 
(1993, p. 249) enkele behartens-
waardige dingen over beleidson-
derzoek. In het beleid gaat veeleer 
om het toekennen van betekenis 
aan begrippen en verschijnselen 
dan om te onderzoek feiten. 'Het 
is een uitzondering dat de resul-
taten van onderzoek direct leiden 
tot een veranderde kijk op een 
bepaald beleid en tot beleidsver-
andering leiden ... De methodolo-
gische hardheid speelt voor de 
toepassing van de inzichten die uit 
een onderzoek worden afgeleid, 
geen rol (zie ook Van de Val!, 
1980). In dit verband pleit 
Ringeling voor multiple evaluatie-
studies die tegemoet komen aan 
de pluralistische functie van 
overheidsbeleid en die zich niet 
beperken tot effectiviteits-
metingen. 
" Bauman (1993) baseert zich hier 
op Levinas, die de moraliteit 

lokaliseert in het aangezicht van 
de Ander. 
' 2  John Berger heeft deze notie 
principieel geformuleerd wanneer 
hij stelt dat democratie uitein-
delijk een moreel pleidooi is 'voor 
het individuele recht om te 
bepalen aan de hand van welke 
criteria een daad goed of slecht 
wordt genoemd' (Berger, 1992, 
p. 21). De democratie is voortge-
komen uit het principe van het 
geweten en niet vanuit de rationa-
liteit van de keuze. 
' Zie voor een recente herwaar-
dering van het nationalisme de 
boeken van W. Pfaff (The wrath 
of nations, civilization and the 
furies of nationalism, Simon & 
Schuster, 1993) en M. Ignatieff 
(Blood and belonging; journeys 
into the new nationalism, 
BBCbooks/Chatto&Windus, 
1993) zoals besproken door 
Scheffer, NRC Handelsblad 14 . 5-
1994. 
14  Rorty verklaart de weerstand 
tegen een emotionele fundering 
van moraliteit uit de weerzin 
tegen deze onherroepelijke conse-
quentie — dat de samenleving 
alleen fatsoenlijker wordt voor 
zover het lukt de zelfgenoegzame 
klasse te vermurwen. 'We haten 
de gedachte dat we moeten 
afwachten totdat de sterken hun 
varkensoogjes op de zwakken 
richten en traag hun verschrom-
pelde hartjes openen voor hun 
lijden. En we hopen vertwijfeld 
dat er iets sterkers en machtigers 
is dat de sterken zal straVen als 
ze dat weigeren — als het dan al 
geen wrekende God is dan toch 
een wraakzuchtig proletariaat of, 
op zijn minst, een onbarmhartig 
super-ego of op zijn allerminst, de 
beledigde majesteit van Kants 
tribunaal van de zuivere 
praktische rede' (Rorty, 1993, 
p. 10). 
's Met Habermas (1988) in de 
machtsvrije dialoog en met 
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Ankersmit (1993) in de esthetiek, 
dat wil zeggen politieke stijl. 
' 6  Overigens geldt volgens 
Sherman (1993) in het algemeen 
dat straf een rentegratief effect 
heet indien deze als rechtvaardig 
wordt ervaren; indien dit niet het 
geval is zal het mentale verzet 
tegen een straf eerder tot een 
averechts effect leiden. 
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Ambtelijke integriteit of 

bureaupolitiek? 

dr. B.A.M. van Stokkom* 

Machtsbederf 

De Nederlandse samenleving is de laatste jaren 
opgeschrikt door vele affaires en schandalen in 
overheidsorganisaties. Deze affaires — van visfraude 
tot de zwartgeld-onthullingen in Limburg — wijzen 
niet alleen op incompetent bestuur maar ook op 
plichtsverzuim en gesjoemel met regels. 

De zorg om deze verschijnselen vinden we terug in 
een redevoering van oud-minister Dales, getiteld 'Om 
de integriteit van het openbaar bestuur'. Zij voerde 
daarin de term machtsbederf in en gaf er een brede 
definitie aan: 'Het draagt het element van ontbinding, 
verval, vervaging van normen in zich. Het gaat mij 
om het sluipend gevaar van bezoedeling van de 
ambtelijke en politieke reputatie, van aantasting van 
integriteit van bestuurders, van ontkenning van de 
hoge waarden waarvoor de democratische rechtsstaat 
staat' (Dales, 1994, p. 7). 

Waarom maakte Dales zich zorgen om de integriteit 
van het openbaar bestuur? Ten eerste lekt vertrouwe-
lijke of geheime informatie met een zekere regelmaat 
naar buiten. Vervolgens heeft het openbaar bestuur te 
maken met omkoping en oneigenlijke beïnvloeding 
van overheidsfunctionarissen. Ten slotte is er de 
aanhoudende geruchtenstroom in de media waardoor 
aan overheid en politiek afbreuk wordt gedaan. 
Volgens de oud-minister gaat het niet om incidenten. 
Machtsbederf is een sluipend virus dat zich in de 
structuur van de overheid heeft genesteld. Alhoewel ze 
toegeeft dat er geen standaard-recepten zijn voor deze 
kwalen, schroomt ze niet te pleiten voor permanente 
waakzaamheid, een voorbeeldfunctie en een zuivere 
moraal voor bestuurders en ambtenaren, en een 

* De auteur is eindredacteur van Justitiële verkenningen. 
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hernieuwde invoering van de ambtseed (Dales, 1994, 
p. 17). 

'De overheid is of wel, of niet integer. Een beetje 
integer kan niet.' stelt de oud-minister. Dat betekent 
in feite een aanbeveling van de klassieke bureaucra-
tische ambtsethiek. In dit model nemen ambtenaren 
op onbaatzuchtige en loyale wijze de publieke taakbe-
hartiging op zich. Ze houden zich aan de rechtsstate-
lijke principes van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en 
zorgvuldigheid ten einde regelmaat en voorspel-
baarheid te bevorderen en willekeur, vriendjespolitiek 
en cliëntelisme uit hun organisatie te bannen. Idealiter 
beperkt deze ambtsethiek de persoonlijke discretie, 
dat wil zeggen de mogelijkheid van ambtenaren om 
naar eigen goeddunken beslissingen te nemen. 

De vraag is in hoeverre een herwaardering van deze 
ambtsethiek reëel is. Kan het openbaar bestuur aan 
deze eisen voldoen in een tijd waarin zuivere principes 
weinig aanspreken? En belangrijker, stellen doelma-
tigheid en efficiëntie niet geheel andere eisen aan 
overheidsorganisaties? Wellicht zijn er meer flexibele 
vormen van organisatie nodig waarin publieke 
functionarissen over de nodige beleidsvrijheid 
beschikken. Of moeten zij responsiever werken zodat 
de organisatie kan leren van haar fouten? 

Bureaupolitiek 

Laten we eerst constateren dat de moderne 
ambtenaar moeilijk kan voldoen aan de zuiverheid die 
de klassieke ambtsethiek verlangt. Moderne ambte-
naren zijn mondig en huldigen openheid van zaken. 
Daarnaast zijn ze — zoals alle burgers — rekkelijker 
geworden. Ze zijn in mindere mate bereid zich strikt 
aan de regels te houden en treden daarom minder snel 
en frequent op tegen wetsovertredingen. 

Voorts dient te worden bedacht dat ambtenaren niet 
langer een aparte beroepsgroep vormen. Ambtelijk 
werk wordt steeds vaker vergeleken met ander werk; 
er wordt vaker geswitcht tussen ambtelijke en niet-
ambtelijke banen. Daarnaast is lobbyen een gangbaar 
fenomeen geworden, evenals het leggen van informele 
contacten met vertegenwoordigers van andere organi-
saties. De ambtelijke gedragscode is dan ook duidelijk 
minder geïnternaliseerd dan tot in de jaren zestig het 
geval was. 
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Verder valt op dat ambtenaren in hun relatie met 
bestuurders en politici graag voor volle gespreks-
partner willen worden aangezien. Daar is alle 
aanleiding toe, want ambtenaren die met uitvoerend 
werk zijn belast, hebben vaak een beter beeld van de 
problemen die wet- en regelgeving in een snel verande-
rende samenleving ondervinden, dan de ambtelijke 
top die door de interne notacultuur lijkt te worden 
verzwolgen. Omdat ze vaak beter geïnformeerd zijn 
dan hun superieuren of politici moeten ambtenaren 
steeds vaker als souffleur optreden op het toneel van 
de politieke besluitvorming. Uit oogpunt van de 
ambtsethiek is dat een oneigenlijke taak. Meedenken 
met de wethouder kan immers ten koste gaan van het 
belang van de eigen dienst: vertrouwelijke informatie 
voor zich houden. 

Het gangbare beeld dat de ambtsethiek veronder-
stelt, namelijk een helder en eenduidig beleid dat stipt 
en plichtsgetrouw wordt uitgevoerd, klopt niet meer. 
Dat beleid wordt in feite door vele onverwachte 
ontwikkelingen doorkruist. Bovendien worden ambte-
naren vaak door hun ervaringen met burgers tot 
afwijkingen van regels gedwongen, simpelweg omdat 
regels de nieuwe situaties niet 'dekken' of omdat aan 
de basis verkregen informatie bij beleidsmakers 
ontbrak of vertekend binnenkwam. Niet zelden 
buigen ambtenaren op de 'werkvloer' het beleid eigen-
handig om en creëren eigen oplossingen. 

De beslissende ontwikkeling waardoor de klassieke 
ambtsethiek aan invloed en relevantie heeft verloren, 
is echter de volgende. De overheid wordt door 
maatschappelijke ontwikkelingen gedwongen zich te 
gedragen als het bedrijfsleven. De overheid zou oog 
moeten hebben voor eisen van flexibiliteit en snelheid, 
ze zou beter en sneller moeten produceren en 
presteren dan in een logge bureaucratische cultuur 
mogelijk is. Van ambtenaren wordt dan ook verwacht 
dat ze resultaatgericht werken, terwijl bestuurders 
dienen te participeren in risiconemend management, 
dat wil zeggen ze moeten, vaak door bezuinigingen 
genoodzaakt, nieuwe geldbronnen aanboren. 

Een voorbeeld daarvan is de publiek-private samen-
werking op het gebied van infrastructuur en 
stedebouw: samenwerking ter financiering en planning 
van meestal grote stedelijke projecten. Beide partijen, 
overheid en bedrijfsleven, worden hierdoor elkaars 
medespeler, op basis van risicodeling. Aan kritiek op 

104 	Justitiële verkenningen, jrg. 20, nr. 6. 1994 



deze projecten ontbreekt het niet. De overheid zou er 
minder herkenbaar door worden. Voorts onttrekt de 
besluitvorming zich aan democratische controle. 
Bovendien zouden de bedrijven die een samenwer-
kingsverband met de overheid aangaan, bevoordeeld 
worden (concurrentievervalsing) (Patijn en Teisman, 
1992, p. 49). 

Hoe dat ook zij, in toenemende mate is de overheid 
opdrachtgever, ondernemer, inkoper, exploitant, 
werver van bedrijven of sponsors, terwijl de gemeente-
lijke overheid aan city-marketing en city-promotion 
doet. Bij al deze taken laten ambtenaren zich in 
mindere mate leiden door onpartijdige en onbaat-
zuchtige taakbehartiging, maar nemen de rol van 
inventieve manager op zich die oog heeft voor 
prestaties. 

Achter al deze ontwikkelingen schuilt het gevaar 
van machtsbederf waarop Dales doelde. Met name de 
bestuurlijke creativiteit die de ambtenaar ten toon 
spreidt, kan tot een minder strikte naleving van regels 
en procedures leiden. In het geval van het binnenhalen 
van een groot bedrijf binnen de regio of de gemeente-
grenzen betekent dat bij voorbeeld dat er niet altijd in 
de openbaarheid wordt onderhandeld, omdat je dan je 
troeven uitspeelt en andere partijen de 'buit' kunnen 
binnenhalen. De creatieve ambtenaar 'dient' de 
gemeente door geld aan te boren of te besparen, en 
interpreteert daartoe de regels vaak ruimer dan 
gebruikelijk is. Ook door contractmanagement, 
verzelfstandiging en uitbesteden neemt de verwe-
venheid met de methoden van het bedrijfsleven toe. Al 
deze regelingen lokken normoverschrijdingen uit: 
ongebruikelijke activiteiten ontplooien, ruimere inter-
pretaties van regels en voorschriften of het negeren 
daarvan (Bordewijk, 1993). 

Regelontwijking of eufemistisch gezegd 'creatief 
omgaan met regels' is geen randverschijnsel meer 
maar een vast bestanddeel van een ondernemende 
overheid. Een gevolg hiervan is dat de verschillen 
tussen ambtelijk handelen en politiek handelen 
wegvallen. Immers de onderhandelings- en compro-
miscultuur breidt zich uit naar het ambtenarenap-
paraat. Beleidmakers en ambtenaren gaan strategisch 
te werk in plaats van wetten, regels en procedures te 
bewaken. Ambtenaren bedrijven wat Rosenthal 
bureaupolitiek noemt (1988, p. 10). Bureaupolitiek 
ontstaat daar waar regels niet eenduidig zijn, waar 

Ambtelijke integriteit of bureaupolitiek? 	 105 



uiteenlopende belanghebbenden een rol spelen en 
waar tot compromissen gekomen moet worden. 
Anders dan Rosenthal die dit begrip vooral reserveert 
voor de onderlinge concurrentie en rivaliteit van 
overheidsinstellingen (strijd om budgetten, personeel 
en klantenkringen), gebruik ik het begrip om er het 
naar buiten-gerichte strategisch-onderhandelend 
gedrag van ambtenaren mee aan te duiden.' 

Prestatiegericht en ordenend bestuur 

We zijn in een patstelling beland: de bureaucratische 
ambtsethiek lijkt overleefd, terwijl normschendingen 
die eigen zijn aan een ondernemende overheid een 
herwaardering van die oude ambtsethiek zou 
vorderen. Moet de bedrijfscultuur daarom uit het 
overheidsdomein worden verwijderd omdat deze het 
vertrouwen en het gezag van de overheid schade 
berokkent? Neen, want de overheid is een belangrijke 
marktpartij geworden, zowel klant als opdrachtgever, 
maar ook promotor van haar belangen (bedrijven 
binnenloodsen, klantgerichtheid, goede presentatie, 
naambekendheid vergroten in de media). Die activi-
teiten kunnen we niet ontkennen. Maar we kunnen 
wel proberen er een geëigende belangen- en normen-
constructie bij te bedenken, bij voorbeeld door 
ordenend bestuur (rechtszekerheid) te scheiden van 
prestatie-gericht bestuur (doelmatigheid). In zekere zin 
sluit dit onderscheid aan bij de gebruikelijke 
tweedeling tussen beleidsvorming en uitvoering, ware 
het niet dat deze bestuurskundige analyse teveel oog 
heeft voor rendement en te weinig voor legitimiteit. 

Is er geen ideaaltypische constructie mogelijk 
waarin naast het type van de integere ambtenaar het 
type van de ondernemende en bureaupolitiek bedrij-
vende ambtenaar wordt geplaatst? Je zou immers 
kunnen redeneren dat de activiteiten van onderne-
mende ambtenaren voor het overgrote deel niet tot die 
van de overheid behoren, in de strikte zin van dat 
woord, namelijk als gezaghebbende toedeler van 
waarden. 

Niet iedereen die in de collectieve sector werkzaam 
is, vertegenwoordigt de overheid — strikt opgevat — 
naar de burger toe. Een ambtsethiek zou dan ook 
alleen daar geëigend zijn waar de ambtenaar de begin-
selen van de rechtsstaat belichaamt en namens de wet 
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optreedt. De bestuurskundige Hoetjes zegt daarover: 
'De politie-ambtenaar, de bijstandsambtenaar (...), de 
belastingambtenaar, bij voorbeeld, belichamen 
duidelijk de overheid als 'gezaghebbende waardentoe-
deler' — huishoudelijke diensten of technisch onder-
steunend personeel, bij voorbeeld doen dat veel 
minder. Het invoeren van een tweedeling, dwars door 
de rangen heen, tussen ambtenaren (in de publiek-
rechtelijke zin-der-wet) en overheidsemployés (op 
arbeidscontract), zoals dat bij voorbeeld in de 
Bondsrepubliek bestaat, zou dan ook zeer verhel-
derend kunnen werken (...). De ambtelijke rechten en 
plichten zouden dan op een veel kleinere groep van 
toepassing kunnen zijn dan thans het geval is' 
(Hoetjes, 1989, p. 38). 

Het voorstel van Hoetjes om dwars door de rangen 
heen een tweedeling te maken zouden we een politiek-
filosofische draai kunnen geven. De beroepsmatige 
tweedeling kan worden omgebogen tot een onder-
scheid tussen twee typen domeinen, die van een 
ordenende overheid (rechtsstaat) enerzijds en die van 
een publiek huishouden anderzijds. In dit publieke 
huishouden krijgen de voormalige overheidsbureaus 
de status van publieke agentschappen, bemiddelende 
lichamen die weliswaar door de overheid worden 
gefinancierd maar over een grote mate van beleids-
vrijheid beschikken en door burgers en maatschappe-
lijke organisaties worden gecontroleerd.' 

De employés van de agentschappen ontberen een 
ambtelijke rechtspositie. Ze nemen immers op voet 
van gelijkheid deel aan het maatschappelijk verkeer 
(overleg, onderhandelen), hetgeen een andersoortige 
morele houding met zich meebrengt dan de tradi-
tionele ambtsethiek aanbeveelt. Veel promotion-
medewerkers, sociale werkers en woningbouwbeamten 
(zolang die zich niet met de rechten van woningzoe-
kenden bezig houden) hoeven dan ook geen ambte-
lijke status op te houden, in de strikte betekenis van 
het woord: objectief en onpartijdig. Evenmin behoeft 
hun functie het privilege van benoeming voor het 
leven. Ze krijgen een normaal arbeidscontract zodat 
ze bij gebleken incompetentie of corruptie gemakke-
lijker kunnen worden aangepakt (overplaatsing; 
ontslag). 
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Genormeerde zelfregulering 

Deze typologie is bij nader inzien problematisch. Zo 
wordt de voorgestelde constructie bemoeilijkt door 
het feit dat sommige rechtsstatelijke instellingen, zoals 
de fiscus, ook prestatiegericht werken, hoewel dat niet 
tot bureaupolitiek hoeft te leiden. Problematischer is 
echter dat rechtsstatelijke organisaties als milieu-
inspecties en arbeidsinspecties hun controlerende en 
regelhandhavende activiteiten veelal laten afhangen 
van overleg en onderhandeling. Inspectie- en toezicht-
houdende instanties worden er in toenemende mate 
toe gedwongen de regels soepel te interpreteren, bij 
gebrek aan mankracht en eenduidige bepalingen en 
instructies. Bureaupolitiek beperkt dus zich niet tot de 
taakbehartiging van een ondernemende overheid, 
maar strekt zich ook uit over de instanties van een 
rechtsstatelijke, ordenende overheid. 

Uit ondervinding weten inspecties dat stringente 
regelhandhaving onhaalbaar is. Het is onmogelijk alle 
wettelijke bepalingen en regels toe te passen en te 
handhaven. Daarom is het lonender overleg te plegen 
en het vertrouwen van bedrijven proberen te winnen. 
Door concessies te doen kunnen afspraken en conve-
nanten worden gemaakt waaraan men zich daadwer-
kelijk houdt (Hoekema, 1990; Van den Heuvel, 1993). 
Deze gang van zaken heeft veel weg van zelfregu-
lering. Immers, de branche komt zelf met nieuwe 
normen en voorschriften voor schoon produceren en 
werkplaatsveiligheid; onderhandelaars van bedrijven 
krijgen medezeggenschap over de vaststelling van de 
randvoorwaarden van produktie, zoals milieuzorg en 
arbeidsomstandigheden. Kortom, in overleg met 
inspecties maken bedrijven eigen, aan specifieke 
situaties en belangen gebonden regels. 

De voordelen van deze coöperatieve regelgeving zijn 
evident: eigen verantwoordelijkheid, flexibiliteit, 
grotere uitvoeringsgerichtheid en een grotere 
bereidheid regels na te leven. Immers, de zelf voorge-
stelde regels worden door de betrokken bedrijven 
beter geïnternaliseerd. Bovendien heeft de overheid 
geringere uitvoeringslasten (Eijlander, 1993, p. 231). 
Maar er zijn ook vele risico's die sterk lijken op de 
kritiekpunten die tegen publiek-private partnerships 
worden ingebracht: de macht van de sterkste of best 
georganiseerde partij neemt toe, terwijl de overheid 
verantwoordelijkheid afschuift. Bovendien is er het 
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gevaar dat bedrijven alleen de schijn van coöperatie 
ophouden om vervolgens hun eigen gang te gaan en 
niets of weinig te doen aan misstanden. Maar bovenal 
is er het collusie-gevaar, de inkapseling van ambte-
naren. Ze fungeren als adviseurs en begeleiders van 
een branche die ze zouden moeten controleren. Dat 
duidt erop dat hun hart meer bij die bedrijfstak ligt 
dan bij de overheid. Het logische gevolg hiervan is 
machtsbederf, bij voorbeeld het gedogen of zelfs 
faciliteren van fraudepraktijken (Van den Heuvel, 
1993). 

In dit coöperatieve model is de inspecteur een 
ambtenaar met koopmansgeest, net als de ambtenaar 
van het gemeentelijk grondbedrijf die de meestbie-
dende voor een industrieterrein contracteert. Met 
andere woorden, normstelling en regelgeving 
geschieden door middel van bureaupolitiek. Duidt dit 
op het failliet van rechtsstatelijke regels die het 
overheidsoptreden moeten binden en normeren? In 
feite wel, want rechtsregels hebben geen greep op het 
onderhandelend bestuur. Bovendien laat het democra-
tisch gehalte van onderhandelend bestuur te wensen 
over. Wie controleert of bepaalde bedrijven worden 
bevoordeeld? En wie controleert of kleine bedrijven 
het afleggen tegen grote als het gaat om onderhande-
lingsmacht? Kortom, hoe is onderhandelend bestuur 
voor normering vatbaar? 

Bij de beantwoording van die vraag wijzen 
sommigen op sterkere overheids-gerelateerde 
inspecties, de zogenaamde 'repressieve inspecties' als 
de Fiod en de ECD die in actie komen als de 
afspraken en convenanten van 'preventieve inspecties' 
niet blijken te werken (Koolhaas, 1990; Van den 
Heuvel, 1993). Waar coöperatieve regelgeving en 
controle dominant zijn, fungeert dit repressieve model 
als een ultimum remedium tegen onwillige bedrijven of 
organisaties. 

Men zou daarom kunnen overwegen preventieve 
inspecties onder te brengen in het publieke 
huishouden, terwijl repressieve inspecties hun plaats in 
de rechtsstaat behouden. Dat betekent concreet dat 
inspecteurs van preventieve controlelichamen in agent-
schappen worden ondergebracht en de status van 
contactambtenaar ontzegd wordt. Net  als het geval is 
met ondernemende ambtenaren kunnen zij dan 
gemakkelijker individueel aanprakelijk worden 
gehouden. Dus ook nu: bureaupolitiek buiten de 
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kernactiviteiten van de overheid houden zodat haar 
integriteit niet nodeloos wordt geschonden. 

Maar daarmee is de normeringsvraag bij lange na 
niet opgelost. De overheid dient namelijk 
voorwaarden te stellen aan de zelfreguleringspro-
jecten. Zelfregulering moet door de overheid 
bekrachtigd en gecontroleerd worden, vooraf door 
randvoorwaarden te stellen, achteraf door controle op 
het eindresultaat. Zo dient te worden gegarandeerd 
dat coöperatieve regelvorming de grenzen van de 
rechtsstaat niet schendt. Voorts dient te worden 
gegarandeerd dat partijen een gelijkwaardige inbreng 
kunnen hebben bij regelopstelling en regeltoepassing 
en dat derden-belanghebbenden niet worden buitenge-
sloten. Kortom, de wetgever bepaalt de bevoegdheden 
van maatschappelijke bestuursorganen en de 
contouren waarbinnen deze lichamen hun eigen beleid 
en regelgeving kunnen ontwikkelen. 

