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Zonder normen geen waarden. 

Over moreel analfabetisme 

en morele weerloosheid 

DRS. PETER CUYVERS 

In dit artikel staat de vraag centraal waarom het in de politiek nog steeds niet 

lukt om serieus in te gaan op datgene waar de bevolking het elke dag over 

heeft. In de sportkantines en scholen spijkert men tien geboden op de klasdeur 

en steden vragen hun bewoners om mee te schrijven aan een stadsetiquette. De 

reactie - tenminste tot nog toe - van twee van de drie huidige kabinetspartijen 

is dat men geen behoefte heeft aan 'tegeltjeswijsheden' ofnog erger 'wormen 

en maden'. Het probleem waar we mee te maken hebben, is niet het ontkennen 

van het bestaan van normen, maar de weigering om die normen tot onderdeel 

te maken van het politieke debat. Die weigering heeft alles te maken met de re

ductie van het morele oordeel tot een persoonlijl, oordeel, met het idee dat de 

maatschappelijke norm achterhaald is. Moraliteit komt immers van binnen, 

niet van buiten. Dit perspectief gaat echter voorbij aan het feit dat moreel ge

drag en moreel oordelen bij mensen niet vanzelf tot stand komen, maar dat ze 

zich ontwikkelen. En uit de theorie over morele ontwikkeling kan geleerd wor

den dat de norm daarbij een sleutelrol vervult. Eerst wordt beschreven hoe mo

reel handelen en oordelen zich ontwikkelen op het niveau van een individu en 

op het niveau van de maatschappij. Daarna wordt het huidige normen- en 

waardendebat - ofliever het ontbreken daarvan - in de politiel, besproken. De 

conclusie is dat het zestiger jaren-taboe op het bespreken van normen mede 

heeft geleid tot morele weerloosheid op verschillende niveaus in de maatschap

pij. Als we het voornaamste wapen tegen het morele analfabetisme - de norm -

niet willen inzetten, zal de morele weerloosheid alleen maar toenemen. 

Fasen van morele ontwild<eling 

In het debat over waarden en normen wordt over het hoofd gezien dat moreel ge

drag en moreel oordelen bij mensen niet vanzelf tot stand komen, maar dat ze 

zich ontwikkelen. Regels, normen en waarden verhouden zich tot elkaar als de 

ontwikkelingsfasen van een kind dat de taal van zijn ouders leert spreken: losse 

klanken vormen woorden, deze woorden vormen zinnen, zinnen vormen verha

len. Wie taal beschrijft als een 'optelsom van klanken' mist essentiële zaken als de 

onderliggende grammatica en de gedeelde betekenis. Wie moraal reduceert tot 
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een optelsom van individuele oordelen mist ook de kern van de zaak: de gramma

tica en de betekenis van de moraal liggen niet in het individu, maar in de relaties 

tussen die individuen, Een van de gevolgen van dit ontwikkelingsperspectief is 

dat er ook sprake kan zijn van moreel analfabetisme en morele dyslexie. 

Niveaus van moreel (kunnen) redeneren 

Onderzoek naar de morele ontwikkeling van kinderen heeft laten zien dat deze in 

essentie wordt opgebouwd in een drietal elkaar opvolgende morele 'niveaus', die 

corresponderen met achtereenvolgens regels, normen en waarden.! 

Op het eerste niveau, dat van een klein kind, wordt het eigen ik als enige maatstaf 

voor de dingen gehanteerd. Het is het niveau waarin het kind zonder enig schuld

gevoel zo snel mogelijk het grootste stuk koek van tafel grijpt en absoluut niet in

ziet waarom hij of zij iets zou moeten delen. Dit kind is niet immoreel, het is ge

woon nog niet in staat om iets anders waar te nemen dan de eigen gevoelens; het 

kan letterlijk nog geen 'ander perspectief nemen. 

Op het tweede niveau is een kind wel in staat om te begrijpen dat iemand anders 

bestaat, een eigen identiteit heeft en dus afWijkende wensen, het kan als het ware 

overgaan van het oordeel dat spruitjes vies zijn naar het oordeel dat het spruitjes 

vies vindt. Want er zijn andere mensen die spruitjes lekker vinden. Op dit niveau 

is het kind echter nog niet in staat tot samenwerking, zijn of haar oordeel wordt 

beheerst door machtsverhoudingen: wie het sterkste is, mag doen wat hij ofzij wil... 

Dit stadium heeft tal van ouders met democratische intenties grote hoofdbrekens 

Eerst gedraagt het bezorgd, omdat zij niet de baas wilden spelen, maar wilden overtuigen ..... terwijl 

kind zich, omdat het kind zichzelf in hun ogen egocentrisch bleef gedragen. Dergelijke ouders wil-

het onder gezag len niet dat kinderen iets doen, 'omdat pappa het zegt', maar omdat ze het begrij-

staat... en pas later pen en uit zichzelf doen, er achter staan. De werkelijkheid is echter OIngekeerd. 

gaat het alle motie- Eerst gedraagt het kind zich, omdat het onder gezag staat... maar pas later gaat 

ven die ouders ge- het alle motieven die ouders geven begrijpen. Jonge kinderen leren vrij snel hoe 

ven begrijpen. ze zich moeten gedragen, maar dat gedrag is vrij letterlijk nog 'aangeleerd' en 

niet van binnenuit gestuurd. Daarom reageren kinderen ook heel anders in verschil

lende omgevingen, zijn ze verbazingwekkend stout of braaf bij je buren. Jonge 

kinderen redeneren dat datgene goed is wat de 'baas in hun omgeving' als regel 

stelt.
2 

Het is heel begrijpelijk dat ouders zich vaak niet kunnen voorstellen dat het 

kind iets nog niet kan wat zij vrijwel automatisch doen. (Een fout die ook door 

veel wiskundeleraren wordt gemaakt). 

