
Discussie ove1 n 

'Overheid moet beseffen dat 
fungeert als moreel baken' 

ilk stoor me al heel lang aan 
degenen die ons wijs maken dat 
waarden en normen ouderwets 
zouden zijn. Slogans als 'Lek
ker jezelf zijn', 'Alles moet 
kunnen' en 'Dat maak ik zelf 
wel uit' komen mij allang de 
keel uit. Laat ik dit wat filoso
fisch beargumenteren. De ex
treem liberale ideeën, die van 
de mens zonder geschiedenis en 
zonder toekomst, de mens van 
het hier en nu, de mens die het 
allemaal zelf en alleen wel kan, 
de mens die slechts zijn vrij
heden kent en niet zijn verant
woordelijkheden, de mens die 
zijn eigen belang centraal stelt 
en die geen oog heeft voor het 
algemeen belang, die ideeën 
hebben lang grote invloed ge
had op het overheidsbeleid van 
Nederland. Minder overheid, 
meer markt, privatisering en 
marktwerking, schaalvergro
ting en efficiency, tweedeling 
en verwaarlozing van de publie
ke sector, minimalisering van 
de taak en de functie van de 
overheid: het zijn allemaal 
voorbeelden van de vertaling 
van het liberale mensbeeld in 
politieke termen. Het is goed 
dat steeds meer mensen daarvan 
terugkomen en er zich tegen 
keren. 

Overheid heeft alles te 
maken met waarden en 

normen 
In de discussie tot nu toe bestaat 
echter wél veel oog voor de 
verharding in de samenleving 
en de normvervaging in de pu
blieke ruimte, maar weinig oog 
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Premier Balkenende heeft een 
Kamerdebat toegezegd over waarden, 
normen, burgers en overheid. Jan 
Marijnissen verheugt zich er op. Al is het 
de vraag, wat er nog van komt nu het 
kabinet ter ziele is. 
In Spanning alvast een voorschot 
samengesteld uit de teksten van 
Marijnissen bij de Algemene 
Beschouwingen na Prinsjesdag, en uit zijn 
reacties op de hoogst interessante nor
men- en waardendiscussie op www.sp.nl 

voor de rol van de overheid en 
haar verantwoordelijkheid. Zo
wel de premier als de andere be
windslieden die zich erover 
hebben uitgesproken, minimali
seren in de bekende liberale 
traditie de rol van de overheid. 
Ten onrechte. Alleen al door 
haar beleid en haar wetten heeft 
de overheid met normen en 
waarden te maken. Misschien 
niet altijd expliciet, maar impli
ciet toch zeker. Terecht wordt 
de overheid door veel mensen 
dan ook als een baken be
schouwd. Schuift het baken 
naar rechts of links, het zal hoe 
dan ook gevolgen hebben voor 
de samenleving en de betekenis 
die waarden en normen voor de 
mensen hebben. Deze invloed 
van het overheidsbeleid op het 
denken van mensen, dit ver
band tussen de publieke moraal 
en de wijze waarop mensen hun 
individuele waarden en normen 
inhoud geven, wordt door dit 

kabinet tot nu toe ontkend. 
In lijn met Lubbers en Kok wekt 
ook premier Balieenende de 
indruk dat de overheid op de 
eerste plaats volgend moet zijn. 
Juist door deze machteloze, 
ietwat fatalistische benadering 
zijn wij in een vicieuze cirkel 
beland. Als de overheid haar 
autoriteit alleen maar ontleent 
aan de formele democratie en de 
politiek zich niet tot doel stelt om 
haar autoriteit ook een morele 
basis te geven, is elke poging 
om de samenleving in de goede 
richting te sturen bij voorbaat 
gedoemd te mislukken. 
De liberale samenleving maakt 
het gezegde 'homo homini 
lupus', de mens is de mens een 
wolf, tot waarheid. Een overheid 
die daaraan meewerkt, in plaats 
van weerwerk te bieden, moet 
later niet klagen over het gebrek 
aan burgerzin, stijgende norm
loosheid en toename van de 
criminaliteit. Wie een paard in 
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draf immers de sporen geeft, 
moet niet raar staan te kijken als 
het gaat galopperen! De beteke
nis van de publieke moraal 
willen terugbrengen tot alleen 
het geïndividualiseerde burger
mansfatsoen, wat nu naar mijn 
idee te veel gebeurt, is een mis
kenning van de betekenis van de 
ethiek voor de samenleving als 
geheel, en de politiek en de 
politici in het bijzonder. Een 
asociale politiek leidt onherroe
pelijk tot meer mensen in de sa
menleving die hun eigen belang 
centraal gaan stellen. Immers, 
als zelfs de regering solidariteit 
niet meer nodig acht, wat denkt 
u dan dat de reactie van de 
individuele burger zal zijn? 
Vriendjespolitiek, partijpolitie
ke benoemingen, omkopingen, 
-we hebben nu de parlementai
re enquête- als dat op het hoog
ste niveau kan , waarom zou de 
burger zich dan onderwerpen 
aan normen en waarden? De 
sorrydemocratie, waarom zou
den mensen dan nog hun eigen 
verantwoordelijkheid serieus 
nemen? Na negen uur excellen
tie zijn, twee jaar aanspraak 
kunnen maken op een excellent 
wachtgeld! Politici die in het al
gemeen beter voor zichzelf zor
gen dan voor de armen. De top 
van het bedrijfsleven, die zich 
kenmerkt door patserigheid en 
ten prooi is gevallen aan de 
graaicultuur. Dit kabinet ver
wacht dan dat de burgers zich 
netjes gedragen en matigheid 
betrachten. Ik noem dat maar 
gewoon zoals ik het vind: 
huichelachtig. 