Deze 'regulering van de zelfregulering' is een beves-
tiging van het primaat van de politiek. De overheid 
blijft zich actief bemoeien met de ordening van de 
samenleving, al ligt de nadruk niet meer op directe 
interventies. Op die wijze wordt het verwijt van 
afschuiven van verantwoordelijkheden door de 
wetgever aan anderen voorkomen (Stout en Huls, 
1992, p. 228 e.v; Eijlander, 1993, p. 229 e.v.). 

In een maatschappelijke orde die veel ruimte biedt 
voor zelfregulering proberen steeds wisselende partijen 
en coalities normerende invloed uit te oefenen, 
waarbij de uitkomst van die strijd ongewis is. 
Bovendien zullen er verschillen ontstaan tussen de 
diverse regelgevingsvelden en zal de meeste regel-
geving steeds provisorisch blijven. Deze imperfecte, 
voorlopige ordeningslagen kunnen maatschappelijke 
onzekerheid genereren. Het sterke punt van zelfregu-
lering is dan ook niet dat ordening en stabiliteit 
geboden worden. Integendeel, het potentieel van 
maatschappelijke conflicten wordt waarschijnlijk fors 
vergroot. Maar het grote winstpunt is dat de overheid 
wordt verlost van de interventiedwang die keer op 
keer tot onbevredigende resultaten leidt. Steeds moet 
de wetgever constateren dat de door hem geïnitieerde 
regelgeving niet tegemoet komt aan de gestelde 
doeleinden, door tegenstrijdige regelgeving en gaten in 
de regelstructuur, door gebrekkige toepassing en 
handhaving van regelgeving, maar vooral door de 
selectieve uitwerking van regelgeving. 

110 	Justitiële verkenningen, jrg. 20, nr. 6, 1994 



In de sectoren van de verzorgingsstaat heeft deze 
selectieve uitwerking een rampzalig effect gehad: • 
hogere inkomenscategorieën worden stelselmatig 
bevoordeeld. Als het gezag van de overheid ergens 
wordt ondergraven dan is het hier. Het falen van de 
overheid is dan ook grotendeels het falen van 
wetgeving als beleidsinstrument (Ringeling, 1992, 
p. 117). In een overzichtelijke maatschappelijke orde 
heeft beleidswetgeving menig succes kunnen boeken. 
Maar in de hedendaagse ondoorzichtige, turbulente en 
geïndividualiseerde samenleving behoeven wetgevende 
interventies een veelvoud aan inspanningen en voorbe-
reidingen waaraan beleidmakers nauwelijks kunnen 
voldoen. 

Het is daarom niet verwonderlijk dat voorstanders 
van zelfregulering voorstellen de hele vracht aan 
beleidswetgeving die de verzorgingsstaat dol draait en 
verlamt, te compenseren door verzelfstandigde 
voorzieningen en regelingen in zorg- en onderwijssec-
toren, waarbij de rol van de wetgever zich beperkt tot 
het stellen van eisen aan toegang en kwaliteit. Voor 
die radicale visie is veel te zeggen. Door afstoting van 
beleidswetgeving naar het publieke huishouden hoeft 
de overheid niet meer aan een veelheid van verwach-
tingen te voldoen en is zij niet langer doelwit van een 
eindeloze stroom verwijten. Ze kan haar gezag terug-
winnen en zich richten op taken die haar toegemeten 
zijn.' 

Het werkingsgebied van de rechtsstaat 

De zelfreguleringsprojecten grenzen aan een rechts-
gebied met een hogere status: de mensenrechten en het 
klassieke strafrecht. Dit gebied zou wel eens groter 
kunnen uitvallen dan veel voorstanders van zelfregu-
lering veronderstellen. Zo is er niet alleen behoefte 
aan rechtsstatelijke organen in de sferen van justitie, 
politie en fiscus, maar ook in de sfeer van sociale 
zekerheid. Daar moeten immers sociale rechten 
worden gegarandeerd. Instanties in die sfeer dienen 
zoveel mogelijk vast te houden aan de normen van 
rechtszekerheid, in het bijzonder aan de eis dat over 
gelijke gevallen op dezelfde wijze beslist wordt. 

Die eis is dikwijls problematisch, bij voorbeeld voor 
politie-organisaties. De politie beschikt immers over 
een grote discretionaire vrijheid die betrekking heeft 
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op de aard, hoeveelheid en kwaliteit van sancties. 
Maar dat is nog geen reden om politiefunctionarissen 
vrijelijk regels te laten interpreteren. Noch dienen zij 
te onderhandelen met burgers en maatschappelijke 
organisaties. De politie kan het zich niet veroorloven 
dat haar werk geassocieerd wordt met koopmansgeest. 
Dan zou zij een sfeer van onrust en onzekerheid 
scheppen en één van de kerntaken van het recht 
verwaarlozen: het bieden van stabiele verwachtingen. 

De politie moet geen handel drijven met rechtsze-
kerheid. Marchandeert ze met haar bevoegdheden dan 
verraadt zij haar opdracht: wetshandhaving. Het is 
dan ook de vraag tot hoever de norm van klantvrien-
delijkheid binnen de politie kan reiken. De politie 
treedt frequent in contact met burgers en vraagt hen 
regelmatig dingen die ze liever niet willen. Daarom is 
ze zeer gevoelig voor omkoping. Wil de politie haar 
onpartijdige status waarborgen dan moet ze afstand 
bewaren tot de burger. Door een al te nadrukkelijke 
klantvriendelijkheid zou ze zich ongeloofwaardig 
maken (Hoetjes, 1991; Bruinsma e.a., 1993). 

De politie-organisatie is niet ingericht op bureaupo-
litiek. Voor andere rechtsstatelijke activiteiten, zoals 
belastinginning of verstrekking van aow geldt in 
principe hetzelfde. Staat men bureaupolitieke strate-
gieën toe bij het bieden van diensten of voorzieningen 
die op wettelijke rechtvaardigheidscriteria berusten 
dan corrumpeert de rechtsstaat. Bij al deze activiteiten 
behoort niet ondernemingszin of innovatief vermogen, 
maar rechtmatigheid de doorslag te geven. Dat 
betekent concreet: 
— scherpe afbakening van verantwoordelijkheden 
— beperken van discretionaire bevoegdheden 
— politieke non-involvement, dat wil zeggen geen 
politieke inmenging door (hoge) ambtenaren, geen 
vuile handen maken door te onderhandelen met 
allerlei belangengroepen. 

Conclusie 

Door deze afbakening kan de overheid aan 
vertrouwen en gezag winnen en kan het rechtsgevoel 
bij de burger worden versterkt. De praktijk is echter 
weerbarstiger dan dit ideaalbeeld suggereert. De 
wetgever zal door voortdurende maatschappelijke 
verandering en door een tekort aan informatie meer 
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dan eens inadequate rechtsnormen stellen die slecht zijn toege-
sneden op de handhavingspraktijk. Maar er is geen keus. 
Rechtszekerheid staat geen pluriforme interpretaties en 
toepassingen toe: de wetgever behoudt zijn exclusieve 
bevoegdheid tot rechtsvorming. 

Niettemin zal zich meer dan eens een stammenstrijd tussen 
rechtsstatelijke instanties blijven voordoen. Onderlinge 
concurrentie is ook in deze klassieke sectoren een gegeven. 
Het is dan ook een illusie te menen dat alle bureau's zich 
blindelings achter het van hogerhand gegeven beleid zullen 
scharen. 

De vraag is overigens of dat wel altijd wenselijk is. 
Onvoorwaardelijke loyaliteit aan de eigen organisatie is 
namelijk een belangrijk obstakel gebleken voor de tijdige 
opsporing en adequate preventie van wangedrag van 
overheidsorganisaties. Volgens de bestuurskundige Bovens 
kan democratische controle van het overheidsapparaat gebaat 
zijn met een doorbreking van de ambtelijke hiërarchie en het 
toelaten van dissidente of kritische geluiden (klokkeluiden) 
(Bovens, 1990). Met andere woorden, het uitlekken van 
vertrouwelijke informatie kan de rechtsstaat — anders dan 
Dales veronderstelde — soms ten goede komen. Daarnaast 
vergroot interne kritiek het leervermogen en de responsiviteit 
van overheidsorganisaties. Ambtenaren zullen problemen 
rondom corruptie en machtsbederf eerder durven uit te 
spreken. Het beeld van een bureaucratische machine met 
gewillige ambtenaren lijkt dan ook voorgoed te hebben 
afgedaan. 

Wat resteert er dan nog van het ideaal van de integere 
ambtenaar? Dit: loyaliteit aan rechtsstatelijke principes en een 
kritisch-constructieve opstelling ten opzichte van de eigen 
organisatie. En bovenal: zich niet inlaten met bureaupolitiek. 
In die onpartijdigheid schuilt de integriteit en zuiverheid 
waarop Dales doelde. Deze morele eis is niet minder 
veeleisend dan wat de klassieke ambtsethiek verlangde. Het 
verschil is dat ze wordt gesteld aan functionarissen die er 
makkelijker aan kunnen beantwoorden: die van de rechtsstaat, 
niet die van het publieke huishouden. De legitimiteit van 
overheidsoptreden wordt zo beter gewaarborgd. Dat die 
overheid — door bureaupolitiek naar het publieke huishouden 
te verbannen — idealiter vele malen kleiner uitvalt dan ze nu is, 
lijkt me een geschikt uitgangspunt voor hervorming van het 
staatsbestel. 
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Noten 

' Het begrip bureaupolitiek heeft 
overigens een paradoxale bete-
kenis. 'Bureau' suggereert immers 
de stelselmatige toepassing van 
regels op specifieke gevallen. 
Terwijl politiek duidt op onder-
handelen en het maken van 
afspraken en compromissen. Dus 
enerzijds consistentie van gedrag 
en anderzijds flexibliteit van 
gedrag. 

Naast deze agentschappen 
omvat het publieke huishouden 
vele soorten particuliere organi-
saties die semi-publieke en 
publieke functies op zich nemen 
(van zorg tot onderwijs). Het 
publieke huishouden fungeert dus 
als een middengebied tussen 
markt en staat (Kreukels en 
Simonis, 1988). De term publiek 
huishouden verwijst naar het 
gemeenschappelijk leven van 
burgers (zoals het particuliere 
huishouden verwijst naar het 
gemeenschappelijk leven van 
gezinsleden). Reeds Aristoteles 
wees erop dat de aard van het 
huishouden eruit bestaat gemeen-
schappelijk dingen te delen. Het 
beheer van het huishouden is 
volgens hem gericht op de goede 
staat van mensen (welbevinden; 
welzijn), niet op de goede staat 
van het eigendom (wat wij 
welvaart zouden noemen). 
Kernbegrippen zijn noden en 
behoeften, niet wensen en 
begeerten. De bevrediging van die 
laatste stimuli behoort tot de 
economische markt (Bell, 1976). 

Door zelfregulering in zorgsec-
toren te introduceren dreigen 
kansarme groepen meer dan eens 
verliezer te worden. Daarom 
zouden agentschappen kunnen 
worden geïnitieerd die in actie 
komen wanneer burgers of 
maatschappelijke organisaties 
problemen (wijkverloedering, 
onleefbaarheid) laten liggen. Deze 
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binden. Kortom, daar waar ze 
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De orde van de wet 

Over de ambtelijke moraal 

mr. P. Kuypers* 

De bureaucratie in verandering 

De voorschriften van Max Weber over de ambte-
lijke moraal horen thuis in wat de Franse denker 
Jacques Lacan aanduidt als de symbolische orde. 
Lacan bedoelt daarmee dat het gedrag van mensen 
wordt bepaald door een aantal beginselen, die zich 
aan natuurlijke gevoelens en persoonlijke intenties 
onttrekken. De symbolische orde is een orde, die zich 
in een sacrale objectiviteit aan het menselijk subject 
oplegt. Het Weberiaanse sine ira et studio is de 
belichaming van deze objectieve wet in het regime van 
de politieke macht. Als drager van de macht onder-
werpt de ambtenaar zich aan de voorgegeven rationa-
liteit van het legaal gezag. Hij is in de woorden van 
Weber een rationeel instrument in de handen van de 
legale gezagsdrager. 

In zijn beschrijving van het ambtelijk handelen lijkt 
het alsof Weber het sacrale karakter van de orde van 
de macht ontkent. Het legale gezag dat in zijn ogen de 
basis van de legitimiteit van het gezag in de moderne 
staat vormt, is gefundeerd op formele normen en 
wetten, die volgens bepaalde in de samenleving 
erkende regels zijn vastgesteld. Toch is er in zijn 
gezagsopvatting een kern, die zich aan een verklaring 
vanuit het empirisch handelen van de politieke 
actoren onttrekt. De legaliteit van het gezag, waaraan 
het ambtelijk handelen zijn impulsen ontleent, vindt 
zijn grond niet in de procedures, die dat gezag consti-
tueren, maar in een van buiten komende macht, die 
haar raison uiteindelijk in zichzelf vindt. Het zijn niet 
de regels die de gehoorzaamheid van de Weberiaanse 
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ambtenaar bepalen, maar het is de ondoordringbare 
orde van de macht die de uiterste limiet vormt voor 
de instrumentele ascese van zijn gedrag. 

In het beeld van de moderne ambtenaar is niet 
alleen weinig meer terug te vinden van het 
Weberiaanse model van de gezagsgetrouwe bureau-
craat, maar is ook de notie van een constituerende 
orde van de macht nagenoeg verdwenen. Het denken 
over de bureaucratie wordt beheerst door bedrijfs-
kundige modellen, waaruit de ambtenaar naar voren 
komt als een zakelijke contractant of een flexibele 
manager, die de ondubbelzinnige en anonieme 
volgzaamheid van de traditionele ambtsdrager in een 
brede beweging van efficiënt en doelgericht handelen 
van zich af heeft geschud. 

In andere theorieën wordt de moderne bureaucratie 
getekend door een vriendelijk humanisme, waarin de 
persoon van de ambtenaar en zijn individuele 
ontplooiing centraal staan. De human resources-
benadering, die op het ogenblik de nomenclatuur in 
veel overheidsorganisaties beheerst, is het meest 
opmerkelijke voorbeeld van deze benadering. Er 
verschijnt een ander mensentype in deze opvattingen. 
Normaler, menselijker, gewoner zonder de verstening 
en de hardheid van de oude bureaucratie. 
Ambtenaren zijn doorsnee burgers geworden. Ze zijn 
nog wel een beetje saai en middelmatig, maar de 
stoffigheid van de oude bureaucraten hebben ze van 
zich afgeschud. Het enige wat hen van andere 
werkende burgers onderscheidt is dat zij in zulke 
grote, fantasieloze en ondoelmatige apparaten moeten 
werken. Het is het lot van de ambtenaar dat hij 
gedoemd is zijn dagen te slijten in organisaties, die 
produkten leveren waar eigenlijk niemand op zit te 
wachten. Een commerciële onderneming moet zich 
voortdurend verantwoorden op de markt, een 
overheidsorganisatie hoeft dat niet; zij weet zich veilig 
binnen de muren van de staat, maar betaalt die 
veiligheid wel met onbekendheid, wantrouwen en 
dédain in de haar omringende wereld. 

Het is niet onbegrijpelijk, dat deze kloof tussen 
'binnen' en 'buiten', in een tijd waarin het optreden 
van de overheid in toenemende mate onder vuur 
kwam te liggen, binnen de overheid veel wrevel en 
onrust heeft opgeroepen. Op allerlei fronten heeft men 
geprobeerd die gevoelens van onbehagen te bezweren. 
De meest populaire formule daarbij was de intro- 
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ductie van het bedrijfsdenken. Het gaat het bestek van 
deze bijdrage te buiten om te beschrijven hoe dat 
precies gegaan is. Maar het is langzamerhand 
genoegzaam bekend dat de overheid een bedrijf of 
beter nog een concern is geworden dat produkten aan 
klanten levert en dat gerund wordt door controllers 
en accountmanagers. 

Over de effecten van deze gedaanteverandering op 
de bureaucratische organisatie is weinig bekend. Het 
is niet duidelijk of de nieuwe (bedrijfs)cultuur de oude 
(bureaucratische) cultuur heeft verdrongen. 
Vermoedelijk is dat niet het geval en is er eerder 
sprake van een osmose tussen deze twee culturen. Het 
jargon van topmanagers uit het overheidsbedrijf levert 
daar sprekende voorbeelden van. In de reorganisatie-
voorstellen, waar de overheid momenteel door wordt 
overwoekerd, schuurt het oude denken tegen de 
muren van het stoere nieuwe taalgebruik. De oude 
hiërarchie is nergens verdwenen, zij gaat alleen anders 
gekleed. Haar strakheid wordt gemodereerd door een 
zakelijker taalgebruik, maar in werkelijkheid is haar 
arsenaal aan technieken en instrumenten alleen maar 
imposanter geworden. Bepaalde groepen ambtenaren, 
de nieuwe elites die elke revolutie in het leven roept, 
zijn er beter op geworden, andere zijn onzeker en 
afwachtend. De nieuwe heilsleer heeft tot op heden 
niet een werkelijk nieuw perspectief geopend. 

Het vraagstuk van de macht 

Wat een niet argeloze buitenstaander het meest 
opvalt is een vorm van schizofrenie, die een scheiding 
maakt tussen een spectrum aan nieuwe posities en 
arrangementen aan de ene kant en een verwarrende 
mélée aan normen en oriëntaties aan de andere kant. 
Vergeleken met de uniformiteit van de bureaucra-
tische orde uit het verleden kan men dit laatste als 
winst beschouwen, maar dan vergeet men dat de 
huidige situatie eerder het beeld vertoont van een 
onbestemde wanorde dan van een creatieve chaos. 
Voor reflexiviteit, toch al niet een sterk punt van de 
overheid, is er nauwelijks ruimte in de lopende reorga-
nisaties. 

De humanistische en bedrijfskundige theorieën, die 
het referentie-kader vormen voor het denken over de 
bureaucratie, zijn om een aantal redenen niet in staat 
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een passend antwoord te bieden op de desoriëntatie 
waarmee de overheid en haar dienaren op dit moment 
te maken hebben. In de eerste plaats hebben die 
theorieën geen oog voor de macht en nog minder voor 
de mysterieuze verbinding, die de overheid met de 
macht onderhoudt. Bovendien zien zij over het hoofd 
dat de macht de overheid tot een organisatie maakt, 
die in geen enkel opzicht vergelijkbaar is met andere 
organisaties. In de tweede plaats doen zij geen recht 
aan de geheel eigen rol van ambtenaren en aan de 
specifieke eisen die op grond daarvan aan ambtenaren 
worden gesteld. De instrumentele rationaliteit van 
Weber is een onbekende categorie in de huidige opvat-
tingen. Ambtenaren worden beschouwd als gewone 
employés of als leden van een professionele organi-
satie. Niet alleen wat hun rechtspositie maar ook wat 
hun arbeidsethiek betreft, worden zij met deze catego-
rieën gelijk gesteld. De codes van het ambtelijk 
handelen vinden hun basis echter niet in het gewone 
arbeidscontract of in de maatschapsverbinding. Het is 
de verdienste van Max Weber dat hij een poging heeft 
gedaan de specifieke kwaliteiten van het ambtelijk 
gedrag af te leiden uit de specifieke taakstelling van 
een politiek-bureaucratische organisatie. 

Webers concept van de instrumentele rationaliteit is 
een antwoord op het vraagstuk van de macht, door 
hem omschreven als 'de uitoefening van legaal gezag'. 
De erosie die het Weberiaanse concept heeft 
ondergaan, betekent niet dat het zijn waarde heeft 
verloren en dat het straffeloos vervangen kan worden 
door een bedrijfskundig of sociaal wetenschappelijk 
model. Legale gezagsuitoefening is nog steeds de 
opdracht van de overheid en de bureaucratie heeft 
nog altijd de taak de condities daarvoor te scheppen. 
Alleen de omstandigheden waarin dat dient te 
gebeuren, zijn niet meer hetzelfde als in de tijd waarin 
Weber zijn theorie formuleerde. De macht is ver-
splinterd. De gekozen politici zijn niet de enige 
mandatarissen meer. Officieel zijn zij nog de dragers 
van het gezag, maar hun macht delen zij met anderen. 
De bureaucratie heeft, zoals de Duitse politicoloog 
Claus Offe het uitdrukt `ein Interesse an sich Selbst'. 
Zij is niet meer de geluidloze machinerie in handen 
van het wettig gezag, maar zij heeft eigen verbin-
dingen en belangen. En ten slotte lijkt de ambtenaar 
van het einde van dit millenium slechts uit de verte op 
zijn voorganger van honderd jaar geleden. 
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Een nieuwe ethiek van de macht 

In deze onoverzichtelijke en verdeelde situatie is er 
primair behoefte aan een nieuwe ethiek van de macht. 
De traditionele codes zijn niet toereikend meer. 
Machtsuitoefening is een gecompliceerd spel 
geworden, dat zich niet langer laat vangen in de 
tweeslag van politieke opdracht en ambtelijke 
uitvoering. Ambtenaren opereren op meerdere fronten 
tegelijk. Zij bewegen zich binnen ingewikkelde 
machtsvelden, waar posities, aanspraken en bevoegd-
heden nooit gelijk zijn. Met een beroep op persoon-
lijke moraal of ambtelijke beroepscodes komen zij er 
niet. De helderheid van de Weberiaanse code biedt 
niet voldoende houvast meer. De grenzen tussen wat 
wel en wat niet passend is, zijn vervaagd. Zij moeten 
telkens opnieuw worden vastgesteld. 

Dat vraagt een ander type persoonlijkheid met een 
andere identiteit dan die van de klassieke ambtenaar. 
In zijn recente werk geeft de Franse socioloog 
Touraine een omschrijving van de identiteit van dit 
nieuwe subject. Hij gaat ervan uit, dat die identiteit 
niet als een gegeven mag worden beschouwd, die voor 
eens en altijd vaststaat. 'Identiteit' is in zijn ogen 'een 
proces, waarin persoonlijke waarden en culturele 
achtergronden met instrumentele rationaliteit of met 
wetenschappelijke of technologische activiteiten 
worden geïntegreerd'. In een postmoderne 
maatschappij nemen mensen volgens Touraine niet 
langer genoegen met een rol, die hen 'toegeschreven' 
wordt, zij maken hun eigen ge-project, dat wil zeggen 
dat zij er naar streven om de situaties, waarin zij 
verkeren te transformeren in projecten en in geïnte-
greerde levenservaringen. 

Voor de postmoderne ambtenaar biedt het project 
van Touraine de mogelijkheid zijn plaats opnieuw te 
bepalen. Een receptuur voor het dagelijks leven geeft 
Touraine niet. Dat is ook niet nodig. Het is voldoende 
als er bressen worden geslagen in het oude model en 
in de nieuwe concepten. Wat interessant is aan het 
postmoderne life-project is de verbinding tussen 
instrumentele rationaliteit, persoonlijke levensstijl en 
culturele identiteit. De integratie van die drie compo-
nenten verwijst naar een nieuw type ambtenaar. Zij 
doorbreekt de rigide ascese van de Weberiaanse 
bureaucraat, zonder hem uit te leveren aan het 
weerloze humanisme van de sociale wetenschappen of 
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aan het concurrerende simplisme van het bedrijfs-
denken. De orde van de wet blijft ook in de postmo-
derne tijd de harde kern van de staat en de bureau-
cratie. 

Het is de paradox van de moderne bureaucratie dat 
zij de eigenlijke drager van de macht in de staat is 
geworden, terwijl die macht haar rechtens niet 
toekomt. Het verzekeren van de legaliteit van de 
macht van anderen is haar opdracht. Die opdracht 
kan zij echter steeds moeilijker vervullen; de erosie 
van het politieke stelsel heeft er toe geleid, dat de 
bureaucratie haar officiële opdrachtgever is kwijtge-
raakt. Zij is in een ander veld van machtsverhou-
dingen terechtgekomen. De formele hiërarchie bestaat 
nog wel; op bepaalde momenten schikt de bureau-
cratie zich nog steeds naar het politieke gezag en 
virtueel is dat gezag nog steeds een kracht in het 
bestuurlijk systeem, maar in materiële zin wordt het 
publieke mandaat echter door allerlei andere organen 
en instanties uitgeoefend. 

