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Kan de overheid ons 
morele lesjes leren? 

Terecht stelt Jan Marijnissen (in Spanning 10) 
dat een overheid die zelf een asociale politiek 
voert niet hoog van de toren mag blazen waar het 
de normen en waarden van burgers betreft. De 
mentaliteit van mensen ontwikkelt zich immers 
niet onafhankelijk van hun omstandigheden, als 
een zuiver 'geestelijk' gegeven, maar juist mid
denin de concrete realiteit van hun dagelijks 
leven. Dat betekent dat een overheid die zorg en 
onderwijs verwaarloost en de inkomensverschil
len doet toenemen medeverantwoordelijk is voor 
dezelfde maatschappelijke verruwing waarover 
ze vervolgens haar afkeuring uitspreekt. Daar 
wringt iets. 

Maar als de normen en waarden van gewone 
mensen niet los te zien zijn van de maatschappe
lijke verhoudingen moet ook de moraal die de 
overheid uitdraagt, zowel in woorden als in da
den, begrepen worden in termen van die verhou
dingen. De overheid is niet een boven alle sociale 
tegenstellingen verheven scheidsrechter- ze 
kiest juist voortdurend partij. De liberale illusie 
van de mens zonder geschiedenis, zoals die door 
Jan aan de kaak gesteld wordt, hangt nauw 
samen met de illusie van een overheid zonder 
geschiedenis. De overheid bestuurt niet bij de 
gratie Gods, maar bij de gratie van de kleine 
minderheid die het in reële termen voor het zeg
gen heeft. De sociaal-economische orde die wij 
als SP fundamenteel ter discussie stellen kan niet 
zonder een overheid die de rust handhaaft en de 
voorwaarden schept voor het soepel draaien van 
de maatschappelijke machine. Daarbij staat haar 
niet een abstract 'algemeen belang' voor ogen, 
maar de zeer concrete belangen van haar brood
heren. Dat zijn de grote bazen, die leven van 
speculatie, dividend en gouden handdrukken, 
kortom: de mensen die de revue passeren in onze 
'Atlas van de macht' . 

De tegenstrijdigheid die Jan aanwijst tussen de 
asociale politiek van de overheid enerzijds en 
haar zalvende morele praatjes anderzijds is dan 
ook niet meer dan een schijnbare tegenstrijdig-
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heid. Een graaiers-moraal heeft zulke praatjes 
juist nodig. Door de schuld voor de maatschap
pelijke verruwing bij de gewone mensen te leg
gen blijven de grote boeven buiten schot en de 
echte vragen onbeantwoord. Zakkenrollers zijn 
dieven, maar aandeelhouders die besluiten hon
derden banen te schrappen omdat meer efficiency 
meer winst betekent, gelden als gerespecteerde 
burgers. Dat is de moraal die de overheid uit
draagt- en niet alleen onder een rechtse rege
ring. 

Als de overheid zegt: 'De samenleving, dat ben 
jij! ' is dat niet alleen een manier om de zwarte 
piet naar de burgers door te spelen, maar ook een 
staaltje van propaganda. Want als het aan die 
overheid ligt blijft het zo dat gewone mensen erg 
weinig te zeggen hebben over de samenleving. 
Zoals we in 'Heel de mens' hebben vastgesteld 
zou alleen democratische zeggenschap over de 
economie wat dat betreft zoden aan de dijk zet
ten. En die opvatting van democratie verdraagt 
zich niet met de overheid zoals we die nu ken
nen. 

Het heeft daarom niet veel zin een beroep te 
doen op de overheid om zich eens wat beter te 
gaan gedragen en zo een moreel baken voor de 
burgers te vormen. Natuurlijk moeten we, 
zoals Jan ook doet, de hypocrisie van de Bal
kenende-moraal ter discussie stellen, maar 
zonder te geloven dat deze overheid (of ' de 
politiek') zich kan ontwikkelen tot een opvoe
der of een lichtend voorbeeld. Dat zit er een
voudigweg niet in. We zullen zelf onze normen 
en waarden moeten definiëren, door voort
durend het moreel tekort dat ingebakken zit in 
deze sociaal-economische orde aan het licht te 
brengen en daar een andere orde en een andere 
moraal tegenover te stellen. Wij hebben geen 
gefantaseerde publieke moraal nodig, geen 
behoudende, veilige poldermoraal waar ieder
een het schijnbaar over eens is, maar een con
crete, strijdbare, socialistische moraal , die 
maatschappelijke tegenstellingen niet toedekt, 
maar daarin juist stelling neemt, en die boeven 
boeven noemt en dieven dieven. 
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