I 
ormen en waarden 

Welke waarden brengt 
het kabinet ertoe mensen 
met een uitkering in de 

min te zetten? 
Waarden en normen komen 
voort uit de strijd van de mens 
voor een beter bestaan. Zij 
hebben een geschiedenis. Wij 
hebben ze geërfd van onze 
voorouders. We hebben ze 
geformuleerd, getest, aangepast 
en verder ontwikkeld, ze beho
ren tot ons collectief bewust
zijn. Zij vormen een essentieel 
onderdeel van de brug over het 
ravijn van de barbarij. De ge
schiedenis heeft ons geleerd dat 
die brug nogal wankel is. Aan 
de politiek en de samenleving is 
het om de waarden en normen 
steeds te actualiseren en te 
handhaven en zo de brug van de 
beschaving te onderhouden. Zo 
bevorderen wij houvast en ver
trouwen , voorkomen wij angst, 
vervreemding en verbittering 
en beschikken we over een pro
baat middel tegen doorgeslagen 
egoïsme, fanatisme en geweld. 
Sprekend over waarden: welke 
waarden brengt het kabinet 
ertoe, de inkomensverschillen 
te vergroten en zelfs mensen 
met een uitkering op de min te 
zetten? Welke waarden brengen 
het kabinet ertoe, het openbaar 
vervoer verder te verwaarlozen 
en aan de grillen van de markt 
over te laten? Welke waarden 
brengen het kabinet ertoe, 
immigranten de schuld te geven 
van de mislukte integratie? 
Welke waarden brengen het ka
binet ertoe, de publieke sector 

af te knijpen, maar wel zeven 
miljard euro te besteden aan 
gevechtsvliegtuigen, waarvoor 
geen vijand te vinden is? Welke 
waarden brengen het kabinet 
ertoe, toe te geven aan de waan 
van de dag en te marchanderen 
met de grondrechten van ver
dachten en daarmee te morrelen 
aan de fundamenten van ons 
strafrecht? 

Aanspreken op eigen 
verantwoordelijkheid 

moet - maar van gekozen 
bestuurders mag je 
een voortrekkersrol 

verwachten 
Het kabinet zegt waarden en 
normen niet topdown te willen 
benaderen, maar het volk aan 
het woord te willen laten, omdat 
het echt wel weet wat waarden 
zijn . Daar ben ik het mee eens, 
maar als dit tegelijkertijd het 
alibi wordt om niet te explicite
ren wáár het in het kabinetsbe-

leid om de waarden gaat, wordt 
het allemaal wel wat goedkoop. 
Naar mijn mening moeten de 
woorden van het kabinet over 
waarden en normen méér zijn 
dan een appèl aan de burger dat 
hij zich netjes moet gedragen en 
moet opstaan in de tram. Het 
kabinet zou impliciet en expli
ciet moeten etaleren hoe zijn 
waarden worden omgezet in 
beleid. Het kabinet moet aan de 
bevolking uitleggen: dit doen 
wij nu en wel om deze reden. 
Op die manier krijgt het enig 
effect op de samenleving. Dan 
vermijden we holle retoriek en 
gaan we aan de slag om moreel 
leiderschap ook in de politiek te 
introduceren. 

Ik ben niet bezig asociaal han
delen goed te praten onder ver
wijzing naar een overheid die 
hetzelfde doet, en ik ontken 
geenszins dat mensen hun eigen 
verantwoordelijkheid hebben. 
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Ik ben ook niet te beroerd men
sen daarop aan te spreken. Ik 
ben juist van mening dat dit in 
het verleden veel te weinig is 
gebeurd. Sociale controle is in 
de jaren tachtig als ouderwets 
afgedaan, terwijl ik denk (ook 
toen al trouwens) dat dat één 
van de middelen is om het besef 
van normen en waarden alge
meen ingang te doen vinden. 
Mijn stelling is echter: Als de 
overheid zelf aan morele verru
wing doet dan moet je niet raar 
opkijken wanneer dat in de 
samenleving navolging krijgt. 
Kinderen hebben voorbeelden 
nodig. Zij identificeren zich met 
hun ouders, de leraren, de ido
len van de tijd. Op dezelfde 
manier is ook de politiek, 
het openbaar bestuur een 
referentiekader voor de hele sa
menleving. Ik denk dat we ons 
moeten afvragen -nu inmiddels 
iedereen de betekenis en nood
zaak van waarden en normen 
erkent - hoe we waarden- en 
normbesef weer kunnen active
ren in de politiek en in de 
samenleving als geheel. Ik 
denk dat daarvoor voortrekkers 
nodig zijn. Politici zijn zelfbe
noemde en door de burgers 
gekozen leiders. Van hen mag 
verwacht worden dat zij ook bij 
deze herintroductie van waar
den en normen een voortrek
kersrol vervullen. Dát is mijn 
stelling. En dat verdraagt zich 
niet met een overheid (en politi
ci) die zelf een asociale politiek 
voeren, zelf nooit verantwoor
delijkheid nemen voor hun 
falen. • 
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