Het is een van de moeilijkste opgaven voor de 
huidige bureaucratie om een verhouding te vinden met 
dat bredere complex van publieke mandatarissen. Het 
is onmogelijk om daarbij terug te vallen op het oude 
model van de politieke hiërarchie. De politiek is niet 
langer in staat om alle publieke akten aan het 
politieke primaat te onderwerpen. Wat zich in het 
publieke domein afspeelt komt bovendien maar voor 
een beperkt deel in de politieke sfeer terecht, terwijl de 
bureaucratie er zich toch mee bezig moet houden. Het 
wordt daarbij steeds moeilijker om de politiek als 
referentiepunt te gebruiken. Voor de bureaucratie 
blijft er weinig anders over dan op haar eigen legiti-
matievermogen terug te vallen. Volgens sommigen is 
zij daarbij aangewezen op de persoonlijke moraal van 
haar leden; volgens anderen moet zij zich verlaten op 
de functionaliteit van haar communicatieve kwali-
teiten en moet haar rol vooral worden gezien als die 
van een publieke procesbegeleider. 

Die twee oplossingen zijn echter niet toereikend. In 
een democratisch stelsel stelt een ethiek van de macht 
verdergaande eisen. In de eerste plaats zal de bureau-
cratie er rekening mee moeten houden, dat interac-
tioneel handelen (in het huidige publieke domein) niet 
kan volstaan met een beroep op het klassieke middel 
van de instrumentele rationaliteit. Er is ruimte nodig 
voor andere 'geldigheden'. De Duitse socioloog 
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Habermas wijst in dit verband op de betekenis van 
het esthetische, het expressieve en het morele. Van de 
bureaucratie mag worden verwacht dat zij oog heeft 
voor deze andere 'geldigheden' en dat zij er op toeziet 
dat die ook in de publieke besluitvorming tot hun 
recht komen. 

In de tweede plaats is het nodig het besef aan te 
scherpen, dat de orde van de wet een onontkoombare 
realiteit is in elk politiek systeem. De erosie van de 
politiek heft de orde van de wet niet op. Zij houdt 
haar dwingende kracht; zij wordt alleen abstracter en 
ontoegankelijker, omdat zij niet langer kan schuilen 
achter de symboliek van de politieke representatie. 
Voor de bureaucratie kan dat een uitnodiging zijn om 
de orde van de wet te negeren en zich op te sluiten in 
de waarheid van een voor de hand liggend pragma-
tisme. Het kan echter ook een appel zijn om de 
moeilijkere weg op te gaan van een confrontatie met 
de macht in de versplintering van zijn huidige 
verschijningsvormen. Voor een democratische bureau-
cratie is dit trouwens de enige weg. 
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Veronderstelt de politieke 

filosofie de ethiek? 

prof. dr. F.R. Ankersmit* 

Ich kan mir aber nicht helfen, mit der moralischen 
Schnur ist es Kinderei in der Geschichte; und alle 
reissen ab, ausser jenem nicht'. 
Justus MOser aan Nicolai in 1778 

Inleiding 

In 1971 verscheen John Rawls' befaamde A theory 
f justice. Van de publikatie van dat boek zegt men 

vaak dat die de wedergeboorte van de politieke 
filosofie in onze tijd betekende. En daar zijn zeker 
goede argumenten voor. De academische politieke 
filosofie van voor Rawls was een anemische discipline 
waar men zich vooral bezighield met de conceptuele 
analyse van politieke concepten als 'behoren', 
'verplichting' of `vrijheid'.' 

Rawls bracht hier een ingrijpende verandering. In 
zijn boek ontwikkelde hij een aantal principes voor 
distributieve rechtvaardigheid; dat wil zeggen, een 
aantal principes voor hoe inkomen en welvaart in een 
samenleving verdeeld behoren te wezen, wil die 
verdeling rationeel en moreel verdedigbaar zijn. Het 
resultaat waartoe hij kwam was, ruwweg, dat onge-
lijkheid slechts te rechtvaardigen valt, wanneer die 
ongelijkheid in het voordeel van de gemeenschap is. 

Verrassend was ook de wijze waarop Rawls deze 
conclusie bereikte. Als methodisch instrument 
gebruikte hij de noties van de original position en van 
de veil of ignorance; en het idee daarbij was dat wij, 
wanneer we denken over rechtvaardigheidsproblemen, 
af zullen moeten zien van alle historische en contin-
gente factoren die ons maken tot de persoon die we 

* De auteur is hoogleraar moderne geschiedenis aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. 
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zijn. We mogen het individu slechts zien als de 
abstracte drager van bepaalde rechten en plichten.' 

Twee aspecten van Rawls' redenatie zijn hier van 
belang. In de eerste plaats, zijn politieke filosofie 
mondde uit in een politiek program, dat men als 
links-liberaal zou kunnen aanduiden. De academische 
politieke filosofie verkreeg daarmee een praktische 
relevantie die zij voordien niet bezat. In de tweede 
plaats, Rawls beantwoordde de vraag hoe welvaart in 
een rechtvaardige samenleving verdeeld behoort te zijn 
en zijn politieke filosofie had daarom in een morele 
vraagstelling haar oorsprong. Zoals dat ook bij Kant 
en sommige (niet alle!) natuurrechtstheoretici het 
geval was geweest werd hier de politiek gefundeerd in 
de ethiek. 

De invloed van A theory of justice is enorm geweest; 
Nozicks eveneens veel bediscussieerde State, anarchy 
and utopia uit 1974 was er een eerste reactie op en 
sindsdien was de politieke filosofie vooral een 
discussie van het soort van vragen dat Rawls aan de 
orde gesteld had. Soms was men kritisch, zoals 
Maurice Sandel, soms enthousiast, zoals Richard 
Rorty, maar in alle gevallen bleef men zich bewegen 
binnen de coördinaten die Rawls op de landkaart van 
de politieke filosofie had uitgezet. 

Rawls' theorie: een mislukking 

In een in de Times Literary Supplement (van 3 juli 
1992) verschenen artikel lanceerde de Engelse politiek 
theoreticus John Gray een verrassende, frontale 
aanval op Rawls en het soort van politieke filosofie 
dat deze had geïntroduceerd. In deze scherpe aanval 
somde Gray op overtuigende wijze enkele zeer wezen-
lijke tekortkomingen op van de bestaande, 
Rawlsiaanse politieke filosofie; het loont de moeite om 
zijn bezwaren te beluisteren. 

Gray attaqueerde in Rawls' methode de eliminatie 
van alle historische, sociologische en antropologische 
dimensies van het politieke handelen: `because recent 
political philosophy in the Anglo-Saxon mode 
remains for the most part animated by the hopes of 
the Enlightenment, above all the hope that human 
beings will shed their traditional allegiances and local 
identities and unite in a universal civilisation 
grounded in generic humanity and a rational 
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morality, it can not even begin to grapple with the 
political dilemmas of an age in which political life is 
dominated by renascent particularisms, militant 
religions and resurgent ethnicities. As a result, the 
main current in recent political philosophy has 
condemned itself to political nullity and intellectual 
sterility'. 

Door af te zien van die door Gray genoemde 
aspecten, ontdeed Rawls het domein van de politiek 
van al het soort van concrete en reële problemen waar 
de politiek en de politicus zich in de praktijk mee 
geconfronteerd zien, Rawls' werk, aldus Gray, geeft 
een ethische wetgeving voor een samenleving die 
exclusief bestaat uit het soort van redelijke, zichzelf 
wegcijferende intellectuelen als (mogen we hopen) 
Rawls zelf en zijn discussiepartners. En alles waarin 
de rauwe en brute politieke werkelijkheid verschilt van 
de studeerkamer verdwijnt daarmee uit het blikveld. 
Het verbaast daarom ook niet, zo vervolgt Gray, dat 
deze nieuwe politieke filosofie geen enkele weerslag in 
de politiek heeft gehad. Noch politici, noch politieke 
partijen, noch kiezers hebben zich ooit iets aan Rawls 
c.s. gelegen laten liggen, noch ook enige reden gehad 
om dat wel te doen. 

En daar ligt het doorslaggevend tekort van Rawls in 
vergelijking met politieke theoretici uit een verder 
verleden als Bodin, Hobbes, Locke, Montesquieu of 
Constant. Deze laatsten schreven in antwoord op de 
grote politieke problemen van hun tijd — de Europese 
religieuze burgeroorlog in het geval van Bodin en 
Hobbes, over hoe de verhouding tussen vorst en 
parlement zou moeten zijn. om  het soort van 
conflicten te vermijden waarmee het zeventiende 
eeuwse Engeland worstelde in het geval van Locke, of 
over hoe de constitutie van de staat het beste ingericht 
zou kunnen worden in het geval van Montesquieu en 
Constant. 

Zeker zetten zij daartoe ook vaak abstracte, natuur-
rechtelijke redenaties op, maar de abstractie was hier 
slechts een retorisch hulpmiddel om de lezer te 
overtuigen en niet, zoals in het geval van Rawls, om 
concrete, contemporaine politieke problemen te 
schrappen van de agenda van de politieke filosofie.' 

Anders geformuleerd, bij theoretici als Hobbes, 
Locke of Montesquieu diende een natuurrechtelijke, 
universalistische redenatie de oplossing van een welbe-
paald, concreet en ernstig politiek probleem waarmee 
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de Westeuropese staat zich in een bepaalde fase van 
zijn ontwikkeling geconfronteerd zag; en het was 
paradoxalerwijs de gebondenheid aan een specifieke 
historische context waaraan die redenatie haar 
betekenis tot op de huidige dag te danken heeft. 

Het universalisme van theoretici als Rawls levert 
daarentegen een bovenhistorische politieke norm die 
evenzeer geldt voor ons als voor de wereld van 
Lodewijk XIV of die van Karel de Grote en die norm 
is om precies die reden een even ingenieuze als zinloze 
en onpraktische irrelevantie. Want geen enkel 
werkelijk politiek probleem dat wij op dit moment 
hebben is een probleem dat wij gemeen hebben met de 
tijd van Lodewijk XIV of van Karel de Grote. 

Bijgevolg, dat misschien op het eerste gezicht zo 
aantrekkelijke universalisme van de theorieën van 
Rawls c.s. is nu juist 'a measure of the distance from 
human life of the main current in recent political 
philosophy, of its innocence of history and its 
ignorance of social-scientific theory, and of its 
character as a degenerate research programme in 
political thought'. De Rawlsiaanse contemporaine 
politieke filosofie krabt waar het niet jeukt en zelfs 
niet werkelijk jeuken kán en we hebben alle reden om 
in te stemmen met Gray's vernietigende slotoordeel 
dat 'political philosophy may have been reborn in 
1971 (de publikatiedatum van Rawls' opus famosum 
[F.A.]), but it was stillbirth'. 

Terug naar de collectiviteit 

Het is vanzelfsprekend interessant om te zien wat 
Gray hier tegenover wil stellen. Hij prijst Joseph 
Raz's The morality of freedom en Berlin's The crooked 
timber of humanity omdat daar erkend wordt dat 
individuen, en zeker individuen van verschillende 
culturen, doorgaans verschillende opvattingen hebben 
over wat het goede leven is (Raz) en dat de waarden 
die wij respecteren vaak onderling conflicteren 
(Berlin). 

Zeker lijken ook mij dit welkome correcties op 
Rawlsiaanse natuurrechtelijke dromen en wanneer de 
politieke filosofie zich in de toekomst meer in deze 
richting zou gaan bewegen, is er zeker al veel 
gewonnen. Maar ik betwijfel of die correcties ver 
genoeg gaan. Want wat deze studies met het 

126 	Justitiële verkenningen, jrg. 20, nr. 6 • 1994 



Rawlsiaanse paradigma gemeen blijven houden, is een 
concentratie op de wereld van de afzonderlijke staats-
burger, op wat voor hem de meest wenselijke politieke 
orde is en welke problemen zich daar vanuit het 
perspectief van die afzonderlijke staatsburger voor 
kunnen doen. 

De verwantschap tussen deze boeken en de 
benadering van Rawls ligt daarin dat in beide gevallen 
de politieke orde vanuit het individu, vanuit de staats-
burger, geconstrueerd en geanalyseerd wordt. En, 
meer in het algemeen, wanneer men in de heden-
daagse politieke theorie doorgaans drie stromingen 
onderscheidt — die van de libertarians, de republicans 
en van de communitarians — dan geldt dat voor ieder 
van die stromingen. Zelfs ook voor de laatste van die 
drie, want voor hen is de samenleving, de community 
een instrument ter vervolmaking van het individu en 
is de community slechts een omweg om uiteindelijk 
toch weer bij het individu terecht te komen. Steeds 
wordt daarom het domein van de politiek in het 
individu gefundeerd of daartoe herleid, dat domein 
gedefinieerd in termen van de rechten, plichten en 
eigenaardigheden van het abstracte individu (zoals 
zijn wezenlijke afhankelijkheid van een sociale orde) 
en wordt de autonomie die het domein van de politiek 
ten opzichte van het individu krijgen kan geïgnoreerd. 

Hier ligt de verklaring voor de affiniteit die de 
tegenwoordige politieke filosofie heeft met de ethiek. 
De ethiek wil een antwoord geven op de vraag hoe ik 
onder bepaalde omstandigheden handelen moet, en 
mag op grond van die vraagstelling geen aandacht 
schenken aan wat het individuele willen en kunnen 
overstijgt. Met andere woorden, waar we die zojuist 
bedoelde autonomie van het politieke domein ten 
opzichte van het handelen van het individu aantreffen, 
daar betreden we een terrein dat per definitie niet 
binnen de ethiek gethematiseerd kan worden. 

Nu moet ik dat als volgt kwalificeren — en dat 
brengt mij bij de kern van mijn betoog. Bovenstaande 
kritiek op de ethiek als basis voor de politieke filosofie 
impliceert geenszins een aanvaarding van holistische 
of collectivistische denkbeelden. Wanneer, om een 
voorbeeld te noemen, Bodin en Hobbes de notie van 
de souvereine staat bedachten om een einde te maken 
aan de zestiende en zeventiende eeuwse religieuze 
burgeroorlog, dan realiseerden zij zich dat een 
ethische veroordeling van die burgeroorlog (hoe 
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evident juist en verdedigbaar ook) even weinig zin zou 
hebben als het preken tegen een boom. De overgrote 
meerderheid van hun Katholieke en Protestantse 
tijdgenoten meenden immers dat die burgeroorlog 
ethisch wel degelijk te rechtvaardigen was. 

Maar, belangrijker nog, stel dat diezelfde overgrote 
meerderheid wel degelijk het einde van die burger-
oorlog gewenst zou hebben, dan bezat men in die 
collectieve wil toch nog niet eo ipso het politieke 
instrument dat voldoende is om die zozeer gewenste 
publieke vrede te realiseren. Want zelfs wanneer wij 
allen iets bepaalds willen, rest nog de prealabele vraag 
hoe onze collectieve wil te realiseren. Alle mensen die 
op de beurs speculeren willen rijker worden en toch 
gebeurt soms het tegengestelde. Zelfs het samenvallen 
van ethisch gebod en oprechte wens is niet voldoende 
om een politiek probleem op te lossen. 

Het is in deze resistentie tegen ons collectief willen 
en wensen, dat zich de autonomie van het domein van 
de politiek openbaart. En heel de bedoeling van Les 
six hvres de la République en van de Leviathan was om 
in termen van de notie van het souvereiniteitsbegrip 
het conceptuele instrument te ontwikkelen om die 
autonomie en die inertie van het politieke domein te 
overwinnen. 

Met andere woorden, theoretici als Bodin en 
Hobbes herkenden als alle grote politieke filosofen in 
de sfeer van het politieke domein inderdaad een 
dimensie die we met de termen holisme en collecti-
visme zouden kunnen benoemen. Die dimensie 
ervaren we wanneer de politieke orde, hoewel 
opgebouwd uit afzonderlijke individuen, toch een 
'eigen' wil lijkt te bezitten die soms sterker kan zijn 
dan die van alle individuen tezamen. 

Maar juist die erkenning vormde in hun geval het 
uitgangspunt voor alle politiek inzicht en voor het 
door hen gedane voorstel voor politiek handelen dat 
ons in staat zou stellen om die boven-individuele sfeer 
toch weer binnen het bereik van ons willen en wensen 
te brengen. We moeten, met andere woorden, het 
collectivisme in eerste aanleg erkennen om het in 
tweede aanleg te kunnen overwinnen. 
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Politieke filosofie versus ethiek 

De hedendaagse academische politieke theorie heeft 
niet de ambitie om dit vermogen tot doelmatige toeëi-
gelling van de autonomie van het politieke domein te 
ontwikkelen.' En men mag vermoeden dat de terechte 
afkeer die men na de ervaringen van deze eeuw heeft 
voor collectivistische en holistische gedachtencon- 
structies de oorzaak is geweest van deze intellectuele 
verlamming van de bestaande politieke filosofie. 

Maar, zoals zo vaak, ook hier leiden eerzame bedoe-
lingen tot slechte gevolgen. Want juist doordat men 
alles wat naar collectivisme riekt zo radicaal afwees of, 
beter, ignoreerde, raakte men (anders dan in het geval 
van vruchtbare politieke theoretici als Bodin of 
Hobbes) blind voor het optreden daarvan in de 
politieke realiteit. Die blindheid heeft er zeker mede 
toe bijgedragen dat wij nu meer dan nodig is leven in 
een politieke werkelijkheid waarvan wij weinig meer 
begrijpen en die wij daardoor niet langer meester zijn. 

Het resultaat was dat onbekende en onvermoede 
mechanismes de plaats van handelende actoren 
hebben ingenomen. Door de ethiek geïnspireerd anti-
collectivisme bevorderde in de praktijk aldus het 
collectivisme, dat wil zeggen de ongeremde 
heerschappij van de onbedoelde gevolgen en van de 
contra-produktieve manier waarop onze politieke 
handelingen met elkaar interfereren. De ontsporingen 
van de in belangrijke mate op ethische imperatieven 
gebaseerde welvaartsstaat levert daar uiteraard hele 
reeksen van frappante voorbeelden van. En onze staat 
is nog steeds weinig geneigd na te denken over de 
mogelijke onbedoelde gevolgen van zijn optreden en 
hij wenst zijn blik doorgaans te beperken tot de 
ethische inspiratie daarvan. 

Men versta mij goed, dat betekent in het geheel niet 
dat we de ethiek als overbodig en zinloos ter zijde 
zouden moeten schuiven. Integendeel, voor vragen 
over de terechte doelstellingen van de welvaartsstaat, 
over medische zorg, over euthanasie, over de behan-
deling van het milieu en van dieren kunnen we alleen 
op de ethiek een succesvol beroep doen. Maar de 
prealabele vraag is, wederom, hoe wij onze door de 
ethiek ingegeven wensen in het politieke domein reali-
seren kunnen en dankzij welke virtit wij de autonomie 
en de inertie van die erfgenaam van de Middeleeuwse 
Godin Fortuna kunnen overwinnen. 
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Op die vraag heeft de ethiek geen antwoord en kan 
zij ook geen antwoord hebben; op basis van dat 
gegeven is mijn betoog daarom vooral ook een 
voorstel voor een adequate werkverdeling tussen de 
ethiek en de politieke filosofie. Meer in concreto, het is 
vanuit datzelfde perspectief dat de zinvolle politieke 
filosofie als in wezen on- of a-ethisch moet worden 
gekarakteriseerd en een zuiver ethische politieke 
filosofie als onvermijdelijk hulpeloos. 

Vanuit dat perspectief zullen wij ons evenzeer 
moeten realiseren dat een zinvolle politieke filosofie 
voor het overgrote deel een filosofie van de staat zal 
moeten wezen. Meer dan de afgelopen anderhalve 
eeuw Ooit het geval geweest is, weten we nu dat op 
het niveau van de staat mechanismes functioneren die 
ons tot machteloosheid kunnen doemen. Kiezers, 
politici, ambtenaren en media kruipen over de staat 
als nietige mieren over een rotsblok en hun invloed, 
zelfs hun collectieve invloed daarop is navenant. De 
staat, die in principe zou moeten functioneren als een 
passief medium ter verwerkelijking van de wensen van 
de burger, heeft meer en meer een eigen leven 
gekregen en is precies om die reden het object van 
politiek filosofische overpeinzing bij uitstek geworden. 
De politieke filosofie waarin de staat niet centraal 
staat, is tot irrelevantie gedoemd. En het behoeft 
daarom niet te verbazen dat de staat de grote 
afwezige in vrijwel de gehele hedendaagse politieke 
theorie; in het achttien (!) bladzijden lange register 
van A theory of justice komt het lemma state niet 
voor. 

Men redeneert in de academische politieke filosofie 
steeds alsof het voldoende is om iets te willen om het 
ook te kunnen realiseren en alsof de staat een willig 
en passief instrument zou zijn bij het tenuitvoer 
brengen van onze verlangens. Het paradigma van de 
ethische politieke filosofie heeft op deze wijze zeker 
naar zijn vermogen bijgedragen aan die zeer gevaar-
lijke politieke impotentie van de bestaande parlemen-
taire democratieën en het verlaten van dat paradigma 
zal een eerste en belangrijke stap zijn op weg naar een 
herovering van het politiek domein. 

Zeker is het republicanisme, dat in de Angelsakische 
politieke filosofie traditioneel een belangrijke rol 
speelt, en dat altijd aandringt op een identificatie van 
de burger met het collectief belang (lees: de staat), een 
bepalende factor geweest in de verbluffende eliminatie 
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uit de politieke filosofie van die meest zorgwekkende 
actor op het hedendaagse politieke toneel die de staat 
is. Zoals het oog de wereld ziet, maar niet zichzelf, zo 
ziet ook de staatsburger, die zich op het standpunt 
van de staat stelt, armoede en rijkdom, rechtvaar-
digheid en onrechtvaardigheid enzovoort, maar niet 
de staat. 

De werkwijze van de historicus 

Tot dusver was mijn betoog voornamelijk negatief, 
voornamelijk een kritiek op een bepaalde traditie in 
de (moderne) politieke filosofie. Ik wil het daar niet 
bij laten en ook een enkele opmerking wijden aan wat 
ik wel zie als een zinvolle politieke filosofie. Ik kies 
daarbij mijn uitgangspunt bij een passage uit de 
opdracht aan Lorenzo de Medici die Machiavelli's 
aan zijn De Vorst vooraf deed gaan. Machiavelli 
verontschuldigt zich er in die opdracht voor dat hij 
het, als eenvoudig en ambteloos burger, aandurft om 
aan vorsten raadgevingen te geven. Maar, zo gaat hij 
verder, zoals de schilders die een landschap schetsen 
vanuit een vallei de bergen en de hoog gelegen 
terreinen bestuderen, maar omgekeerd het laag 
liggende land juist vanuit de bergen, zo ook moet men 
een vorst zijn om geheel en al de aard van het volk te 
begrijpen, maar juist een burger om de natuur van 
vorsten ten volle te kunnen verstaan. 

Verrassend in deze uitspraak is dat hij uitdrukking 
geeft aan het besef van het gebroken zijn van de 
politieke wereld. Er is de wereld van de vorst en die 
van de burger en de aard van beide wordt bepaald 
door het perspectief van waaruit zij elkaar bezien en 
beide werelden zijn daarom sui generis niet 
reduceerbaar tot elkaar. Machiavelli breekt hier 
bijgevolg met het universalisme van de ethiek, waar 
die ons regels geeft die ons allen, ongeacht onze 
plaats, perspectief en functie in de politieke wereld, 
gelijkelijk verplichten. En dat is niet alleen zo 
vanwege het perspectief-gebonden zijn van al ons 
handelen: dat laat zich met de ethiek nog wel 
verzoenen. Want waar de ethiek vereist dat alle voor 
het zedelijk handelen noodzakelijke gegevens aan het 
individu voorhanden zijn, daar- betekent de erkenning 
van de perspectiviteit van het handelen nog geen 
onvermijdelijke breuk met de ethiek. 
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Machiavelli deed echter in de hierboven genoemde 
passage de veel verder gaande suggestie dat anderen 
eerder dan wijzelf in staat zijn om het geheim van ons 
handelen te doorgronden. De vergaande stelling is 
hier dat het perspectief van de ander het beste 
perspectief is op ons sociale handelen. En daarmee 
werd wel een zeer fundamentele beperking op het 
bereik van de ethiek aangebracht. 

De discipline die uit dit inzicht van Machiavelli 
voortkwam was de geschiedbeoefening. In zijn Die 
Idee der Staatsrason in der neueren Geschichte uit 
1924, nog steeds één van de schitterendste intellectueel 
historische studies die in deze eeuw geschreven 
werden, toonde Friedrich Meinecke dat er een directe 
lijn loopt van het raison d'état-denken, dat 
Machiavelli in de politieke filosofie had geïntrodu-
ceerd, naar het historisme. Evenals dat raison d'état-
denken verwierp ook het historisme de klare en trans-
parante wereld van het zedelijke handelen. Beiden 
onderkenden de rol van de onbedoelde gevolgen van 
het menselijk handelen; de eerste, waar het de band 
tussen zedelijke intentie en de beoogde welkome 
gevolgen van het zedelijk handelen doorsneed en de 
tweede waar dat historisch denken de werking toonde 
van een reeks mechanismes in de historische werke-
lijkheid die aan het handelen van individuen vaak een 
heel andere richting en betekenis gaf dan zij zichzelf 
en hun tijdgenoten realiseerden. 

Tegen deze achtergrond wil ik de stelling verdedigen 
dat de zinvolheid van de politieke filosofie eerder de 
werkwijze van de historicus dan die van de ethicus 
verlangt. Zoals uit deze formulering blijkt, wil ik de 
dimensie van de ethiek zeker niet volledig weren uit 
de politieke filosofie. Zeker moet de politiek filosoof 
de vraag hoe het domein van de politiek het beste 
georganiseerd kan .  zijn ook vanuit de ethiek bezien. 
Maar voor een zinvolle politieke filosofie moet de 
geschiedbeoefening, of althans een historische 
beschouwingswijze, de sterkere partner zijn in de 
relatie tussen ethiek en geschiedbeoefening als de 
ouders van de zinvolle politieke filosofie. Waarlijk 
zinvolle politieke filosofie komt niet tot uitdrukking in 
een reeks parmantige morele zekerheden over hoe de 
rechtvaardige samenleving er uit behoort te zien, maar 
in onvermoede en verrassende inzichten in het functio-
neren of dys-functioneren van het bestaande politiek 
bestel. 
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Evenmin zijn zij het resultaat van een steeds verder-
gaande verfijning van reeds bestaande inzichten, zoals 
in de (sociale) wetenschappen, maar in zekere zin is 
ieder inzicht hier weer een nieuw begin. Verfijning van 
deze inzichten is snel onderworpen aan de wet van de 
verminderende meeropbrengst en er is geen discipline 
die exclusief in staat is tot interessante politiek 
filosofische inzichten. Soms zijn het politieke theoretici 
— als Hobbes of Rousseau — soms juristen — als Bodin 
of Montesquieu — soms staatslieden — als Machiavelli, 
Tocqueville of Thorbecke — soms filosofen — als Locke 
of Hegel — soms historici — als Marx, Meinecke of 
Talmon — soms sociologen — als Weber of Simmel — 
soms economen — als Schumpeter of Friedman. 

Het soort van inzichten dat hun werk biedt, explo-
reert niet steeds dieper een binnen een bepaalde disci-
pline onderzocht object van studie, maar hun 
inzichten hebben hun kracht juist daar waar zij ons 
tonen hoe we het meest alledaagse en het meest 
banale op een nieuwe en onverwachte manier kunnen 
bezien. Subtiliteit is hier een kwaliteit van het 
standpunt dat juist tegenover het meest banale en aan 
iedereen bekende wordt ingenomen en alle abstractie 
gaat hier automatisch gepaard met een verlies aan 
kracht. 

Hier ligt een parallel met hoe de kunstenaar ons een 
nieuw beeld kan geven van de gewone en alledaagse 
werkelijkheid die wij allen voortdurend om ons 
aantreffen. Zo zullen we bij voorbeeld de natuur, en 
triviale objecten als bomen in het bijzonder, anders 
zien als we Ruisdaels landschappen op ons hebben 
laten inwerken. Hier ligt tevens een indicatie dat het 
werkelijk interessante politiek filosofische inzicht meer 
met de esthetica dan met de ethiek van doen heeft. 

Voorbeelden van dat alles zijn Tocquevilles inzicht 
in het aangeboren conservatisme van de democratie, 
Foucaults inzicht dat in onze tijd de tirannie niet van 
bovenaf komt, maar in talloze kleine details van 
onderop, Lefort's inzicht dat we nu een 'lege plek' 
hebben op de plaats waar traditioneel het centrum 
van machtsuitoefening was of, om een recent 
voorbeeld te noemen, Michel Alberts these over de 
verschillen tussen de Angelsaksische en de Midden-
Europese vormen van kapitalisme. 

Het gaat hier steeds, zoals ook in de geschiedbeoe-
fening, om tentatieve inzichten die nooit de stelligheid 
hebben van wat de ethiek (of de wetenschap) ons te 
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bieden heeft. En voor zover dit soort inzichten 
zelfinzichten zijn, inzichten in het functioneren van 
ons eigen politieke systeem, zullen we, conform 
Machiavelli's redenatie, ook nooit meer dan dat 
mogen verwachten. Het zijn inzichten die wij eerst 
kunnen hebben voor zover we het haast per definitie 
onmogelijke weten te bereiken van een afstand nemen 
van onszelf. Maar het zijn wel dit soort inzichten die, 
hoe beperkt en hoe omstreden ook, toch een 
momentane, op een paradigmaverschuiving lijkende 
verheldering van de politieke wereld kunnen brengen 
en die ons daarmee in staat stellen om zo goed en zo 
kwaad als het gaat, greep te krijgen op onze politieke 
werkelijkheid. Er is geen groter kwaad in de politieke 
filosofie dan het streven naar stellige en definitieve 
zekerheden en het grootste en onoverkomelijke 
bezwaar tegen een op de ethiek gefundeerde politieke 
filosofie ligt daarin dat zij ons naar dat soort van 
zekerheden doet verlangen: 

Een desperaat appel op de burger 

En dat brengt mij bij onze eigen tijd. Want ons 
verlangen naar de zekerheden die de ethiek (en de op 
de ethiek gefundeerde politieke filosofie), anders dan 
een historisch georienteerde politieke filosofie, lijkt te 
bieden, heeft zijn uiteindelijke oorsprong in het 
verlangen naar zekerheid in het publieke domein als 
zodanig. Het streven om in de ethiek en de politieke 
filosofie de historische contingentie uit te wissen (dat 
zo prominent aanwezig is in de politieke filosofie van 
Rawls c.s.), heeft zijn uiteindelijke grond in de 
overtuiging dat we individu en samenleving niet aan 
de ongewisheden van de geschiedenis over mogen 
laten. De ethiek beoogt de triomf op de geschiedenis 
en de contingentie en daar ligt dan ook de kennis-
sociologische oorsprong en legitimatie van de ethische 
politiek. 

Vanuit dat perspectief kunnen we vervolgens de 
verrassende paradox constateren dat in onze tijd door 
de staat een wanhopige poging gedaan wordt om de 
maatschappij opnieuw van moreel besef te 
doordringen, op het moment dat in de politiek de 
ethiek juist gezegevierd heeft en de zekerheden die zij 
pretendeert te bieden binnen bereik lijken te liggen. 
Want de moderne verzorgingsstaat, met al de sociale 
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zekerheden die deze biedt, is, in veel opzichten, een 
verwerkelijking van de desiderata van de ethische 
politieke filosofie. Met andere woorden, juist op dat 
moment in de geschiedenis dat de ethiek dichter bij 
haar concrete, politieke en maatschappelijke reali-
sering staat dan ooit tevoren in de geschiedenis, op 
datzelfde moment doen sommige politici een 
desperaat appel op de burger tot een hernieuwd 
moreel besef van hun verplichtingen jegens elkaar en 
jegens de samenleving. Het indrukwekkende 
bouwwerk van sociale (en zedelijk gefundeerde) 
zekerheden staat naar hun idee voor zijn ernstigste 
uitdaging, op hetzelfde moment dat men er daadwer-
kelijk in geslaagd leek de contingenties en de wissel-
valligheden van de geschiedenis voorgoed verruild te 
hebben voor een zedelijke en sociaal zekere wereld. 

Maar niet minder belangrijk is het volgende. De 
implemantatie van dat streven naar sociale zekerheid 
heeft vooral het karakter gehad van een opheffen van 
het regime van oorzaak en gevolg in het publieke 
domein: het pleidooi van Rawls (ook hier, als in zo 
veel andere opzichten paradigmatisch voor de 
zedelijke politieke theorie en de zedelijke politiek) 
voor een rechtvaardige samenlveing beoogde immers 
vooral een onwerkzaam maken van alle historische en 
contingente oorzaken die tot gevolg hebben dat een 
individu is wat het is en die zijn plaats in de samen-
leving plachten te bepalen. De ethische politieke 
theorie komt tot een oordeel over de rechten en 
plichten van de burger, nadat de matrix van histori-
citeit en van historische causaliteit geëlimineerd werd. 
Om het in één woord te zeggen, de zedelijke politieke 
theorie en de zedelijke politiek waren in wezen een 
aanval op de geschiedenis, op de historische causa-
liteit en op alles wat wij slechts historisch begrijpen 
kunnen. Historiciteit is willekeur, onrechtvaardigheid, 
ontrechting en daarmee de dimensie waarvan de 
goede samenleving bevrijd behoort te worden. Een 
van de belangrijkste bronnen en voorwaarden voor 
zelfinzicht werd daarmee als irrelevant terzijde gelegd. 
Het politieke en maatschappelijke domein verloor 
daarmee zijn vroegere transparantie, zoals steeds een 
onvermogen tot zelfinzicht onze blik op de wereld 
vertroebelt. 

En dat verlies aan transparantie heeft zich op de 
beide hier relevante terreinen gemanifesteerd. Met het 
verloren gaan van de doorzichtigheid van de 
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Thorbeckiaanse staat en samenleving (die nog in staat 
waren 'to cut the world at its joints'), ging ook het 
vermogen verloren om nog op een adequate en succes-
volle manier in het publieke domein in te grijpen. De 
door allen tegenwoordig terecht betreurde 
ineffectiviteit van het overheidshandelen was daar een 
eerste te verwachten gevolg van. Vervolgens, wat de 
overheid nu aanklaagt als het onmaatschappelijk 
gedrag van de burger moest wel het gevolg zijn, nu 
door de geboden sociale zekerheden ook voor de 
burger de relatie tussen zijn handelingen en de conse-
quenties daarvan veel van haar vroegere helderheid en 
transparantie verloren had. Kortom, ethische zeker-
heden hebben inderdaad getriomfeerd over de wet van 
oorzaak en gevolg in termen waarvan de historicus de 
wisselvalligheden van het publieke domein analyseert. 
Maar die triomf van de ethiek is tegelijkertijd haar 
nemesis geweest. 

Geen vertu maar virtn 

Men moet dit alles niet zien als een aanval op de 
verzorgingsstaat en het soort van ethische zekerheden 
die hij bieden wil, maar veeleer als een oordeel over 
het op zich uiterst interessante experiment van de 
verwezenlijking van de ethiek in de politiek dat wij de 
afgelopen decennia ondernomen hebben. De les die 
men uit dit experiment trekken mag is dat van een 
hernieuwe beroep op de ethiek weinig te verwachten 
valt. Paradoxalerwijs leidde immers juist een ethisch 
geïnspireerde politiek tot een `ont-moralisering' van 
staat en burger.' Van een ethisch reveil valt daarom 
niets meer te verwachten dan nog meer van diezelfde 
paradox. Men heeft de Umwelt van de ethiek wegge-
nomen. En pogingen de burger nu opnieuw te morali-
seren, zijn bijgevolg even zinloos als iemand te 
bevelen te eten nadat men het voedsel van tafel 
gehaald heeft. Bovendien, de kwalijke gevolgen van 
een dergelijke poging zullen de goede gevolgen ervan 
verre overtreffen.' 

Beter is het onder de huidige omstandigheden de 
kaarten te zetten op de geschiedenis, die traditionele 
antipode van de ethiek. In de eerste plaats is juist de 
geschiedenis bij uitstek in staat om ons inzicht te 
bieden in dat soort van contra-intuïtieve paradoxen 
waarin de ethiek zich steeds, zoals ook in onze heden- 
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daagse samenleving, dreigt te verstrikken. De aard 
van dat soort van inzichten omschreef ik hierboven. 
In de tweede plaats, beter dan een re-moralisering van 
de burger is het de burger opnieuw te leren leven met 
zijn eigen historiciteit en die van de samenleving. Dat 
wil zeggen, beter is het om aan de burger zijn eigen 
verantwoordelijkheid te laten voor hoe zijn weg te 
vinden in de historische contingenties van een niet 
door de ethiek gepreformeerde maatschappelijke 
werkelijkheid. Dat vereist geen ethiek, maar de `virtif 
van de Renaissancemens en aan welke notie wij, meer 
dan aan iets anders, de geboorte van de moderne 
samenleving te danken hebben. De ethiek daarentegen 
verlangt een terugkeer naar de wereld van de 
Middeleeuwen die aan die van de `virtii' voorafging. 
Kortom, geen 'eigentijds burgerschap' dat helemaal 
niet zo eigentijds is, maar het onafhankelijke individu 
dat aan zijn eigen leven een eigen vorm weet te geven: 
geen `vertu', maar `virtil'. 

Noten 

' De zogenaamde ordinary 
language philosophy waaraan de 
namen van Ryle, Wittgenstein of 
Austin te verbinden zijn, stond 
daarbij model. De praktische 
betekenis van deze taalfilosofische 
exercities was vrijwel nihil; maar 
het filosofisch purisme van die tijd 
leerde dat men niet verder mocht 
gaan dan dit. Er waren wel 
auteurs als Popper, Hayek, 
Oakeshott of Koselleck die toch 
probeerden om een meer substan-
tiële analyse van de bestaande 
politieke werkelijkheid te bieden; 
maar ondanks hun invloed en 
betekenis werd hun arbeid juist 
vanwege dat streven naar 
concreetheid en inhoudelijkheid 
door de academische politieke 
filosofie verworpen. Irrelevantie 
was geen nadeel, meer eerder een 
deugd en een aanbeveling. 

Deze methode herinnert sterk 
aan Kant en betekent, algemener 
geformuleerd, een terugkeer naar 
het contractuele denken van de 

natuurrechtstheoretici. Ook daar 
wordt een hypothetische, buiten 
of pre-historische begintoestand 
waaruit alle historische contin-
gentie geëlimineerd is, gebruikt 
om de normen voor de redelijke 
en rechtvaardige samenleving te 
definiëren. 

En waar in de traditie de 
abstractie wel de kern van de 
politieke filosofie werd — als bij 
voorbeeld bij een Christaan Wolff 
— daar overleefde de politieke 
boodschap de brenger ervan niet. 

Een enkele interessante uitzon-
dering als Jon Elster daargelaten. 

In zijn schitterende Kritik und 
Krise constateerde Koselleck 
reeds diezelfde paradox bij de 
Verlichtingsdenkers. 

In zijn Weltgeschichtliche 
Betrachtungen toonde Jakob 
Burckhardt de geschiedenis als 
het toneel dat beheerst wordt 
door drie actores, de staat, de 
kerk en de cultuur. En hij wees 
daarbij op de gevaren van een 
staat die de tradionele taken van 
de kerk zoekt over te nemen. 
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Summaries 

Justitiële 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. 20, 
no. 6, 1994) is Morality and state. 

The quest for a new inspiring world-view 
P.B. Cliteur 
Christian and even non-christian politicians 

confront us with a plea to return to the christian roots 
of our civilization. The author of this article contends 
that this is impossible, not necessary and undesirable. 
It is impossible because in our secularized culture 
christianity is no longer the shared frame of reference 
for all or even the majority of our citizens. It is not 
necessary because we have an alternative and much 
more effective `civil religion' in the human rights-
tradition. It is undesirable because a return to biblical 
prescripts would cause unacceptable results. The only 
really universa] foundation for the common morality 
of the future is human autonomy, not the 
heterogenous perspective of traditional religious 
orthodoxy. 

Civic relations and the ethos of the state 
C. J. Klop 
Is government authorized to influence norms and 

values of the people ? 'No', is the answer of those 
who think that the State should not moralize. 	will 
be necessary', is the answer of those who think that 
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problems like racism, pollution, genetic engineering, 
poverty and criminality can not be solved without 
civic virtues. The solution to this paradox of cultural 
policy, the simultaneous necessity and taboo on 
governmental influence on norms and values of the 
people, can be found in a clear definition of the task 
of government. This task implies regulation of so-
called civic relations between people and organiza-
tions in society. The concept of `civic relations' is 
related to the public aspect of societal institutions, 
that amongst others is regulated by law. Government 
compells the citizens to oblige to regulations when 
they follow their interests and strive to realize their 
ideals. It bases these regulations upon norms and 
values that belong to the ethos of the state. Within 
this ethos three alternatives were considered: the 
minimal morality of liberalism, the optimal morality 
of christian- and social-democracy and the maximal 
morality of nationalism and fundan-ientalism. The 
ethos of the state should be based upon the optimal 
morality. Doing so, government is not only autho-
rized, but even obliged to implement these norms and 
values in society. This role is as essential as it is 
restricted. Outside the sphere of civic relations others 
than government have moral authority. The state 
should moralize only within in its own realm. That 
role implies not only moral speech, but also 
regulation by law, financial and other instruments. 
Moral speech remains ineffective if societal structures 
do not reflect the promoted values and norms. 
Government should both moralize ánd capture 
criminals. Only then it will get authority. 

The caring state; on the moral motive in govern-
mental policies 
J.C.J. Boutellier 
In the article the legitimacy problem of the state is 

analyzed as a moral problem. In response to this 
problem the state showed two developments: a radical 
rationalization in terms of efficiency, effectivity and 
coherence, and a moralization of the the citizen. 
However, a further reflection on the position of the 
state in a so-called fragmented culture is needed. For 
that matter the author refers to the work of Bauman 
and Rorty to support the view that the postmodern 
state has to open public space for moral ressonance. 
A caring attitude towards weak, poor, humiliated 
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people stimulates the development of an empathic 
attitude among the population. 

Official ethic or bureaupolitics? 
B.A.M. van Stokkom 
Present pleas for a revaluation of the classic official 

ethic fail to see that many executive officials have 
businesslike tasks (involvement in negociations and 
lobbying) and tasks that do not correspond with 
predeterminated polities. In other words: officials are 
forced to perform bureaupolitics. However, the offi-
cial ethic remains preferable in that parts of civil 
service that cannot neglect legal security. Therefore an 
idealtypical construction is presented: a rule of law-
domain that includes an adapted version of the offi-
cial ethic, and a public household-domain which is the 
proper place for bureaupolitics. Employees working in 
this public household do not have the legal status of 
officials, but have considerable polity-freedom. They 
have the possibility to develop rules and services in 
cooperation with citizens, organizations and 
companies, as long as this selfregulation obeys to the 
conditions of access and democratie control. 

Is ethics the foundation of politica! philosophy? 
ER. Ankersmit 
Since Rawls's A theory of justice of 1971, political 

philosophy dealt with problems that are essentially 
ethical. It may be argued that this turn towards ethics 
saved political philosophy from complete irrelevance. 
Nevertheless, as John Gray has suggested, a price had 
to be payed for this salvation of political philosophy 
by ethics. For the major political problems that 
confront not only politicians but each citizen who 
asks himself the question how our most urgent 
political problems can best be solved, are outside the 
reach of ethics. If we wish to effectively deal with 
those problems the first requirement is that we know 
how to conceptualize them. It is argued that the 
approach of the historian is more helpful to that effect 
than that of the ethicist. 
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Van de artikelen die in deze 
rubriek zijn samengevat, kunnen 
bij de documentatie-afdeling van 
het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatiecentrum van het 
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betaling kopieën worden aange-
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In beide gevallen kan men zich 
wenden tot de afdeling documen-
tatie van het WODC, Postbus 
20301, 2500 EH 's-Gravenhage, 
tel.: 070-370 65 53 (C.J. van 
Netburg), 070-370 66 56 
(mr. E.M.T. Beenakkers) en 
070-370 65 63 (P. van Rossem). 

Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en -delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Algemeen 

1 
Snow, D.A., M.G. Bradford 
Broadening perspectives on 
homelessness (themanummer) 
American behavioral scientist, 
37e jrg., nr. 4, 1994, 
pp. 454-586 

In de afgelopen tien jaar werd 
dakloosheid in Arizona in het 
algemeen als het meest 
drukkende, binnenlandse 
probleem beschouwd. De 
American of Arts and Sciences 
achtte het gepast om een confe-
rentie over dakloosheid te 
sponseren. Deze werd gehouden 
op 7 december 1990, in de univer-
siteit van Los Angeles. De 
doelstelling van de conferentie 
was niet de presentatie van een 
opnieuw verwoord bestaand 
onderzoek als wel kritisch en 
creatief na te denken over de 
tekortkomingen van dat 
onderzoek, over de oorzaken van 
dakloosheid en over de hinder-
nissen met betrekking tot verbe-
tering van de toestand van 
daklozen — vandaar de titel van 
de conferentie Verbreding van 
inzicht in dakloosheid. Deze 
speciale uitgave van American 
behavioral scientist was het 
resultaat van de conferentie. De 
artikelen zijn gericht op geselec-
teerde onderwerpen die aansluiten 
bij niet opgeloste problemen en 
vragen aangaande ons begrip van 
daklozen, de structurele basis 
voor dakloosheid en de institu-
tionele, ideologische en politieke 
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drempels in relatie tot het begrip 
• van en de oplossingen voor 
dakloosheid. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechts-
pleging 

2 
Felkenes, G.T. 
Extraterritorial criminal juris-
diction; its impact on criminal 
justice 
Journal of criminal justice, 
21e jrg., nr. 6,1993, 
pp. 583-594 

De rechterlijke macht wordt 
steeds vaker geconfronteerd met 
in het buitenland gepleegde 
misdaden die inbreuk maken op 
nationale belangen, bij voorbeeld: 
drugscriminaliteit, financiële 
manipulaties, witwaspraktijken en 
terrorisme. De auteur bespreekt 
enkele onderwerpen die samen-
hangen met de vraag naar de 
bevoegdheid van de Verenigde 
Staten om jurisdictie uit te 
oefenen buiten de territoriale 
grenzen. Er wordt aandacht 
besteed aan de verschillende juris-
dictie-theorieën en aan de door de 
Verenigde Staten ontwikkelde 
notie dat jurisdictie mag worden 
uitgeoefend als het gaat om 
ernstige zaken die universeel 
worden veroordeeld. De misdaden 
moeten dan wel een substantieel 
effect hebben op het grondgebied 
van de Verenigde Staten en het 
uitoefenen van jurisdictie moet 
redelijk zijn. Door verschillende 
rechtszaken die op dit vraagstuk 
betrekking hadden te bespreken, 
onderstreept de auteur het belang 
van dit nieuwe rechtsgebied. 

142 	Justitiële verkenningen, jrg. 20, nr. 6, 1994 

3 
Koehler, J.J 
Error and exaggeration in the 
presentation of DNA evidence at 
Ina! 
Jurimetrics, 34e jrg., nr. 1, 
1993, pp. 21-39 

Als bij het slachtoffer van een 
misdrijf lichaamssporen worden 
aangetroffen, dan wordt het 
DNA-patroon daarvan vastge-
steld en vergeleken met het DNA-
patroon van een eventuele 
verdachte. Wanneer overeen-
stemming tussen beide patronen 
wordt gevonden, moeten drie 
vragen worden beantwoord: is de 
gemelde overeenstemming juist? 
Is de verdachte inderdaad de bron 
van het spoor of berust de 
gevonden overeenstemming op 
toeval? Heeft degene die de bron 
is van het spoor het misdrijf 
gepleegd? Wat betreft de 
gevonden overeenstemming in 
DNA tussen spoor en verdachte 
zijn technische en menselijke 
fouten mogelijk. Hoewel die 
fouten in de praktijk ook 
voorkomen, weigeren deskun-
digen voor de rechter vaak zelfs 
de mogelijkheid ervan te 
erkennen. Die weigering moet 
verboden worden. Verder zouden 
'blinde' vaardigheidstesten moeten 
worden gedaan om na te gaan 
hoe vaak deze fouten voorkomen 
en hoe ze vermeden kunnen 
worden. Testen die niet geheel 
beantwoorden aan wetenschappe-
lijke eisen hebben uitgewezen dat 
foutieve overeenstemmingen 
tussen sporen en verdachten één 
tot vier procent van het totaal 
uitmaken. Wat betreft de 
mogelijke toevalligheid van 
overeenstemming in DNA tussen 
spoor en verdachte, is het van 
belang een adequate referentie-
populatie te kiezen. Daarbij kan 
het nodig zijn ook het DNA-
patroon van een bloedverwant 
van de verdachte te bekijken. 



Maar ook wanneer een juiste 
referentiepopulatie is gekozen, 
blijft de kans bestaan dat de 
verdachte niet de bron is van het 
spoor. Ten slotte wordt de bron 
van het spoor vaak verward met 
de dader. Blijkt de verdachte de 
bron van het spoor te zijn, dan 
wordt deze alleen daarom ook 
geacht de dader te zijn, wat 
geenszins noodzakelijk het geval 
is. De auteur waarschuwt tegen 
de al te gemakkelijke aanvaarding 
door leken van wetenschappelijk 
'bewijs'. 
Met literatuuropgave. 

4 
Krnger, R. 
Das Geldwdschegesetz; der Weg 
eines Gewinnaufspdrungsgesetzes 
Kriminalistik, 48e jrg., nr. 1, 
1994, pp. 37-52 

Met de 'Wet ter bestrijding van 
illegale drughandel en andere 
vormen van georganiseerde 
misdaad' (1992) werden hande-
lingen strafbaar gesteld waarmee 
de beslaglegging van de strafver-
volgingsinstanties op voorwerpen 
verkregen uit bepaalde strafbare 
feiten wordt belemmerd of 
bemoeilijkt. Een effectief instru-
mentarium ter opsporing van uit 
misdaad verkregen vermogen 
ontbrak echter. In deze lacune is 
nu voorzien door de `witwaswee 
van 30 november 1993. Doel van 
de wet is te voorkomen dat op 
strafbare wijze verkregen 
vermogen door de georganiseerde 
misdaad wordt ingezet in het 
legale geld- en handelsverkeer om 
zodoende haar illegale en legale 
activiteiten te versterken. Niet 
alleen het witwassen van geld 
wordt verboden, ook het 
criminele vermogen zelf kan in 
beslag worden genomen. Om dit 
te bewerkstelligen is de 
identificeringsplicht uitgebreid en 
is er voor geldinstellingen een 
verplichting ongebruikelijke trans- 

acties te melden en uitvoering 
daarvan (tijdelijk) stop te zetten. 
De auteur beschrijft ontstaansge-
schiedenis, doel en inhoud van de 
wet en behandelt de te 
verwachten effectiviteit ervan. Hij 
wijst erop dat de open grenzen 
tussen landen van de Europese 
Gemeenschap ook het vrije 
verkeer van de internationale 
criminaliteit hebben bevorderd. 
Ter compensatie daarvan zijn 
maatregelen nodig die een 
volledige ommekeer vereisen in 
het denken over veiligheid en over 
de mogelijkheden deze te bevor-
deren. Het veiligheidsbeleid kan 
niet meer eindigen bij de Duitse 
grens, noch bij de internationale 
grenzen. Een intensieve samen-
werking tussen de Europese 
lidstaten is hiervoor een 
dringende noodzaak. 

5 
Sullivan, G.R. 
Intoxicants and diminished 
resposihdity 
The criminal law review, maart 
1994, pp. 156-162 

De auteur bespreekt in hoeverre 
alcoholverslaafden en niet-
verslaafden een beroep kunnen 
doen op verminderde verantwoor-
delijkheid bij doodslag onder 
invloed van alcoholgebruik 
volgens art. 2 van de Homicide 
Act 1957. Hij analyseert eerst 
twee rechtszaken van alcoholver-
slaafden waaruit blijkt dat de in 
dit artikel voorkomende term 
'onvrijwillig alcoholgebruik' even 
verwarrend als cruciaal is. De 
onduidelijkheid ontstaat omdat 
vele zware alcoholisten immers 
ook alcohol gebruiken om absti-
nentieverschijnselen te 
voorkomen. Vervolgens bespreekt 
de auteur de positie van niet-
verslaafde verdachten. Deze zijn 
in de voorbeelden die hij aanhaalt 
verdachten die zich door psychose 
of gestoorde persoonlijkheidsont- 
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wikkeling op de grens bevinden 
van de normaliteit. In deze 
gevallen gaat het om de vraag of 
de geestestoestand van de 
verdachte zodanig is dat deze 
tijdens het begaan van het 
misdrijf verminderd verantwoor-
delijk geacht moet worden, met of 
zonder alcoholgebruik. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

6 
Abel, G.G., S.S. Lawry e.a. 
Screening tests for pedophilia 
Criminal justice and behavior, 
21e jrg., nr. I, 1994, 
pp. 115-131 

Seksueel misbruik van kinderen 
komt soms voor binnen instel-
lingen die ten dienste staan van 
kinderen. Al een aantal jaren 
worden methoden gebruikt om 
sollicitanten voor functies binnen 
zulke instellingen te testen op de 
kans dat zij kinderen zullen 
misbruiken. Deze testen zijn 
gericht op de identificatie van 
pedofielen. Pedofilie wordt door 
de auteurs beschouwd als een 
ziekte. Pedofielen die kinder-
instellingen binnendringen om 
kinderen seksueel te benaderen 
zijn bijna altijd mannen die zich 
voelen aangetrokken tot jonge of 
adolescente jongens. In dit artikel 
worden aan de hand van indivi-
duele gevallen de toenaderingspa-
tronen van pedofielen geschetst en 
worden enige in zwang zijnde 
screening-testen beschreven (inter-
views, vragenlijsten, nagaan van 
eerdere veroordelingen, 
referenties). Deze testen zijn 
echter niet gevalideerd. Twee 
andere methodes voor de 
identificatie van pedofielen zijn 
volumetrische fallometrie en 
circumferentiële plethysmografie. 
Hoewel deze vrij betrouwbaar 
zijn, worden zij niet gebruikt 
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vanwege de hoge kosten, de lange 
duur en de indringendheid ervan. 
Een alternatief hiervoor is de 
Abel-test, ontworpen door de 
eerstgenoemde auteur. Deze 
bestaat uit een combinatie van 
psychofysiologische en self report-
gegevens. De eerste gegevens 
worden verkregen door middel 
van een laptop-computer 
waarmee de proefpersoon zijn 
seksuele reacties op beelden van 
geklede en naakte kinderen, 
adolescenten en volwassenen kan 
aangeven, terwijl een psychofysio-
logische handmonitor, zonder dat 
hij dat weet, zijn fysiologische 
reacties registreert. De Abel-test 
scoort goed wat betreft de 
identificatie van true positives en 
true negatives, vooral als het gaat 
om het onderscheiden van 
'normale' mannen van mannen 
met een voorkeur voor 
(pre)puberale jongens. Mannen 
met een voorkeur voor 
(pre)puberale meisjes worden 
minder goed onderscheiden van 
'normale' mannen. 
Met literatuuropgave. 

7 
Barbaree, H.E., M.C. Seto e.a. 
Cornparisons between sexual and 
nonsexual rapist subtypes; 
sexual arousal to rape, offense, 
precursors and offense characte-
ristics 
Criminal justice and behavior, 
21e jrg., nr. 1, 1994, pp. 95-114 

Voor het onderzoek werd dossier-
materiaal gebruikt van 60 plegers 
van verkrachting die in behan- 
deling waren geweest in de 
Warkworth kliniek voor seksueel 
gedrag. Met behulp van de 
Massachusetts Treatment Center 
Rapist Typology (MTC:R3) 
werden de daders getypeerd als 
`niet-seksueel' (d.w.z. de opportu-
nistische en de zich wrekende sub-
types) en 'seksueel' (d.w.z. de 
niet-sadistische en de sadistische 



sub-types). Vervolgens werden de 
erectiele reacties van de daders 
gemeten op verbale beschrijvingen 
van seks en verkrachting. Van 
iedere deelnemer werd de score 
gemeten op de herziene 
Psychopathy Checklist. De 
delicten gepleegd door de niet-
seksuele types waren geweldadiger 
en brachten zwaarder letsel toe 
aan het slachtoffer. De niet-
seksuele daders waren ook impul-
siever. De daders die door 
seksuele motieven gedreven 
werden, waren sociaal geïso-
leerder in de periode dat het delict 
gepleegd werd. Vooral de seksuele 
daders werden seksueel geprikkeld 
door de beschrijvingen van 
verkrachtingen. De resultaten van 
het onderzoek worden besproken 
in het licht van twee verschillende 
cognitieve behavioral processen 
die leiden tot verkrachting. 
Met literatuuropgave. 

8 
Brockhaus, G. 
Fremdenfeindliche Gewalt und 
die Sentimentalititt moralischer 
Appelle 
Kriminologisches Journal, 
nr. 1, 1994, pp. 2-10 

Gewelddadige acties tegen vluch-
telingen en sociale minderheden 
zijn niet langer voorpaginanieuws. 
Op de derde of vierde pagina 
vindt men nog meldingen waaruit 
blijkt dat de teruglopende 
interesse van de pers niet het 
gevolg is van een geringer worden 
van het probleem. Een en ander 
schijnt samen te hangen met de 
manier waarop over het tegen 
vreemdelingen gerichte geweld 
van rechtsradicale jongeren werd 
gesproken: aan de ene kant 
werden hun daden gebagatelli-
seerd en werd de angst voor het 
weer opleven van fascistische 
tendensen als hysterische paniek-
zaaierij afgedaan, geklaagd over 
het ontbreken van nationale trots 

bij de linkse groeperingen, 
gewezen op de Duitse democratie 
en het probleem bij de zonder 
grenzen en oriënteringsmogelijk-
heden opgegroeide kinderen uit 
de jaren zestig gelegd. Aan de 
andere kant bleef men steken in 
morele verontwaardiging, die de 
daders tot koude, gevoelloze 
beesten maakte, die de geldende 
normen en waarden met voeten 
traden. Deze demonisering van de 
daders heeft dezelfde gevolgen als 
het bagatelliseren: geweld tegen 
vreemdelingen wordt uit de 
alledaagse sociale context en de 
ontwikkelingen van de 
maatschappij gelicht. Het is 
daarom zinvol, niet alleen over de 
vreemdelingenhaat en de 
motieven van de daders na te 
denken, maar ook over de wijze 
waarop met dit thema in de 
media wordt omgegaan. 
Met literatuuropgave. 

9 
Cochran, J.K., P.B. Wood e.a. 
Is the religiosity-delinquency 
relationship spurious? A test of 
arousal and social control 
theories 
Journal of research in crime 
and delinquency, 31e jrg., nr. 1, 
1994, pp. 92-123 

In overeenstemming met de 
inzichten van Weber, Marx en 
Durkheim, wordt in verreweg de 
meeste onderzoeken steun 
gevonden voor de stelling dat 
religie een remmende werking 
heeft op delinquent gedrag. De 
omgekeerde relatie tussen religio-
siteit en delinquentie heeft echter 
ook sceptische reacties uitgelokt. 
De belangrijkste daarvan is dat 
deze relatie `spurieus' is, dat wil 
zeggen dat andere factoren, die 
gerelateerd zijn aan zowel religio-
siteit als delinquent gedrag, een 
verklaring bieden voor de relatie 
tussen beide fenomenen. Deze 
kritiek is afkomstig uit de 
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`arousal'- of prikkel-theorie en uit 
de sociale controle-theorie. 
Volgens de prikkel-theorie 
verschillen mensen in de mate 
waarin zij neurologisch gepre-
disponeerd zijn tot criminaliteit. 
Mensen met een suboptimaal 
prikkelniveau raken gemakkelijk 
verveeld en zoeken daarom steeds 
nieuwe en meer intense prikkels. 
Als zij deze niet kunnen vinden 
op een legitieme wijze, zoeken zij 
ze in deviant en crimineel gedrag. 
Religie is voor hen naar alle 
waarschijnlijkheid in neurologisch 
opzicht niet bevredigend. De 
negatieve relatie tussen religio-
siteit en delinquentie vloeit 
daarom voort uit een neurolo-
gische `make-up' die predispo-
neert tot een afkeer van religie en 
een voorkeur voor delinquent 
gedrag. Volgens de sociale contro-
letheorie zal het negatieve 
verband tussen religiositeit en 
delinquent gedrag verdwijnen als 
rekening wordt gehouden met 
andere, sterkere controle-factoren, 
zoals gezin, school e.d. Deze 
stelling wordt getoetst aan de 
hand van self report-gegevens 
afkomstig van een steekproef van 
1600 middelbare scholieren. 
Hieruit blijkt dat, als rekening 
wordt gehouden met indicatoren 
voor prikkelniveau en sociale 
controle, de negatieve invloed van 
religiositeit op delinquent gedrag 
verdwijnt. Zij blijft echter wel 
bestaan voor het gebruik van 
legale verdovende middelen als 
tabak en alcohol. Van de 
gebruikte indicatoren zijn die 
voor zelf- en sociale controle het 
sterkst. Hoewel voor de meting 
van het prikkelniveau alleen 
gedragsmatige indicaties zijn 
gebruikt en geen zuiver neurolo-
gische of fysiologische, lijkt het 
prikkelzoekend perspectief nuttig 
voor het begrijpen van de 
oorzaken van en motieven voor 
jeugddelinquentie. 
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10 
Farnworth, M., T.P. Thornberry 
e.a. 
Measurement in the study of 
class and delinquency; 
integrating theory and research 
Journal of research in crime 
and delinquency, 31e jrg., nr. 1, 
1994, pp. 32-61 

In veel onderzoek wordt geen 
relatie gevonden tussen sociale 
klasse en crimineel gedrag. De 
auteurs schrijven dit toe aan de 
operationalisatie van deze 
concepten, welke niet in overeen-
stemming zou zijn met de belang-
rijkste criminologische theorieën. 
Sociale klasse wordt meestal 
gemeten op grond van statusver-
werving (beroepsprestige en 
onderwijsniveau). Een dergelijke 
meting is meer geschikt om 
verschillen binnen de hogere 
klasse te onderscheiden dan om 
onderscheid te maken tussen de 
laagste sociale klasse en hogere 
klassen. Vanuit theoretische 
overwegingen geven de auteurs de 
voorkeur aan indicatoren van een 
onderklasse-status om het effect 
van sociale klasse op delinquentie 
te bepalen. Het onderklasse-
concept vormt een categorische 
meting van sociale klasse in plaats 
van een continue en benadrukt 
het effect van werkloosheid op 
delinquent gedrag. De meting via 
statusverwerving is bovendien 
ontworpen om veranderingen in 
SES te meten, terwijl een essen-
tieel onderdeel van het onder-
klasse-concept de onverander-
lijkheid ervan is. Daarnaast wordt 
delinquentie meestal gemeten 
door te vragen naar een variëteit 
van niet-ernstige delicten. Die 
meting is inadequaat omdat dat 
soort delicten typischer zijn voor 
de middenklasse-jeugd dan voor 
jongeren uit de onderklasse, die 
zich relatief vaak schuldig maken 
aan ernstige delicten als roof, 
inbraak, gevechten tussen gangs. 



De auteurs geven de voorkeur 
aan een operationalisatie van 
delinquentie als de herhaalde 
betrokkenheid bij ernstige straat-
delicten. Om hun veronderstelling 
te toetsen, operationaliseren de 
auteurs sociale klasse en delin-
quentie op de gebruikelijke 
manier en op de manier die hun 
voorkeur geniet. Uit de gegevens 
blijkt inderdaad dat de relatie 
tussen sociale klasse en delin-
quentie zwak is bij de eerste wijze 
van operationalisatie en sterk bij 
de tweede. De auteurs dringen 
aan op een dusdanige operationa-
lisatie van concepten dat recht 
wordt gedaan aan de theorieën 
waarvan die concepten deel 
uitmaken. 
Met literatuuropgave. 

11 
Felson, R.B., J.T. Tedeschi 
A social interactionist approach 
to violence; cross-cultural appli-
cations 
Violence and victims, 8e jrg., 
nr. 3, 1993, pp. 296-310 

De sociaal-interactionistische 
benadering, zoals ontwikkeld 
door de auteurs, wordt in dit 
artikel getest. Met deze 
benadering tracht men inzicht te 
krijgen in alle vormen van 
overheersend gedrag, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van 
denkbeelden die binnen de 
sociaal-psychologische literatuur 
aanvaard zijn. De sociaal-interac-
tionistische theorie gaat ervan uit 
dat fundamentele kenmerken van 
het sociale leven de prikkel zijn 
voor overheersende acties. Indien 
conflicten, sociale controle en 
bezorgdheid t.a.v. rechtvaar-
digheid en het eigen functioneren 
kenmerken zijn van iedere 
maatschappij, dan zal het 
vertonen van overheersend gedrag 
ook universeel zijn, zo luidt de 
hypothese. In dit artikel wordt 
deze getoetst. Daartoe wordt de 

sociaal-interactionistische 
benadering toegepast op gevallen 
waarbij sprake is van het 
gebruiken van geweld tussen 
mensen onderling, binnen een 
verscheidenheid aan culturen. 
Geweld, zoals andere vormen van 
dwang, blijkt te kunnen worden 
beschouwd als doelgericht gedrag, 
uitgevoerd om gehoorzaamheid af 
te dwingen, om vergelding te 
realiseren en om de sociale 
identiteit te handhaven en te 
beschermen. De benadering legt 
de nadruk op de invloed van 
wraakgevoelens, sociale controle 
en de escalatie van gewelddadige 
interacties in gevallen waarbij de 
identiteit wordt bedreigd. Tevens 
wordt de rol die derden daarbij 
spelen onderzocht en beschreven. 
Er wordt geconcludeerd dat de 
hierboven geformuleerde 
hypothese kan worden bevestigd. 
Met literatuuropgave. 

12 
Laub, J.H., J.L. Lauritsen 
Violent criminal behavior over 
the life course; a review of the 
longitudinal and comparative 
research 
Violence and victims, 8e jrg., 
nr. 3, 1993, pp. 235-252 

Een overzicht wordt geboden van 
het longitudinale onderzoek naar 
gewelddadig crimineel gedrag. De 
volgende factoren hebben een 
voorspellende waarde voor 
agressief gedrag op jonge leeftijd: 
perinatale problemen bij kinderen 
die opgroeien in een instabiele 
omgeving; hyperactief tempe-
rament; laag IQ; slecht functio-
neren van gezin en opvoeding; 
spijbelen en slechte schoolpres-
taties; sociaal isolement. De 
oorzakelijke volgorde waarin deze 
factoren werkzaam zijn, is ondui-
delijk. Een slechte opvoeding kan 
leiden tot een moeilijk kind, maar 
het omgekeerde kan ook. Verder 
blijkt dat agressief gedrag stabiel 
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is gedurende de levensloop: agres-
sieve kinderen hebben een grotere 
kans op agressief gedrag als 
volwassene dan niet-agressieve 
kinderen. Bovendien hebben 
kinderen met gedragsproblemen 
een grotere kans dan andere 
kinderen om als volwassene een 
reeks van antisociale gedragingen 
te vertonen. Een verklaring voor 
de stabiliteit van antisociaal 
gedrag is dat dit gedrag de 
informele sociale banden 
verzwakt en, via stigmatisering, 
de kans verkleint op een normaal 
leven. Ten slotte blijkt dat gedrag 
tijdens de levensloop kan veran-
deren: hoewel antisociale kinderen 
een relatief grote kans hebben op 
antisociaal gedrag als volwassene, 
worden de meeste antisociale 
kinderen geen antisociale volwas-
senen. Persistent antisociaal 
gedrag komt vooral voor bij een 
kleine groep met extreme gedrags-
problemen. Sociale factoren, met 
name een stabiel arbeidspatroon 
en een stabiele relatie met een 
partner, zijn gerelateerd aan 
vermindering of beëindiging van 
crimineel gedrag. Een probleem 
van deze onderzoeksresultaten is 
dat zij beperkt zijn tot de westerse 
cultuur en niet noodzakelijk op 
dezelfde wijze gelden in andere 
culturen. Vergelijkende longitu-
dinale en ethnografische 
methoden zijn nodig om sociaal-
culturele variatie te gebruiken bij 
de studie van de ontwikkeling van 
antisociaal gedrag en om de inter-
actie tussen sociale structuur, 
cultuur en gedrag te bestuderen. 
Dit onderzoek moet plaatsvinden 
binnen het kader van de 
levensloop. 
Met literatuuropgave. 
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13 
Leonard, K.E., H.T. Blane 
Alcohol and marital aggression 
in a national sample of young 
men 
Journal of interpersonal 
violence, 7e jrg., nr. 1, 1992, 
pp. 19-30 

Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar de relatie tussen 
alcoholmisbruik en agressie tegen 
de vrouwelijke partner onder een 
representatieve steekproef van 320 
getrouwde of samenwonende 
mannen van gemiddeld 23 jaar 
oud. Als onafhankelijke varia-
belen werden gebruikt 'vijan-
digheid', 'zelfbewustzijn', 'echte-
lijke tevredenheid' en 
'afhankelijkheid van alcohol'. De 
afhankelijke variabele was fysieke 
agressie tegen de vrouwelijke 
partner in nuchtere en in dronken 
toestand. Van de steekproef 
meldde 13% ooit zijn partner te 
hebben geslagen, in één of in 
beide toestanden; 7% had dat 
alleen in dronken toestand 
gedaan, 3,5% alleen in nuchtere 
toestand en 3% in beide 
toestanden. Er is een significante 
relatie tussen alcohol-afhanke-
lijkheid en echtelijk geweld, ook 
na controle voor sociaal-
demografische factoren (etniciteit, 
SES en opleiding) en voor vijan-
digheid, zelfbewustzijn en echte-
lijke tevredenheid. Wel wordt de 
relatie tussen alcohol en echtelijke 
agressie gematigd door de 
factoren vijandigheid en echtelijke 
tevredenheid in de analyse te 
betrekken. Onder mannen met 
een hoge mate van vijandigheid 
bestond een sterke relatie tussen 
alcohol-afhankelijkheid en echte-
lijke agressie, ongeacht het niveau 
van echtelijke tevredenheid. 
Onder mannen met een lage mate 
van vijandigheid was alcohol 
alleen gerelateerd aan echtelijke 
agressie bij hen die ontevreden 
waren over hun huwelijk. Anders 



gezegd: overmatig gebruik van 
alcohol doet de echtelijke agressie 
vooral toenemen onder hen die 
sterk vijandig zijn of ontevreden 
zijn over hun huwelijk. 
Met literatuuropgave. 

14 
Marques, J.K., D.M. Day e.a. 
Effects of cognitive behavioral 
treatment on sex offender 
recidivism; preliminary results of 
a longitudinal study 
Criminal justice and behavior, 
21e jrg., nr. I, 1994, pp. 28-54 

Veel evaluatiestudies over de 
effectiviteit van behandelingsme-
thoden voor seksuele delin-
quenten berusten volgens de 
auteurs op een zwak methodolo-
gisch fundament. Zij gaan eerst 
gedetailleerd in op de methodolo-
gische valkuilen wat betreft verge-
lijkingsgroepen, recidivecriteria, 
patiënten die stoppen met de 
behandeling, en statistische 
methoden. Hun onderzoek richt 
zich op de behandelingsmethode 
van SOTEP, een project van 
diverse Californische inrichtingen. 
De onderzoeksopzet omvatte drie 
groepen patiënten: een behande-
lingsgroep, een vrijwillige contro-
legroep (zij die zich hadden 
aangemeld maar niet deelnamen) 
en een niet vrijwillige controle-
groep (zij die deelname 
weigerden). Het was de bedoeling 
data over de participanten te 
verzamelen gedurende tenminste 
vijf jaar na hun vrijlating. Hoewel 
bleek dat de behandelingsgroep 
de minste recidivisten telde, 
konden de auteurs geen harde 
uitspraken doen over de 
effectiviteit. Tot slot gaan zij met 
de onderzoeksresultaten in de 
hand nogmaals in op de reeds 
eerder door hen besproken 
methodologische problemen. 
Met literatuuropgave. 

15 
Murphy, C.M., S.-L. Meyer e.a. 
Family of origin violence and 
MCMI-II psychopathology 
among partner assaultive men 
Violence and victims, 8e jrg., 
nr. 2, 1993, pp. 165-176 

Voortbouwend op eerdere studies 
onderzoeken de auteurs de 
verbanden tussen het gebruik van 
geweld binnen het gezin waarin 
iemand is opgegroeid, de beoor-
deling van zichzelf op psychopa-
thologische kenmerken a.h.v. de 
MCMI-II schalen t.a.v. persoon-
lijkheidsstoornissen en het huidige 
mishandelen van de partner. 
Vergeleken met geweldloze 
mannen in disharmonische (n=24) 
en harmonische (n=24) relaties, 
blijken de mannen die geweld 
gebruiken tegen hun partner 
(n=24) belangrijk veel vaker aan 
te geven dat zij in hun jeugd 
geconfronteerd werden met 
fysieke mishandeling van zichzelf 
en van hun moeder. Deze laatste 
groep mannen scoorde tevens 
significant hoger op een aantal 
MCMI-II persoonlijkheidsstoor-
nissen en op de Axis-I schalen 
m.b.t. afwijkend gedrag. Maar 
indien negatieve affectiviteit onder 
controle wordt gehouden, 
verschilde deze groep mannen 
slechts op schalen m.b.t. a-sociale 
en agressieve kenmerken met de 
controle-groepen. Binnen de 
groep mishandelende mannen 
blijkt een achtergrond van 
ernstige kindermishandeling 
samen te gaan met hogere scores 
op een groot aantal MCMI-II 
persoonlijkheidsstoornissen en 
Axis-I stoornis-schalen. Tevens 
werd er een hogere mate van 
psychische en fysieke agressie 
tegen de huidige partner geconsta-
teerd. Ten slotte blijkt mishan-
deling van de moeder in de 
oorspronkelijke gezinssituatie 
samen te hangen met het gebruik 
van psychisch en fysiek geweld 
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tegen de partner, maar niet met 
de psychologische zelfbeoordeling. 
Met literatuuropgave. 

16 
Polakowski, M. 
Linking self- and social control 
with deviance; illuminating the 
structure underlying a general 
theory of crime and its relation 
to deviant activity 
Journal of quantitative crimi-
nology, 10e jrg., nr. 1, 1994, 
pp. 41-78 

In dit artikel wordt de zelfcon-
trole-theorie van Gottfredson en 
Hirschi getoetst aan de hand van 
gegevens van het Cambridge 
onderzoek naar delinquente 
ontwikkeling. Aandacht wordt 
besteed aan de relatie tussen 
zelfcontrole en sociale controle en 
tussen zelfcontrole en het psycho-
logische persoonlijkheidsconcept. 
Volgens Gottfredson en Hirschi 
hebben elementen van sociale 
controle en zelfcontrole onafhan-
kelijke effecten op deviant gedrag, 
maar hangen zij ook onderling 
nauw samen. De auteur wijst erop 
dat het zelfcontrole-concept sterk 
overeenkomt met psychologische 
concepten als impulsiviteit, hyper-
activiteit, concentratie- en 
gedragsstoornissen. Het probleem 
is deze psychologische concepten 
zo te integreren met het sociolo-
gische controleconcept dat aan 
beide recht wordt gedaan. In dat 
verband bestaat een controvede 
over de vraag of persoonlijkheids-
stoornissen als enkelvoudige, dan 
wel als meervoudige dimensies 
moeten worden weergegeven. Uit 
de toetsing van de zelfcontrole-
theorie blijkt dat lage zelfcontrole 
verschillende persoonlijkheids-
stoornissen onder één noemer 
brengt en dat het zelfcontrole-
concept adequaat kan worden 
geoperationaliseerd aan de hand 
van nonconform gedrag op 8- tot 
10-jarige leeftijd dat in de tijd 
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onafhankelijk is van crimineel 
gedrag. Het zelfcontrole-niveau is 
betrekkelijk consistent tussen 
8-10 en 12-14 jaar. Een 
gebrekkige zelfcontrole is 
omgekeerd gerelateerd aan de 
elementen van sociale controle. 
Ten slotte blijkt de combinatie 
van zelfcontrole en sociale 
controle-elementen een goede 
voorspeller van zowel veroorde-
lingen als ernstige vormen van 
zelfgerapporteerd deviant gedrag. 
Zelfcontrole blijkt niet predictief 
voor minder ernstige vormen van 
deviant gedrag. 
Met literatuuropgave. 

17 
Santello, M.D., H. Leitenberg 
Sexual aggression by an 
acquaintance; methods of coping 
and later psychological 
adjustment 
Violence and victims, 8e jrg., 
nr. 2, 1993, pp. 91-104 

De psychologische effecten van 
traumatische gebeurtenissen bij 
slachtoffers worden beïnvloed 
door de manier waarop deze 
hiermee omgaan. De auteurs 
deden onder vrouwelijke 
studenten een onderzoek waarin 
de vraag centraal stond of er een 
verband bestaat tussen enerzijds 
hun gevoelens van welbevinden en 
anderzijds de manier waarop zij 
seksuele agressie door een 
bekende hadden verwerkt. 
Psychologisch welbevinden en 
verwerkingsmethoden werden 
gemeten met behulp van schaal-
technieken. Statistische samen-
hangen werden gemeten met 
behulp van schaaltechnieken. 
Statistische samenhangen werden 
gemeten aan de hand van 
multipele regressie analyse. Van 
de 401 respondenten (respons 
57%) waren er 110 (27%) 
slachtoffer. Slachtoffers van 
seksueel geweld rapporteerden 
meer psychologische problemen 



dan de andere vrouwen. De 
auteurs vonden verder dat 
vluchgtreacties (vermijden van 
sociale contacten, zelfkritiek, 
probleemontwijking) aan de basis 
stonden van veel problemen waar 
de slachtoffers later in hun leven 
tegen aan liepen. Andere verwer-
kingsmethoden (praten over 
gevoelens, steun zoeken, actieve 
probleemoplossing) bleken een 
heilzaam effect te hebben. 
Met literatuuropgave. 

18 
Zingraff, M.T., J. Leiter e.a. 
The mediating effect of good 
school performance on the 
maltreatment-delinquency 
relationship 
Journal of research in crime 
and delinquency, 31e jrg., nr. 1, 
1994, pp. 62-91 

Verslag wordt gedaan van een 
onderzoek naar het delinquente 
gedrag van kinderen die zijn 
verwaarloosd en fysiek zijn 
misbruikt, en naar de intervenië-
rende rol die hierbij kan worden 
gespeeld door de school. Een 
experimentele groep van 
misbruikte en verwaarloosde 
kinderen (N=522) wordt verge-
leken met een controlegroep van 
scholieren (N=256). Van de 
verwaarloosde en misbruikte 
kinderen wordt vaker gemeld dat 
zij zich schuldig maken aan delin-
quent gedrag. Dit geldt niet voor 
de seksueel misbruikte kinderen. 
Deze relatie blijft bestaan na 
controle voor etniciteit, geslacht, 
leeftijd en gezinsstructuur. Nadat 
rekening is gehouden met school-
variabelen (gemiddeld cijfer, 
spijbelen en gedragsproblemen 
binnen school) bestaat er geen 
relatie meer tussen fysiek 
misbruik en delinquent gedrag, 
maar nog wel tussen verwaar-
lozing en delinquent gedrag, 
hoewel de sterkte van de laatste 
relatie is afgenomen. Succes op 

school vormt blijkbaar een 
compensatie voor het trauma dat 
is veroorzaakt door fysiek 
misbruik. Het beschermende effect 
van schoolsucces is sterker voor 
fysiek misbruikte meisjes dan 
voor fysiek misbruikte jongens. 
De auteurs pleiten voor longitu-
dinaal onderzoek om te bepalen 
wat de precieze oorzakelijke 
relatie is tussen misbruik, delin-
quentie en schoolsucces. 
Met literatuuropgave. 

Gevangeniswezen/tbs 

19 
Brand, G. 
Alternatives to imprisonment for 
female offenders 
Criminology Australia, 5e jrg., 
nr. 2, 1993, pp. 25-30 

Vrouwelijke gedetineerden hebben 
geheel andere kenmerken en 
behoeften dan mannelijke gedeti-
neerden. Dit rechtvaardigt een 
zeer terughoudend insluitings-
beleid. Vrijheidsstraf draagt 
doorgaans niet bij aan een grotere 
maatschappelijke veiligheid en is 
bovendien vele malen duurder 
dan een alternatieve sanctie. Met 
deze conclusie wordt aangesloten 
bij ontwikkelingen die zich ook in 
andere westerse landen aftekenen. 
Daar wordt in toenemende mate 
gebruik van gemaakt van alterna-
tieven voor de (korte) vrijheids-
straf. Het vaker toepassen van 
alternatieve sancties in Australië 
is hard nodig, omdat bij 
ongewijzigd beleid het aantal 
vrouwelijke gedetineerden van 400 
in 1983 zal stijgen tot 1500 in 
1997. Om bij korte 
vrijheidsstraffen een terughou-
dender gebruik van de vrijheids-
straf te forceren is een systeem 
denkbaar waarbij de rechter zich 
uitspreekt over de ernst van een 
delict en een afzonderlijke 
commissie vervolgens bepaalt of 
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een alternatieve dan wel een 
vrijheidsstraf moet worden 
opgelegd. Belangrijk daarbij is 
ook dat het scala van mogelijke 
alternatieve sancties wordt uitge-
breid. Restitutie en verzoening 
tussen dader en slachtoffer zijn 
daarbij een mogelijkheid. Verder 
is periodieke detentie vooral voor 
vrouwelijke gedetineerden een 
alternatief. Men onderwerpt zich 
dan op bepaalde dagen en tijden 
op een niet noodzakelijk peniten-
tiaire lokatie aan een penitentiair 
programma. Een laatste aanvul-
lende mogelijkheid om het aantal 
vrouwelijke gedetineerden te 
beperken is het terugdringen van 
detentie bij niet betalen van 
opgelegde geldboetes. 
Met literatuuropgave. 

20 
Education in prisons (thema-
nummer) 
Prison service journal, nr. 91, 
1993, pp. 25-36 

In twee artikelen uit dit thema-
nummer wordt ingegaan op 
recente organisatorische ontwik-
kelingen met betrekking tot het 
onderwijs aan gedetineerden in 
Engeland. Van oudsher werd dit 
onderwijs verzorgd door aan de. 
inrichtingen verbonden functiona-
rissen. In 1992 is besloten deze 
dienstverlening te privatiseren. 
Dit privatiseringsproces is slecht 
aangestuurd. Lange tijd is in veel 
inrichtingen onduidelijk gebleven 
welke organisatie(s) het onderwijs 
zouden gaan verzorgen. Daar 
komt bij dat het zittende onder-
wijspersoneel lange tijd in 
onzekerheid heeft verkeerd over 
de eigen rechtspositie. Het onder-
wijzend personeel is hierdoor 
sterk gedemotiveerd. Het ziekte-
verzuim is sterk toegenomen en 
mede om deze reden moesten in 
veel inrichtingen de onderwijs-
activiteiten worden gestaakt. In 
het verlengde van de privatise- 
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ringsbeweging bij het gedeti-
neerden-onderwijs heeft ook de 
functie van het hoofd van het 
sociaal-cultureel werk binnen de 
inrichtingen een andere inhoud 
gekregen. Het toezicht houden op 
de naleving van het contract met 
externe onderwijs-organisaties is 
daarbij steeds belangrijker 
geworden. Een afzonderlijk 
artikel uit dit themanummer gaat 
in op de uitbreiding die de onder-
wijsprogramma's in Australische 
gevangenissen de afgelopen jaren 
hebben ondergaan. Daarbij gaat 
het niet alleen om basis-educatie, 
maar ook om beroepsgerichte 
opleidingstrajecten. Welke 
functies bibliotheken in Engelse 
gevangenissen hebben voor (de 
resocialisatie van) gedetineerden is 
het onderwerp van een ander 
artikel uit het themanummer. 

21 
Grubin, D., D. Thornton 
A national program for the 
assessment and treatment of sex 
offenders in the English prison 
system 
Criminal justice and behavior, 
21e jrg., nr. 1, 1994, pp. 55-71 

Tussen 1980 en 1990 is in 
Engeland het aantal mannelijke 
gedetineerden dat wegens een 
zedendelict is veroordeeld, met 
60% gestegen. In 1991 is besloten 
om ten behoeve van deze 
categorie gedetineerden een 
nationaal behandelingspro-
gramma op te zetten binnen de 
penitentiaire inrichtingen. 
Daartoe worden zedendelin-
quenten die zijn veroordeeld tot 
een vrijheidsstraf van minimaal 
vier jaar, ondergebracht in een 
beperkt aantal gevangenissen. 
Tijdens een twee maanden durend 
verblijf op een inkomst- en 
selectie-afdeling wordt vastgesteld 
welke behandelingsbehoefte de 
betreffende gedetineerde heeft. De 
behandeling vindt dan in een 



andere gevangenis plaats en 
bestaat uit een aantal fasen. 
Allereerst is er een kernpro-
gramma dat is bedoeld voor alle 
typen zedendelinquenten. Dit 
programma is gebaseerd op een 
cognitief gedragsmodel en wordt 
verzorgd door penitentiaire 
inrichtingswerkers en niet door 
gedragsdeskundigen. In een 
vervolg-programma wordt 
vervolgens aan meer specifieke 
gedragsproblematiek gewerkt. Een 
probleem vormt de overdracht 
van de behandeling(sresultaten) 
naar de vrije samenleving. Er zijn 
wel relaties gelegd met hulpverle-
ningsinstanties in de samenleving, 
maar echt greep op de ex-gedeti-
neerde heeft het gevangeniswezen 
dan niet meer. 
Met literatuuropgave. 

22 
Kommer, M.M. 
A Dutch prison officer's work; 
balancing bel ween prison policy, 
organizational structure and 
professional autonomy 
The Netherlands"' journal of 
social issues, 29e jrg., nr. 2, 
1993, pp. 130-145 

Sedert 1983 is in het officiële 
Nederlandse penitentiaire beleid 
de nadruk komen te liggen op een 
menswaardige behandeling van 
gedetineerden. In het verlengde 
daarvan heeft ook de functie van 
bewaarder een andere inhoud 
gekregen. Hij zou zich vooral 
menselijk moeten opstellen in de 
dagelijkse interactie met de gedeti-
neerden en gedetineerden moeten 
stimuleren om aan het activitei-
tenprogramma deel te nemen. 
Deze doelstelling is in de praktijk 
ook behoorlijk gerealiseerd. Bij 
buitenlandse bezoekers van het 
Nederlandse gevangeniswezen 
vallen vooral de ontspannen 
verhoudingen tussen personeel en 
gedetineerden op. Het personeel, 
zo blijkt uit onderzoek van de 

auteur, onderschrijft de officiële 
doelstelling. In de praktijk wordt 
geen spanning ervaren tussen de 
menselijke behandeling van 
gedetineerden en i de opdracht om 
de orde en veiligheid binnen de 
inrichting te handhaven. 
Desondanks is het ziekteverzuim 
onder de penitentiaire inrichtings-
werkers groot. Dit wordt door de 
auteur vooral toegeschreven aan 
de onduidelijke positie van de 
bewaarder binnen de inrichtings-
organisatie. De teams waarbinnen 
de inrichtingswerkers hun 
dagelijkse werk verrichten, blijken 
niet altijd goed te functioneren. 
Men spreekt elkaar niet aan op 
verschillen in de wijze waarop 
gedetineerden worden behandeld. 
Ook is er behoefte aan een 
grotere autonomie voor de teams 
van inrichtingswerkers. 
Met literatuuropgave. 

23 
Marshall, W.L., W.D. Pithers 
A reconsideration of treatment 
outcome with sex offenders 
Criminal justice and behavior, 
21e jrg. , nr. 1, 1994, pp. 10-27 

Uit onderzoek naar de effectiviteit 
van de behandeling van plegers 
van seksuele delicten komt naar 
voren dat de resultaten van 
behandeling vaak uitgesproken 
negatief of op zijn best discutabel 
zijn. De auteurs onderzochten de 
uitgangspunten van deze studies 
en kwamen tot de conclusie dat 
de resultaten onnodig mistroostig 
waren. Recente evaluaties tonen 
aan dat behandeling wel degelijk 
effectief kan zijn, mits daarbij een 
aantal voorwaarden in acht wordt 
genomen. Zo zal de behandeling 
veelomvattend moeten zijn, gezien 
het feit dat de deelnemers vaak 
serieuze recidivisten zijn wier 
geestelijke vermogens twijfelachtig 
dan wel aangetast zijn. De behan-
deling zal bovendien gebaseerd 
moeten zijn op de kennis over het 
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gedrag en een preventieve 
component moeten bevatten. In 
vorig onderzoek werden deze 
criteria niet aangelegd. 
Met literatuuropgave. 

24 
McElrath, K. 
A comparison of two methods 
for examining inmates' self-
reported drug use 
The international journal of the 
addictions, 29e jrg., nr. 4, 1994, 
pp. 517-524 

In het onderhavige onderzoek is 
nagegaan hoe het staat met de 
betrouwbaarheid van de eigen 
opgave van druggebruik door 
gedetineerden die in een gevan-
genis verblijven. De onderzoeks-
groep bestond uit 260 gedeti-
neerden in drie penitentiaire 
inrichtingen in Pennsylvania. 
Twee methoden zijn gehanteerd 
om het druggebruik vast te 
stellen. In de eerste plaats werd 
door de gedetineerden zelf een 
vragenlijst ingevuld waarbij werd 
geïnformeerd of men in de laatste 
dertig dagen dat men op vrije 
voeten was, drugs had gebruikt. 
Twee tot vier weken later werd 
door een onderzoeker een 
interview afgenomen waarbij ook 
vragen werden gesteld over het 
druggebruik. Het bleek dat de 
eigen opgaven volgens beide 
methoden sterk correlleerden. 
Ook bleek echter dat gedeti-
neerden eerder bereid zijn om het 
eigen gebruik in een door henzelf 
in te vullen vragenlijst toe te 
geven dan in een interview. 
Wellicht is men in de interviewsi-
tuatie toch bevreesd voor 
afkeuring van het gebruik door de 
interviewer. Gevangenis-
functionarissen wordt daarom 
aangeraden om de vragenlijstme-
thode te gebruiken in plaats van 
het interview om druggebruikende 
gedetineerden te diagnostiseren. 
Met literatuuropgave. 

154 	Justitiële verkenningen, jrg. 20, nr. 6, 1994 

Jeugdbescherming en -delin-
quentie 

25 
Carrington, P.J., S. Moyer 
Trends in youth crime and police 
response, pre- and post-YOA 
Canadian journal of crimi-
nology, 36e jrg., nr. 1, 1994, 
pp. 1-28 

Een poging wordt gedaan de 
invloed vast te stellen van de in 
1985 ingevoerde Young Offenders 
Act (YOA) op de officieel geregis-
treerde criminaliteit van jongeren 
en op de reacties van de politie op 
die criminaliteit. Uit de Uniform 
Crime Report-gegevens blijkt niet 
dat de YOA heeft geleid tot meer 
en ernstiger jeugdcriminaliteit. Dit 
werd verwacht, omdat vanaf 1985 
de 16- en 17-jarigen, die veelal 
meer en ernstiger delicten begaan, 
niet meer onder het volwassen, 
maar onder het jeugdstrafrecht 
vallen. Het aantal jeugddelin-
quenten van wie het delict werd 
afgedaan door de politie was 
tussen 1985 en 1990 20% lager 
dan tussen 1980 en 1984. Het 
aantal vervolgingen was dus 
toegenomen. De onderzoekers 
verklaren dit niet uit een 
algemene koerswijziging bij de 
politie, aangezien het aantal 
vervolgingen in het strafrecht 
voor volwassenen in dezelfde 
periode niet is toegenomen. 
Aangezien de jeugdcriminaliteit 
niet ernstiger is geworden, kan dit 
evenmin een verklaring vormen. 
De afnames van politie-afdoe-
ningen deden zich voor bij 
delicten in alle gradaties van 
ernst. De meest plausibele 
verklaring is dat de politie in 
jurisdicties waarin, vanaf 1985, 
ook 16- en 17-jarigen onder het 
jeugdstrafrecht gingen vallen, 
zaken met verdachten in deze 
leeftijdscategorie minder gemak-
kelijk zelf afdeden. Dit, hoewel de 
ernst van de zaken in deze 



leeftijdscategorie niet wezenlijk 
verschilde van die in de leeftijd 
van 12 tot 15. 
Met literatuuropgave. 

26 
Decock, G. 
Jong, niet gek, wel straf; 
pleidooi voor een verantwoord 
jeugdstrafrecht 
Panopticon, 15e jrg., nr. 1, 
1994, pp. 9-24 

Drie kranteberichten, waarin 
zware misdaden gepleegd door 
minderjarigen aan de orde 
kwamen, waren aanleiding tot de 
oprichting van een Nationale 
Commissie voor de Hervorming 
van de Wetgeving Jeugdbe-
scherming. De Commissie 
Cornelis, genoemd naar zijn 
voorzitter, wordt opgericht bij 
K.B. van 9 oktober 1991. In 
minder dan negen maanden is het 
eerste rapport op de markt. De 
auteur geeft in het onderhavige 
artikel allereerst enige kritiek op 
dit rapport. Vervolgens neemt hij 
uitdrukkelijk afscheid van het 
zogenaamde beschermingsmodel. 
Ten slotte bespreekt hij de basis-
principes van een toekomstig 
jeugdstrafrecht, waarbij hij 
nadrukkelijk vindt, dat de 
uitbouw daarvan moet steunen op 
vijf essentiële pijlers: de strafrech-
telijke verantwoordelijkheid; de 
absolute voorrang aan bemid-
deling en herstel; de aanwezigheid 
van essentiële rechtswaarborgen; 
het behoud van de mogelijkheden 
van de hulpverlening, alleen voor 
zover die gevraagd op aanvaard is 
door de minderjarige; de dwang-
uitoefening als overheidsexclu-
sieve. 
Met literatuuropgave. 

27 
Dembo, R., L. Williams e.a 
Psychosocial, alcohol/other drug 
use, and delinguency differences 
between urban black and white 
male high risk youth 
The international journal of the 
addictions, 29e jrg., nr. 4, 1994, 
pp. 461-483 

Wel vaker wordt delinquentie 
en/of drugverslaving bij zwarte 
jongeren primair in verband 
gebracht met sociaal-maatschap-
pelijke achtergronden, terwijl deze 
bij blanke jongeren veeleer op het 
psychosociale vlak zouden liggen. 
Immers de sociale omgeving 
waarin een hele categorie 
(Amerikaanse) zwarten opgroeit is 
er een van sociaal-economische 
achterstand, armoede en onder-
wijstekort in verpauperde binnen-
steden. Deze context maakt een 
loopbaan op het illegale vlak 
normaler, in de letterlijke zin van 
meer voor de hand liggend en. 
makkelijker aan te leren, dan 
voor veel blanke jongeren. De 
laatsten zouden dan ook in de 
regel een grotere sociologische 
afstand moeten overbruggen om 
in dezelfde drugs- en/of criminele 
subcultuur te geraken, hetgeen 
hun psychische vervreemding 
alleen nog maar versterkt. Een 
studie onder enkele honderden 
gedetineerden in een jeugdgevan-
genis in Florida bevestigt een en 
ander. Hoewel niet longitudinaal 
van opzet en dus niet toereikend 
voor causale verklaring, wijzen de 
onderzoeksbevindingen op een 
meer individueel traject bij blanke 
jongeren: emotioneel-psycholo-
gisch dysfunctioneren met vaak 
een verstoorde gezinsachtergrond. 
Bij de zwarte jongeren ligt de 
nadruk op delinquente en bij 
drugs betrokken vrienden 
(groepen), aan wie al op jonge 
leeftijd het model van een 
deviante levensstijl wordt 
ontleend. Bij de blanke jeugd lijkt 
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intensieve therapie en verslavings-
behandeling de meest aangewezen 
weg; bij zwarte jongeren daaren-
tegen huisvesting, (bij)scholing, 
banenpools en mogelijk groeps-
therapie met een 'bekeerling' als 
therapeut. Detentieprogramma's 
moeten hiervoor aanknopings-
punten bieden. 
Met literatuuropgave. 

28 
Hunter jr., J.A., J.V. Becker 
The role of deviant sexual 
arousal in juvenile sexual 
offending; etiololgy, evaluation, 
and treatment 
Criminal justice and behavior, 
21e jrg., nr. 1, 1994, 
pp. 132-149 

Over achtergronden van meerder-
jarige seksuele delinquenten is, 
ook in Amerika, een en ander uit 
onderzoek bekend. Naar minder-
jarige seksuele delinquenten is 
echter nog weinig studie verricht. 
Een overzicht van de bestaande 
literatuur laat een positief 
verband zien tussen ervaringen 
met seksueel misbruik als kind en 
het plegen van seksuele delicten, 
ook al op minderjarige leeftijd. 
Seksuele delicten tegen met name 
jonge kinderen komen meer voor 
onder jongeren die zelf op zeer 
jeugdige leeftijd zijn misbruikt. 
Ook lijken recidivisten vaker 
jeugdervaringen te hebben als 
slachtoffer van misbruik. Tevens 
beperkt deze categorie zich 
minder tot vrouwelijke 
slachtoffers; ook jongens worden 
door hen misbruikt. In verge-
lijking met andere, niet-seksuele, 
geweldsdelinquenten ten slotte 
hebben zij eveneens meer 
misbruik-ervaringen in hun eigen 
verleden. Blootstelling van 
jeugdige seksuele delinquenten 
aan seksueel opwindende video's 
en porno lijkt er vooralsnog op te 
wijzen dat de bedoelde categorie 
inderdaad heftiger en agressiever 
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reageert. De meetmethoden, naast 
het klinisch interview onder meer 
zogenoemde fallometrische 
inschattingen en de vastlegging 
van erectie-reacties, verkeren 
echter nog in een ontwikkelings-
stadium. Bovendien is de theore-
tische onderbouwing van een en 
ander nog bleekjes; te denken valt 
aan leertheorie en/of cognitieve 
gedragstheorie. 
Met literatuuropgave. 

29 
Schissel, B. 
A sociolegal analysis of 
canadian youth justice; the 
impact of offender's race on 
judicia' decisions 
Journal of criminal justice, 
21e jrg., nr. 6, 1993, 
pp. 533-552 

Een interessant en niet onom-
streden thema uit de Nederlandse 
criminologie is de vraag naar 
'klassejustitie'. Wordt de formele 
gelijkheid voor de wet de facto 
waargemaakt in de straf-
rechtsgang, of vindt er in de 
verschillende afdoeningsfasen een 
eenzijdige selectie plaats naar 
sociaal-economische en/of 
culturele achtergrond-kenmerken? 
Worden alleenstaande jonge 
mannen uit lagere sociale klassen 
voor het zelfde delict uiteindelijk 
zwaarder gestraft dan hun 
collega's die in wat gunstiger 
omstandigheden verkeren? Een 
Canadese studie naar in dit geval 
niet klasse maar ras, laat aan de 
hand van een groot aantal kinder-
rechter-zaken zien dat het systeem 
inderdaad selectief werkt: als de 
ernst van het delict, leeftijd en 
sekse constant worden gehouden 
blijken de daden van jeugdigen 
met een indiaanse achtergrond 
significant vaker, en zwaarder, 
strafrechtelijk te worden afgedaan 
dan die van jongeren met een 
blanke of Aziatische achtergrond. 
Scrutineuze statistische analyse 



van de hele rechtsgang laat wat 
dit betreft niet veel aan het toeval 
over; van het moment van al dan 
niet arrestatie tot en met het al 
dan niet veroordelen tot vrijheids-
straf en de zwaarte daarvan. 
Interessant is nog de bevinding 
dat de aanwezigheid van 
ouders/opvoeders in de rechtszaal 
in het geval van de niet-blanke 
jeugdigen relatief nog het meeste 
positieve effect op de uitspraak 
heeft: blijkbaar is het aan hen, 
meer dan aan de anderen, te 
'bewijzen' dat men op een stabiel 
thuismilieu kan rekenen. De 
labeling theorie is hiermee 
weliswaar niet getoetst, maar de 
auteur ziet zeker ondersteuning. 
Met literatuuropgave. 

30 
Sveen, R.L., C.J. Denholm 
Reflections hy youth following a 
wilderness challenge program 
Criminology Australia, 5e jrg., 
nr. 2, 1993, pp. 19-24 

Zoals jonge delinquenten in ons 
land op overlevingskamp worden 
gestuurd naar de Ardennen, zo 
worden Australische lieverdjes 
blootgesteld aan de elementen op 
het eiland Tasmanië. Na een 
introductieperiode volgt een kort 
en heftig programma: fysieke 
uitputting (bergbeklimmen, 
wildwaterkanoën), psychologische 
grensverkenningen (groepsdruk, 
afspraken nakomen), en training 
in samenwerking en sociaal 
gedrag. Ruime doelstelling is, 
naast het voorkomen van 
recidive, een bijdrage te leveren 
aan een evenwichtige ontwik-
keling tot volwassene. In dit geval 
ging het slechts bij een 
minderheid om een verplichtend 
justitieel kader; het leeuwedeel 
van de klanten, overigens veelal 
afkomstig uit gebroken gezinnen, 
had zelf voor het programma 
gekozen. De nameting, helaas 
slechts in een beperkt aantal 
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gevallen na enkele jaren, levert 
het volgende op. De 'meelopers' 
onder de jongeren scoren het 
zwakst op voortzetting van de 
project-activiteiten èn op recidive; 
bij hen lijkt deelname aan het 
programma eerder nog bij te 
dragen aan versterking van de 
deviante identiteit. De 
leidersfiguren, met name de 
'dominante leiders', blijven 
weliswaar geneigd tot riskant 
gedrag doch hun recidive is 
minder. Hun relatieve ongevoe-
ligheid voor groepsinvloeden en, 
wellicht verrassend, hun gevoe-
ligheid voor de stijl van de 
groepsleiding, lijken hiervoor 
borg te staan. De geïsoleerde 
jongeren ten slotte hebben baat 
bij het programma in zoverre hun 
sociale bindingen aan betekenis 
winnen. Voor allen geldt dat nog 
niet viel vast te stellen of de 
positieve effecten ook werden 
vertaald naar opleiding en werk. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

31 
Das, D.K. 
Canadian police perception of 
minority prohlems 
Police studies, 16e jrg., nr. 4, 
1993, pp. 138-146 

In Canada voeren de overheden 
een beleid waarin de visie tot 
uiting komt dat hun samenleving 
een mozaïek is van vele rassen, 
culturen en talen. Niettemin 
concluderen enkele onderzoeks-
rapporten dat er reden is voor 
bezorgdheid omtrent de relatie 
tussen minderheden en politie. De 
auteur geeft de persoonlijke 
opvattingen weer van een aantal 
Canadese politiefunctionarissen 
omtrent deze relatie. In totaal 
interviewde hij 48 functionarissen 
uit alle lagen van de organisatie. 
Hun antwoorden bracht de auteur 
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in drie categorieën onder: geen 
problemen, of problemen die de 
minderheden aan zichzelf te 
wijten hebben; problemen die 
hoofdzakelijk door de Canadese 
samenleving worden gegenereerd; 
problemen die een combinatie zijn 
van de eerste twee categorieën. De 
auteur concludeert dat men zich 
over het algemeen overal bij de 
politie bewust is van de 
problemen. Meer begrip zou 
bereikt kunnen worden door 
zowel de kwaliteit als de 
kwantiteit van de relaties met 
minderheden te verbeteren. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

32 
Aeschbach, E., J.P. Vuilleumier 
Aspekte der Drogenkriminalitiit; 
Pladoyer far eine abstinenzorien-
tierte Drogenpolitik 
Drogalkohol, 17e jrg. nr . 3, 
1993, pp. 245-254 

Het groeiend gebruik van illegale 
drugs in de laatste jaren gaat 
gepaard met een toename van 
gewelds- en vermogensmisdrijven. 
Volgens opgaven van de politie 
worden zinloze en niet duidelijk 
gemotiveerde geweldsdelicten, die 
niet worden begaan om geld voor 
drugs te verkrijgen, maar slechts 
betrekkingen met de drugscene 
laten zien of door druggebruikers 
worden begaan, steeds talrijker. 
Een permissieve drugspolitiek 
draagt bij tot een verscherping 
van dit probleem, zoals duidelijk 
blijkt uit de verwoestende ontwik-
kelingen in de open Zrcher 
drugscene sedert het einde van de 
jaren tachtig. Ook in andere 
landen, die met een liberale 
drugpolitiek experimenteren, valt 
een toename van de drugver-
slaafdheid en de daarmee gepaard 
gaande criminaliteit waar te 
nemen. Holland is één van deze 
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tragische voorbeelden. De 
bezorgdheid over deze ontwik-
keling was onder andere de reden 
om het volksinitiatief Jugend ohne 
Drogen te lanceren. Dit initiatief 
bevordert, ter beteugeling van het 
drugmisbruik en de vernietigende 
gevolgen hiervan, verankering van 
een restrictieve, op geheelont-
houding gerichte drugpolitiek in 
de grondwet. 
Met literatuuropgave. 

33 
Hamid, A. 
The developmental cycle of a 
drug epidemie; the cocaine 
smoking epidemie of 1981-1991 
Journal of psychoactive drugs, 
24e jrg., nr. 4, 1992, 
pp. 337-348 

Tijdens de epidemie van het roken 
van cocaïne in de periode van 
1981 tot 1991 werd men in de 
gelegenheid gesteld deze in zijn 
geheel te onderzoeken. De 
voordelen van het onderkennen 
van de ontwikkeling van een 
drugsepidemie worden 
beschreven, met als belangrijkste 
aspect, de toekomst. Aan het 
einde van de ontwikkelingscyclus 
van een drugsepidemie spelen de 
overblijvende gebruikers een 
cruciale rol. Als zij menselijk 
behandeld worden kunnen zij als 
afschrikking dienen voor 
toekomstig druggebruik. Als zij 
niet menselijk behandeld worden 
kunnen zij de oorzaak zijn van de 
volgende epidemie. 
Met literatuuropgave. 

34 
Hug, B., D. Winizki 
Initiative fr eine verniinftige 
Drogenpolitik; ein logischer und 
konzeguenter Ausweg aus einer 
verfahrenen Situation 
Drogalkohol,' 17e jrg. nr . 3, 
1993, pp. 237-245 

Met het huidige drugsbeleid is 
niemand tevreden, behalve de 



goed daaraan verdienende 
drugsmaffia. Met drie miljoen 
Zwitserse Franken en een derde 
van de personele capaciteit van 
politie en justitie wordt slechts 
10% van de verhandelde drugs in 
beslag genomen. De prohibitie 
heeft bovendien geleid tot prosti-
tutie en criminele activiteiten om 
aan geld voor drugs te komen. 
Uitbreiding van de financiële en 
personele middelen zal nimmer 
leiden tot opheffing van de zwarte 
handel in drugs. Slechts opheffing 
van de prohibitie en een door de 
overheid geregelde verkoop van 
kwalitatief hoogwaardige drugs 
tegen redelijke prijzen zal de 
zwarte markt treffen in haar 
zwakste plek: de economie. In dit 
artikel wordt een initiatief — 
Droleg — beschreven om tot een 
beter drugbeleid te komen. Op 
drie vereisten hiertoe wordt nader 
ingegaan. Ten eerste is decrimina-
lisering van illegale drugge-
bruikers vereist. Als tweede 
vereiste dient het verbouwen en 
vervaardigen van drugs, alsmede 
de handel in drugs in het kader 
van overheidsvoorschriften door 
concessies mogelijk zijn. Ten 
slotte dient op de winst die met 
de handel in drugs wordt gemaakt 
belasting te worden geheven. 
Met literatuuropgave. 

35 
Killias, M., Rabasa, J. e.a. 
Drogenkonsum und abwei-
chendes Verhalten 
Drogalkohol, 17e jrg. nr . 3, 
1993, pp. 183-194 

In het kader van een onderzoek 
naar zelf-aangegeven delinquentie 
door Zwitserse jongeren tussen 14 
en 21 jaar werd — in samenhang 
met gelijksoortige enquêtes in 
andere landen (in het bijzonder 
Nederland) — behalve naar delin-
quentie ook naar diverse vormen 
van contact met illegale drugs 
gevraagd. Er bleken zowel interre- 

gionaal als internationaal enkele 
interessante verschillen te bestaan. 
Het gebruik van drugs bleek in 
gebieden waar de officiële drugs-
politiek een repressief karakter 
draagt niet geringer te zijn dan in 
andere gebieden. Met het gebruik 
van soft drugs wordt in het 
algemeen op de leeftijd van 14 tot 
17 jaar begonnen, met het gebruik 
van hard drugs tussen 16 en 18 
jaar. Soft drugs worden vaak 
'gratis' verkregen, terwijl hard 
drugs worden gekocht; gebruikers 
van hard drugs beschikken dan 
ook over een groter vrij 
besteedbaar inkomen. Er valt 
duidelijk een verband te consta-
teren tussen criminaliteit en 
druggebruik en wel in die zin dat 
niet-delinquenten nauwelijks 
drugs gebruiken, terwijl delin-
quente jongeren daarentegen vaak 
ook hard drugs gebruiken. 
Deviant gedrag begint in het 
algemeen eerder dan het gebruik 
van soft en/of hard drugs. 
Met literatuuropgave. 

36 
Kokkevi, A., J. Liappas e.a. 
Criminality in a sample of drug 
abusers in Greece 
Drug and alcohol dependance, 
31e jrg., 1993, pp. 111-121 

De auteurs deden een onderzoek 
naar het criminele gedrag van 294 
Griekse druggebruikers. Zij 
richtten hun aandacht vooral op 
sociodemografische variabelen en 
variabelen die samenhangen met 
persoonlijke levensloop en 
patronen van druggebruik. Alle 
data waren verkregen met behulp 
van de self-report methode. Van 
de onderzoeksgroep was 78% eens 
gearresteerd en 57% was veroor-
deeld. De controlegroep bestond 
uit 81 mannelijke tot een gevange-
nisstraf veroordeelde niet-
gebruikers. De auteurs hanteerden 
parametrische testen, variantie 
analyse en multivariate analyse 
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als onderzoekstechnieken. 
Meervoudig druggebruik bleek 
een significante voorspeller te zijn 
van crimineel gedrag. In de 
meerderheid van de gevallen ging 
het om vermogensdelicten. 
Mannen bleken veel vaker 
gearresteerd en veroordeeld te zijn 
dan vrouwen. Werkloosheid en 
een laag opleidingspeil werken 
criminaliteit in de hand. De 
auteurs vonden ook een verband 
tussen crimineel gedrag en 
riskante handelingen (het met 
anderen delen van spuiten). Over 
het algemeen kwam naar voren 
dat criminaliteitspatronen van 
Griekse druggebruikers gelijkenis 
vertonen met die van gebruikers 
in andere landen. 
Met literatuuropgave. 

Slachtofferstudies 

37 
Dutton, D.C., S. Painter 
Emotional attachments in 
abusive relationships; a test of 
trauma tic bonding theory 
Violence and victims, 8e jrg., 
nr. 2, 1993, pp. 105-120 

Volgens de theorie van 'trauma-
tische binding' leiden machtsonge-
lijkheid en een omgang waarin 
misbruik wordt afgewisseld met 
een goede behandeling tot sterke 
emotionele bindingen in relaties. 
Deze veronderstelling wordt 
getoetst aan de hand van diepte-
interviews en vragenlijsten bij 50 
vrouwen die minder dan een half 
jaar geleden een relatie hebben 
verbroken waarin zij fysiek 
werden misbruikt. De controle-
groep bestaat uit 25 vrouwen die 
emotioneel werden misbruikt. De 
vragen en testen werden twee keer 
afgenomen, de tweede keer zes 
maanden na de eerste keer. De 
afhankelijke variabelen zijn 
emotionele binding, zelfachting en 
traumasymptomen en de onafhan- 
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kelijke variabelen zijn verbaal en 
fysiek geweld, psychische mishan-
deling, afwisseling in het 
misbruik, machtsongelijkheid, 
duur van de relatie, aantal eerdere 
relatieverbrekingen, mate van 
geweld in ouderlijk gezin, eerdere 
misbruik-relaties, financiële 
omstandigheden en de mate 
waarin sociaal wenselijk werd 
geantwoord. De fysiek misbruikte 
vrouwen waren ook emotioneel 
misbruikt, en sterker dan de 
alleen emotioneel misbruikte 
vrouwen. Op beide meetmo-
menten bestaan sterke verbanden 
tussen traumasymptomen, 
emotionele binding en een 
negatief zelfbeeld. De scores op 
de drie variabelen verschillen niet 
sterk tussen beide meetmomenten: 
ook na bijna een jaar te zijn 
gescheiden bleven de trauma-
symptomen, de emotionele 
binding en het negatieve zelfbeeld 
bestaan. De afwisseling in 
misbruik en de door het misbruik 
ontstane machtsongelijkheid 
blijken sterke voorspellers van de 
mate van emotionele binding na 

• de scheiding, sterker dan de 
frequentie van misbruik en sterker 
dan economische factoren. De 
invloed van een afwisselend 
misbruikende en liefhebbende 
partner op de emotionele 
gehechtheid is op het tweede 
meetmoment nog sterker dan op 
het eerste meetmoment. 
Met literatuuropgave. 

38 
Kruttschnitt, C. 
Violence by and against women; 
a comparative and cross-na tional 
analysis 
Violence and victims, 8e jrg., 
nr. 3, 1993, pp. 253-270 

Tot op heden is er geen sprake 
van een grondige synthese van 
informatie uit verschillende 
geïndustrialiseerde en niet-geïndu-
strialiseerde landen t.a.v. de 



betrokkenheid van vrouwen bij 
geweldsmisdrijven. Met deze 
studie tracht de onderzoekster een 
dergelijke synthese tot stand te 
brengen. Hiertoe maakt zij 
gebruik van gegevens uit veel 
verschillende landen m.b.t. 
vrouwelijke daders en slachtoffers, 
zowel op individueel als op 
algemeen niveau. De data op 
individueel niveau geven aan 
welke kenmerken (leeftijd en ras) 
en situaties (relationele- en huise-
lijke omstandigheden) er voor 
zorgen dat vrouwen het risico 
lopen betrokken te raken bij 
geweldsdelicten in een bepaald 
land. Het meer algemene beeld 
van gegevens uit de verschillende 
onderzochte landen laat de 
risico's zien die vrouwen daar 
lopen op gewelddadige confron-
taties. Tevens worden de factoren 
op samenlevingsniveau bepaald, 
die samenhangen met deze 
risico's. Hierbij blijken ontwikke-
lings-, verdelings- en 
demografische variabelen een rol 
te spelen. Uit deze studie blijkt 
dat er nog aanzienlijke leemtes 
bestaan in onze kennis m.b.t. deze 
materie. Nader onderzoek naar de 
wisselwerking tussen maatschap-
pelijke- en structurele factoren en 
de invloed daarvan op geweld-
dadige confrontaties is dan ook 
noodzakelijk, zo besluit de auteur. 
Met literatuuropgave. 

39 
Ullman, S.E., J.M. Siegel 
Victim offender relationship and 
sexual assuault 
Violence and victims, 8e jrg., 
nr. 2, 1993, pp. 121-134 

Het effect van de relatie dader-
slachtoffer op de psychologische 
gevolgen die een vrouw onder-
vindt van seksueel misbruik werd 
onderzocht in een gerandomiseerd 
bevolkingsonderzoek. 
Veertieneneenhalf procent van de 
vrouwen (N=240) was het 

slachtoffer geweest van seksueel 
misbruik. De gevolgen van 
misbruik gepleegd door 
onbekenden, bekenden en intimi 
werden vergeleken, waarbij o.a. 
de chi-square toets gebruikt werd. 
Een aantal verschillen hing direct 
samen met de relatie tussen het 
slachtoffer en de pleger. Zo 
gebruikten onbekenden en intimi 
relatief veel fysiek geweld, terwijl 
bekende daders zich veelal 
beperkten tot verbaal geweld. Er 
was echter geen verband tussen de 
relatie slachtoffer-dader en de 
mate waarin de vrouw weerstand 
bood. Vrouwen die waren 
misbruikt door intimi onder-
vonden daarvan vooral seksuele 
problemen, terwijl seksueel 
misbruik door onbekenden tot 
angst en onrust leidden. 
Depressiviteit hing niet samen met 
de relatie slachtoffer-dader. 
Met literatuuropgave. 

40 
Whitbeck, L.B., R.L. Simons 
A comparison of adaptive 
strategies and patterns of victi-
mization among homeless 
adolescents and adults 
Violence and victims, 8e jrg., 
nr. 2, 1993, pp. 135-152 

Met dit onderzoek willen de 
auteurs de overlevingsstrategieën 
en het slachtoffer worden van een 
misdrijf van thuisloze jongeren en 
volwassenen met elkaar verge-
lijken. Honderdzesenvijftig 
thuisloze jongeren en 319 
thuisloze volwassenen werden 
hiertoe op straat en in opvang-
centra geïnterviewd. Beide 
groepen werden vergeleken voor 
wat betreft mishandeling in het 
verleden in de thuissituatie, 
aanpassing aan het leven op 
straat en het aantal maal dat zij 
slachtoffer werden van een 
misdrijf. Thuisloze jongeren 
bleken vaker te komen uit 
gezinnen waarbinnen mishan- 
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deling plaatsvond. Zij bedienden 
zich vaker van abnormale 
(criminele) overlevingsstrategieën 
en waren vaker het slachtoffer 
van een misdrijf. Aan de hand 
van het sociaal leertheoretisch 
model werd de volgende 
hypothese opgesteld en getest: 
mishandeling in de jeugdjaren 
binnen het gezin resulteert in een 
hogere mate van a-sociaal gedrag, 
warop zijn beurt uitmondt in een 
hogere waarschijnlijkheid dat er 
gegrepen wordt naar deviante 
overlevingsstrategieën als men op 
straat leven moet. Tevens werd 
verondersteld dat deze deviante 
overlevingsstrategieën positief 
verband houden met criminele 
`slachtoffering'. Hoewel deze 
hypotheses werden bevestigd voor 
beide groepen thuislozen, waren 
zij meer van toepassing op adoles-
centen dan op volwassenen en 
meer op mannen dan op 
vrouwen, ongeacht de leeftijd. 
Met literatuuropgave. 
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Mededelingen 

Themanummers Justitiële 
Verkenningen 

Regelmatig worden, bij 
voorbeeld ten behoeve van het 
onderwijs, grote aantallen 
exemplaren van Justitiële 
Verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte 
te zijn van de mogelijke vraag. 
Om die reden geven wij, onder 
voorbehoud, de thema's die de 
redactie op dit moment in voorbe-
reiding heeft. Over de inhoud van 
de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Ook 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de 
redactie. 
JV7, september: Overzicht 
onderzoek op justitieel terrein 
JV8, oktober/november: Scenario 
en strategie 
JV9, december: Milieucriminaliteit 

Congressen 

Rechten, regels, realiteit; 
wetgever en mensenrechten-
beleid, waarborgen van grond-
rechten onder druk 
De Nederlandse grondwetgever 

heeft er voor gekozen de 
bewaking en bevordering van 
grondrechten in de eerste plaats in 
handen van de formele wetgever 
te leggen. Deze keuze werd onder 
meer onderbouwd door te wijzen 

op de diverse schakels in het 
wetgevingsproces, die een 
bepaalde mate van zorgvuldigheid 
zouden waarborgen. Het door het 
NJCM in opdracht van het 
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken verrichtte Grondrechten 
evaluatie-onderzoek (GEO) laat 
echter zien dat het (ook bij de 
formele wetgever) ontbreekt aan 
een samenhangend en consequent 
grondrechten beleid vanuit een 
duidelijke visie op de functie die 
grondrechten in onze samenleving 
zouden moeten en kunnen spelen. 
Centrale vraag op dit symposium 
is dan ook: Op welke wijze heeft 
de formele wetgever in het 
afgelopen decennium vorm 
gegeven aan het bij hem gelegde 
primaat inzake de bescherming en 
bevordering van mensenrechten 
en in hoeverre vormt de democra-
tische legitimatie van de formele 
wetgever en de democratische 
controle op de wetgevende 
organen nog steeds de — ooit 
bedoelde — waarborg tegen 
onnodige inbreuken op die 
mensenrechten? Hoe gaat de 
wetgever om met de verplich-
tingen doe voortvloeien uit de 
mensenrechtenverdragen? Op 
diverse terreinen staan 
waarborgen van grondrechten 
onder druk. Het strafrecht staat 
onder druk van de bestrijding van 
de toenemende criminaliteit, het 
vreemdelingenrecht staat onder 
druk van een toenemende stroom 
asielzoekers en andere migranten 
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en de sociale grondrechten 
groeien niet uit tot een serieuze 
maatstaf voor bij voorbeeld het 
sociale zekerheidsbeleid in een tijd 
dat het economisch minder gaat. 
De beeldvorming ten aanzien van 
mensenrechten lijkt te zijn 
veranderd. Mensenrechten 
worden in toenemende mate als 
irreële idealen gekenschetst. Zijn 
mensenrechten luxe-goederen die 
bij slechter wordende econo-
mische en sociale omstandigheden 
niet in stand gehouden kunnen 
worden? Dagvoorzitter is mr. 
B.E.P. Myjer (AG Hof Den 
Haag). Opening door Minister 
van Binnenlandse Zaken. 
Sprekers: prof. mr . J.C.M. Leijten 
(AG Hoge Raad), mr. P. Boeles 
(Advocaat Amsterdam, Univ. 
docent K.U. Nijmegen), prof. mr . 
A.F.M. Brenninkmeijer 
(Hoogleraar burgerlijk proces-
recht UvA, Lid Centrale Raad 
van Beroep). Reacties op de inlei-
dingen door G.J. Schutte (GPV 
Tweede KAmer), prof. mr . I.C. 
van der Vlies (Hoogleraar 
bestuurskunde UvA). 
Datum: 16 september 1994 
Plaats: Rolzaal, Binnenhof 1, 
Den Haag 
Inlichtingen: Secretariaat 
Nederlands Juristen Commité voor 
de Mensenrechten, Hugo de 
Grootstraat 27, 2311 XK Leiden, 
tel.: 071-277748. 

Internationale conferentie geweld 
binnen het gezin 
In veel landen is een publieke 

bezorgdheid ontstaan ten aanzien 
van geweld binnen gezinnen. 
Hoewel beleid wordt ontwikkeld 
om dit soort geweld tegen te 
gaan, wordt het belang ervan 
door de meeste beleidmakers nog 
steeds onderschat. Doel van deze 
conferentie is om degenen die 
werkzaam zijn binnen de verschil-
lende gebieden van gezinsgeweld, 
hulpverleners en onderzoekers 

gegevens te laten uitwisselen. Zo 
kunnen onderzoekers gegevens 
presenteren met betrekking tot 
het voorkomen, de aard en de 
gevolgen van gezinsgeweld en 
kunnen hulpverleners en vrijwil-
ligers verslag doen van hun inter-
venties binnen gezinnen waarin 
geweld een rol speelt. Te behan-
delen vragen tijdens deze confe-
rentie zijn: Hoe vaak komt 
kindermisbruik, seksueel 
misbruik, misbruik van echtge-
notes etc. in verschillende landen 
voor; Wat zijn de lange-termijn 
gevolgen; Brengt geweld geweld 
voort; Hoe behandel je en 
voorkom je geweld binnen de 
familie; Hoe behandel je de 
psychologische gevolgen van 
geweld, etc. De conferentie is 
bedoeld voor onderzoekers, 
professionele hulpverleners, 
vrijwilligers, de rechterlijke macht, 
beleidmakers. 
Datum: 13, 14 en 15 oktober 1994 
Plaats: RAI Congresgebouw, 
Amsterdam 
Inlichtingen: Bureau PAOG-
Amsterdam, Tafelberg 25, 1105 
BC Amsterdam, 020-5664801. 

Auditing als instrument voor 
integriteitsbewaking 
Doel van de conferentie is: de 

deelnemers een oriënterende 
verkenning aan te bieden op het 
terrein van auditing in het 
algemeen; zicht te bieden op de 
met name Amerikaanse geschie-
denis van het middel en de laatste 
stand van zaken aldaar; het 
verkennen van de mogelijkheden 
van toepassing van het middel in 
Nederland, inclusief juridische 
implicaties; het uitwisselen van 
ervaringen op dit gebied in 
workshops en aanbevelingen te 
formuleren voor toekomstig 
beleid. Getracht wordt de 
ervaringen van de particuliere 
sector te vertalen naar de 
°vetheid. De doelgroep voor de 
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conferentie bestaat uit mede-
werkers op beleidsniveau van de 
overheid in de meest ruime zin, 
zoals het openbaar bestuur, 
politie, bijzondere opsporings-
diensten en haar direct betrokken 
partners bij dit onderwerp: 
banken, werkgeversorganisaties, 
branche-organisaties, accountants 
en dergelijke. 
Datum: 19 en 19 oktober 
Plaats: Rechercheschool te 
Zutphen 
Inlichtingen: mw. M.C.A. 
Meijerink, Rechercheschool, PB. 
9016, 7200 GT Zutphen, 
tel.: 05750-90235. 

Recht en moraal in de biome-
dische praktijk 
Het thema van het symposium 

dat door het Centrum voor Bio-
ethiek en gezondheidsrecht van de 
Universiteit Utrecht wordt 
georganiseerd, is de verwevenheid 
van recht en moraal op biome-
disch terrein. In de biomedische 
praktijk zijn recht en moraal soms 
te sterk met elkaar verstrengeld 
geraakt. Er lijkt sprake van een 
overmatige en soms ineffectieve 
juridisering van de zorgpraktijk 
die te weinig ruimte laat voor de 
eigen morele verantwoordelijkheid 
van de zorgverlener. Een 
bezinning op de specifieke 
kenmerken van recht en moraal 
afzonderlijk en op hun onderlinge 
verhouding is daarom noodza-
kelijk. Het symposium wordt 
mede naar aanleiding van het 
verschijnen van het boek De 
Siamese tweeling; recht en moraal 
in de biomedische praktijk (red. 
W. van der Burg en P. Ippel, Van 
Gorcum, Assen) georganiseerd. 
Dit boek beoogt een verkenning 
van genoemde problematiek te 
géven. Sprekers zijn: prof. dr. E. 
Borst-Eilers, dr. mr . W. van der 
Burg, prof. dr. H.M. Dupuis en 
prof. dr. H.J.J. Leenen. De 
middag staat onder het voorzitter- 
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schap van prof. mr . A. Soeteman. 
Datum: 5 oktober 1994, 13.30u. 
Plaats: Gertrudiskapel, onderdeel 
van het ontmoetingscentrum In 
de driehoek, Willemsplantsoen le 
te Utrecht 
Inlichtingen: Centrum voor Bio-
ethiek en Gezondheidsrecht, 
Universiteit Utrecht, 
mr. B.M.J. de Kanter-Loven, 
tel.: 030-533484/534399. 

Hoe punitief is Nederland 
De punitief wordende samen-

leving van 1994 staat in schril 
contrast tot die van — pakweg — 
twintig jaar geleden, toen 
discussies gevoerd werden om de 
rol van het strafrecht terug te 
dringen. Tegenwoordig zijn alter-
natieve afdoeningen slechts te 
verkopen, zolang ze effectiever 
zijn in termen van kosten-baten-
analyses en recidivecijfers, terwijl 
de tenuitvoerlegging van 
gevangenisstraffen meer dan ooit 
op beveiliging is gericht. Binnen 
de criminologie staat de theorie-
vorming steeds meer ten dienste 
van justitie om een effectiever 
optreden mogelijk te maken, en in 
de strafrechtstheorie krijgt het 
instrumentele denken met meer 
repressie steeds meer de overhand 
boven een aanpak waarin rechts-
waarborgen worden gegaran-
deerd. Ter verklaring en ter recht-
vaardiging van deze situatie wordt 
veelal een aantal maatschappelijke 
ontwikkelingen aangevoerd. Vaak 
gehoorde redeneringen cq. veron-
derstellingen zijn: de groei van 
zware, georganiseerde, op interna-
tionale schaal voorkomende, 
criminaliteit, die om een harde 
aanpak zou `vragen'; het morele 
verval van de samenleving, dat 
een nieuwe versmelting van 
moraal en strafrecht, burgerschap 
en norm, zou vereisen; de 
culturele verschillen in een pluri-
forme samenleving, die 'pluri-
forme' oplossingen voor inter- en 



intraculturele problemen zou 
vergen; de opkomst van massa-
media en -cultuur, die moraal, 
ethiek en esthetiek zouden onder-
mijnen. Onduidelijk blijft echter 
•op welke schaal deze fenomenen 
daadwerkelijk voorkomen, in 
welke mate de causale verbanden 
die zo makkelijk worden gelegd 
wel bestaan, en of en waarom zij 
per se tot een 'straffere' aanpak 
(zouden moeten) leiden. Een ieder 
die een strafrechtelijke of crimino-
logische bijdrage aan dit congres, 
dat wordt georganiseerd door het 
Willem Pompe instituut en de 
Nederlandse Vereniging voor 
Kriminologie, zou willen leveren, 
wordt verzocht dit te melden bij 
de secretaris van de congrescom-
missie, Frank van Galen: 030- 
537299. De congresbijdragen 
worden gebundeld in een 
congresboek, dat voor het congres 
zal verschijnen. 
Datum: 20 en 21 oktober 1994 
Plaats: Aula Academiegebouw, 
Domplein, Utrecht 
Inlichtingen: Frank van Galen, 
Willem Pompe Instituut, 
Janskerkhof 16, 3512 BM 
Utrecht, tel.: 030-537299. 

Juridische middelen ter 
bestrijding van raciale geweld- 
pleging en rassendiscriminatie 
De studiedag/cursus bestaat uit 

twee delen. Het eerste deel is 
gewijd aan de middelen die het 
nationale recht biedt ter 
bestrijding van raciale geweld-
pleging en rassendiscriminatie. In 
het tweede deel komen de interna-
tionale middelen ter sprake. De 
cursus biedt niet alleen een 
overzicht van bestaande middelen 
en het effect dat daarmee kan 
worden bereikt, maar biedt tevens 
inzicht in alternatieven, die 
misschien al bestaat, maar weinig 
worden toegepast, danwel zouden 
moeten worden ontwikkeld. De 
cursus wordt verzorgd door de 

volgende docenten: prof. mr . 
J.C.M. Leijten (AG bij de Hoge 
Raad); mr. P.R. Rodrigues 
(werkzaam bij Landelijk Bureau 
Racismebestrijding en verbonden 
aan het Moolengraaff Instituut 
voor Privaatrecht, RU Utrecht); 
prof. dr. D.M. Curtin (hoogleraar 
recht de internationale organi-
saties aan de faculteit der 
Rechtsgeleerdheid, RU Utrecht); 
W. Strasser (verbonden aan het 
Secretariaat van de Europese 
Commissie voor de Rechten van 
de Mens te Straatsburg); mr. A.J. 
Th. Woltjer (universitair docent 
verbonden aan de staatsrechtelijke 
vakken, RU Leiden); A.E. 
Bosscher (DO V Commissie van 
de Europese Gemeenschappen te 
Brussel). 
Datum: Vrijdag 28 oktober 1194, 
10.00u.— I 7.00u. 
Plaats: Academiegebouw RU 
Leiden, Rapenburg 73, Leiden 
Informatie: Secretariaat NJCM, 
Hugo de Grootstraat 27, 
2311 XK Leiden, tel.: 071-277748. 

Opvoedingshulp geboden; over 
criteria voor het dwingend 
opleggen van pedagogische 
begeleiding aan gezinnen 
Over de praktijk van het 

opleggen van hulp aan gezinnen 
in moeilijkheden wordt in onze 
samenleving veel gediscussieerd. 
Ook in de pedagogische weten-
schap zijn discussies rond 
verplichte opvoedingshulp op 
gang gekomen Vorig jaar is 
Doret de Ruyter gepromoveerd 
op een onderbouwde poging 
vanuit pedagogisch perspectief 
een criterium voor het opleggen 
van pedagogische hulp te 
definiëren. Dit voorstel vormt de 
achtergrond van het symposium, 
dat is bedoeld voor pedagogen, 
juristen, kinderrechters, 
maatschappelijk werkers en 
artsen. De bijdragen aan het 
symposium komen zowel van 
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theoretici als van werkers in de 
praktijk. 
Datum: 4 november 1994 
Plaats: Auditorium Vrije 
Universiteit Amsterdam 
Informatie: Lucy Schuurman, 
Secretariaat Pedagogiek VU, 
020-4448900. 

Jongeren en verslaving; vaardig-
heden geboden 
Wanneer volwassenen gecon-

fronteerd worden met drank- of 
druggebruik bij jongeren is dat 
geen kwestie van strijd tegen hen 
aanbinden of in de slag gaan. Het 
is veeleer een zaak van vaardig 
aan de slag gaan, samen met de 
jongeren. Welke bijdrage kunnen 
hulpverleners, pedagogen en 
andere volwassenen leveren aan 
het voorkomen van problematisch 
gebruik en gokken en hoe kunnen 
zij, als er sprake is van probleem-
gedrag, daar op deskundige wijze 
mee omgaan? Op de twee studie-
dagen die over deze problematiek 
worden georganiseerd staan niet 
de vragen centraal naar wat wel 
mag en wat niet of hoe gevaarlijk 
is het, maar wordt veeleer 
aandacht besteed aan de vraag 
hoe jongeren te begeleiden die 
veel drinken, drugs gebruiken of 
gokken. Gedragstherapeutische 
beginselen vormen daarbij een 
belangrijk uitgangspunt. Tijdens 
de eerste dag vindt informatie 
plaats over methoden en vaardig-
heden. De tweede dag is de imple-
mentatie aan de orde; tijdens een 
workshop worden de op de eerste 
dag gepresenteerde methoden 
verdiept en wordt ermee 
geoefend. 
Datum: 9 en 10 november 1994 
Plaats: De Driehoek, 
Willemsplantsoen le, 3511 LA 
Utrecht 
Informatie: NIAD, Afdeling 
Opleiding en Methodiekont-
wikkeling van het NIAD (Pien 
van Leeuwen:030-341300). 
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Inlichtingen over de inhoud van 
de studiedagen is verkrijgbaar bij 
Henck van Bilsen van PI 
Rotterdam (010-4071599) en 
Annemiek Elling van het NIAD. 

Reclassering in het net; een 
ander symposium 
Dit door de reclassering georga-

niseerde symposium gaat over 
netwerkontwikkeling en is 
bedoeld voor mensen uit de 
reclassering en voor tot haar 
netwerk behorende relaties, zoals 
magistratuur, advocatuur, 
voorzieningen op het gebied van 
werkvoorziening, huisvesting, 
uitkeringen hulpverlening, politie, 
gevangeniswezen, openbaar 
bestuur, enzovoort. Het accent in 
het symposium ligt vooral op de 
betekenis van netwerkontwik-
keling voor de uitvoerende 
niveaus. Het symposium is in die 
zin een ander symposium dan 
gebruikelijk, dat er geen sprekers 
op het programma staan. Een 
belangrijke inbreng wordt van de 
deelnemers zelf verwacht. 
Datum: 24 november 1994, 
09.30u.-17.30u. 
Plaats: Schouwburg De Nobelaer, 
Etten-Leur 
Inlichtingen: Congresbureau van 
de Nederlandse Federatie van 
Reclasseringsinstellingen, Pb. 
5017, 5201 GA, Den Bosch, 
tel.: 073-123221. 

Van boete-atelier tot boetefa-
briek 
Op deze studiedag wordt 

aandacht besteed aan de 
voorstellen van de commissie 
voor de toetsing van wetgeving-
projecten om in de wetgeving 
diverse mogelijkheden tot het 
opleggen van een bestuurlijke 
boete op te nemen. Deze 
voorstellen zijn van belang voor 
de voorbereiding van een regeling 
van de bestuurlijke boete in de 
vierde tranche van de Algemene 



wet bestuursrecht. Ook worden de 
ervaringen met reeds bestaande 
regelingen van de bestuurlijke 
boete vergeleken met de 
voorstellen. Tot slot zal aandacht 
worden besteed aan de commu-
nautaire aspecten van deze boete. 
Zes sprekers met specifieke 
deskundigheid op deelterreinen 
zullen op de studiedag inleidingen 
verzorgen: prof. mr . P.J.J. van 
Buuren, prof. mr . D. 
Schaffmeister, prof. mr . J. 
Vervaele, prof. mr . P.J. Wattel, 
mr. L.J.J. Rogier en mr. J.J.C. 
Kabel. 
Datum: 24 november 1994 
Inlichtingen: Mw. P. van Kersen 
of mw. L.M. Schiesswald-
Corduwener, Faculteit der rechts-
geleerdheid, Vakgroep bestuurs-
recht, Pb. 1030, 1000 BA 
Amsterdam, tel.: 020-5253451. 

De WODC-rapporten 

Om zo veel mogelijk belangheb-
benden te informeren over de 
onderzoeksresultaten van het 
WODC wordt een beperkte 
oplage van de rapporten 
kosteloos verspreid onder functio-
narissen, werkgroepen en instel-
lingen binnen en buiten het 
Ministerie van Justitie. Dit 
gebeurt aan de hand van een 
verzendlijst die afhankelijk van 
het onderwerp van het rapport 
opgesteld wordt. 
Vanaf 1 januari 1989 worden de 
rapporten in de reeks Onderzoek 
en Beleid uitgegeven door Gouda 
Quint BV. Rapporten die ná deze 
datum zijn verschenen, zijn voor 
belangstellenden, die niet voor een 
kosteloos rapport in aanmerking 
komen, te bestellen bij Gouda 
Quint BV, postbus 1148, 6801 
MK Arnhem, telefoon: 085-45 47 
62. De WODC-rapporten, 
verschenen in 1988 en daarvoor, 
zijn te bestellen bij de 
Staatsuitgeverij, afdeling 
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Verkoop, tel: 070-378 98 80. Een 
complete lijst van de WODC-
rapporten is te verkrijgen bij het 
WODC (tel.: 070-370 65 54). 

Hieronder volgen de titelbeschrij-
vingen van de in 1992, 1993 en 
1994 verschenen rapporten. 

Hecke, T. van, J. Wemmers 
Schadebemiddelingsproject 
Middelburg 
1992, WODC 116 
Polder, W., F.J.C. van 
Vlaardingen 
Preventiestrategieën in de praktijk; 
een meta-evaluatie van criminali-
teitspreventieprojecten 
1992, WODC 117 
Laan, P.H. van der, C. Verwers en 
A.A.M. Essers 
Moeilijk plaatsbare jongeren; een 
onderzoek naar plaatsingen en 
pogingen tot plaatsing in tehuizen 
van OTS-pupillen in de leeftijd van 
12 tot 17 jaar 
1992, WODC 118 
Junger-Tas, J., M. Kruissink en 
P.H. van der Laan 
Ontwikkeling van de jeugdcrimina-
liteit en de justitiële jeugdbe-
scherming: periode 1980-1990 
1992, WODC 119 
Berg, E.A.I.M. van den, A. Hahn 
m.m.v. R.F. Kouwenberg en W. 
Waelen 
Politie, partners en milieu; 
woorden en daden 
1992, WODC 120 
Leuw, Ed., M. Brouwers 
Evaluatie van de Alcohol Verkeer 
Cursussen 
1992, WODC 121 
Nelen, J.M., J.J.A. Essers 
Veelvoorkomende criminaliteit op 
de Nederlandse Antillen 
1993, WODC 122 
Bol, M.W., B.J.W. Docter-
Schamhardt 
Politie en openbaar ministerie 
tegen rassendiscriminatie; over de 
naleving van richtlijnen 
1993, WODC 123 
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Kroese, G.J., R.H.J.M. Staring 
Prestige, professie en wanhoop; 
een onderzoek onder gedetineerde 
overvallers 
1993, WODC 124 
Bedem, R.F.A. van den 
Motieven voor naturalisatie; 
waarom vreemdelingen uit diverse 
minderheidsgroepen wel of niet 
kiezen voor naturalisatie 
1993, WODC 125 
Polder, W. 
Prestatieverschillen tussen arron-
dissementen 
1993, WODC 126 
Leuw, Ed. 
Tbs met aanwijzingen 
1993, WODC 127 
Junger-Tas, J. 
Alternatieven voor de vrijheids-
straf; lessen uit het buitenland 
1993, WODC 128 
Kommer, M.M. 
Heenzendin gen 
1994, WODC 129 
Spaans, E.C. 
Appels en peren; een onderzoek 
naar de recidive van dienstverleners 
en kortgestraften 
1994, WODC 130 
Rutenfrans, C.J.C. en G.J. 
Terlouw 
Delinquentie, sociale controle en 

events'; eerste resultaten van 
een longitudinaal onderzoek 
1994, WODC 131 
Aalberts, M.M.J., J.C.J Boutellier 
en H.G. van de Bunt (red.) 
Rechtsverzorging en wetenschap; 
een plaatsbepaling van het WODC 
bij het afscheid van J. Junger- Tas 
1994, WODC 132 

De door het WODC in eigen 
beheer uitgegeven rapporten, 
evenals de rapporten die zijn 
verschenen onder auspiciën van 
de CWOK, zijn zolang de 
voorraad strekt gratis te 
verkrijgen bij het WODC 
(mw. A. Weide-Eind, 070-370 65 
54 tot 15.00u). In 1992, 1993 en 

1994 verschenen de volgende 
rapporten: 
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Naborn, E.M. 
Gezinshereniging; de overkomst 
van gezinsleden van migranten en 
Nederlanders 
1992, WODC, K20 
Wiebrens, C.J., M. Kruissink en 
G.J. Terlouw 
Aanzet tot 'ontwikkeling van een 
output/effectrapportage van de 
politie 
1992, WODC K2I 
Barendse-Hoornweg, E.J.M. 
Hoe worden civiele zaken 
afgehandeld? 
1992, WODC, K22 
Wemmers, J.M., T. van Hecke 
Srafrechtelijke dading 
1992, WODC K23 
Veerman, G.J. m.m.v. G.J. 
Paulides 
Over jaarverslagen en wetseva-
luatie 
1992, WODC, K24 
Doornhein, L. 
Een eigen rechtsgang voor minder-
jarigen 
1992, WODC, K25 
Spaans, E.C. 
't Nieuwe Lloyd 
1993, WODC, K26 
Mertens, N.M. 
De ots en andere maatregelen van 
kinderbescherming 
1993, WODC, K27 
Bedem, R.F.A. van den 
Motives for naturalization/Motifs 
pour 
naturalisation/Einbrgerungsmotive 
1993, WODC, K28 
Couzijn, C., R.F. Kouwenberg 
A VP Drenthe 
1993, WODC, K29 
P.H. van der Laan en M. Smit 
Jongens en meisjes in een gesloten 
jeugdinrichting; de eerste 
ervaringen met coëducatie in Het 
Poortje 
1993, WODC, K30 



Hesseling, R.B,P. 
Huismeesters 
1993, WODC, K31 
Gemert, F.H.M. van 
Fatale fantasie; een onderzoek 
naar moorden op prostituées 
1994, WODC, K32 
Berg, E.A.I.M. van den 
Openbaar Ministerie en milieu; 
terugblik op 1992; tweede meting 
'Planning & Control 
Milieuwethandhaving' 
1994, WODC, K33 
Netburg, C.J. van 
Eigen schuld!? 'Culpa in causa' bij 
wettelijke strafintsluitingsgronden 
1994, WODC, K34 
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Auteursrecht voorbehouden. 
Behoudens uitzondering door de 
Wet gesteld, mag zonder schrifte-
lijke toestemming van de recht-
hebbende(n) op het auteursrecht 
c.q. de uitgever van deze uitgave, 
door de rechthebbende(n) 
gemachtigd namens hem (hen) op 
te treden, niets uit deze uitgave 
worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of 
anderzins, hetgeen ook van 
toepassing is op de gehele of 
gedeeltelijke bewerking. Het 
verlenen van toestemming tot 
publikatie in dit tijdschrift houdt 
in: 
I. dat de auteur de uitgever 
machtigt om de door derden 
verschuldigde vergoeding voor 
kopiëren conform artikel 17, lid 2, 
Auteurswet 1912 en het KB van 
20 juni 1974, Staatsblad 351 ex 
artikel 16B 1912 te doen geldend 
maken door en overeenkomstig 
de statuten en reglementen van de 
Stichting Reprorecht te 
Amsterdam. 
2. dat de auteur de Uitgever 
machtigt om zijn rechten ex 
artikel 16 sub A ten vierde 
Auteurswet 1912 (bloemlezingen) 
geldend te maken volgens 
dezelfde beginselen als die van de 
Stichting Reprorecht. Een en 
ander behoudens uitdrukkelijk 
voorbehoud zijdens de auteur. 
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