Pas in het volgende stadium is het kind - de leeftijd waarop dit gebeurt kan zeer 

sterk wisselen - in staat om een meer algemeen, niet situatiegebonden, moreel 

oordeel te geven, omdat het een derde persoonsperspectiefkan hanteren. Dat bete

kent datje in staat bent om vanuit een neutrale optiek de interactie tussen jezelf 

en een ander te beoordelen. Bijvoorbeeld door te constateren datje zelf gemeen 

bent geweest en dat iemand anders dus recht heeft op excuses, of zelfs dat jij straf 
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verdient. In dit stadium vindt een voor het moreel bewustzijn zeer belangrijke 

koppeling plaats 'tussen gevoel en verstand'. Kleine kinderen voelen zich immers 

wel degelijk heel erg ongelukkig als ienund die ze belangrijk vinden pijn ofver

driet heeft, ze hebben empathisch vermogen en ze zijn (heel erg) loyaal. Nu ver

bindt zich dit gevoel met een meer algemeen oordeel van recht en onrecht. 

Morele dyslexie en moreel analfabetisme 

Logisch staan waar- Bij morele ontwikkeling leren kinderen dus in eerste instantie door situatiespecifie-

den boven normen, kc ingrepen van hun ouders eerst wat ze moeten doen, voordat ze het waarom nog 

feitelijl< is het de begrijpen. Zoals 'Dankjewel' zeggen of iets aangeven als dat wordt gevraagd. Pas 

norm die de sleutel- op het moment dat ze in staat zijn om zichzelf in de ander te verplaatsen, valt als 

rol vervult bij de het ware de aangeleerde regel op zijn plaats als onderdeel van een groter geheel 

manier waarop lctn- (wederzijds respect tonen). En dat is exact de reden dat regels de bouwstenen vor-

deren zich moreel men van elke opvoeding, ook dus van de morele opvoeding. De regels vormen sa-

ontwild<elen. men een patroon, dat betekenis krijgt zodra het kind op een hoger niveau kan re

deneren. Het maakt zichzelf als het ware stap voor stap een 'morele logica' 

(vergelijk de grammatica van de taal) eigen. Dit gebeurt echter niet slaafs - dat is 

tenminste niet de bedoeling - maar op een actieve manier, zoals kinderen ook Ie

ren lopen of praten. Kinderen zoeken voortdurend de grenzen van regels op, vra

gen naar het waarom en naar de verschillen tussen de regels van hun ouders en 

de ouders van andere kinderen waar ze op bezoek komen. Eerst klopt het niet dat 

je bij Jantje wel televisie mag kijken en thuis niet. Dan vallen beide regels wel te 

rijmen onder een algemene norm: ouders zijn de baas. Vervolgens kent dat ook 

weer een beperking: ouders mogen hun kinderen niet mishandelen of ze dingen 

laten stelen, er is dus nog iets 'hogers' dan het ouderlijk gezag. 

Het complexe van dit proces is dat de logische orde van het morele oordeel in feite 

omgekeerd is in vergelijking met de feitelijke orde.' De regels ontlenen hun kracht 

aan de correspondentie met de norm, de normen aan de dimensie van de waar

den die ze in zich dragen. Logisch staan waarden dus boven normen, feitelijk is het 

de norm die de sleutelrol vervult bij de manier waarop kinderen zich moreel ont

wikkelen. De norm combineert als het ware het arbitraire van de regel met het 

noodzakelijke van de waarde. Wie immers een norm toepast, erkent daarmee im

pliciet het belang van rekening houden met anderen. 

Het bovenstaande betekent ook dat kinderen die bepaalde capaciteiten missen, em

pathisch of cognitief, een permanent probleem houden met moraliteit. Een kind 

dat bijvoorbeeld empathisch vermogen mist, zal nooit in staat zijn om het leed van 

iemand anders mee te voelen en daarmee in zijn ofhaar oordeel te betrekken. We 

zouden deze kinderen 'moreel dyslectisch' kunnen noemen: ze zien gewoon niet 

wat andere kinderen wel direct begrijpen.' Als aan de andere kant een kind de ver

mogens tot rationeel perspectiefnemen en empathisch meevoelen wel heeft, maar 
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opgroeit in een omgeving waarin geen sprake is van enige consistentie, ontstaat 

datgene wat we 'moreel analfabetisme' kunnen noemen: kinderen ~ en later dus 

volwassenen ~ oordelen alleen op grond van persoonlijke voorkeuren over wat 

goed offout is. In criminele milieus is bijvoorbeeld de persoonlijke loyaliteit vaak 

zeer sterk en wordt als moreel bindend beschouwd: de persoonlijke moraal wordt 

niet gegeneraliseerd naar andere situaties, wordt niet 'maatschappelijk'. 

Maatschappelijke moraal 

Net zoals een kind dat de regels niet begrijpt, maar ze gewoon volgt, kan een vol

wassene regels en normen uitsluitend zien als dingen die door anderen worden 

opgelegd. Of omgekeerd, kan iemand die in zo'n maatschappij macht uitoefent de 

legitimatie hiervan puur ontlenen aan het feit dat hij de sterkste is. In feite ~ daar 

moeten we helaas eerlijk in zijn ~ is op het niveau van de internationale politiek 

op dit moment het recht van de sterkste niet echt ongebruikelijk. 

Op een hoger niveau van maatschappelijke moraal wordt uitgegaan van een soci

aal contract tussen (groepen van) burgers, die rekening houden met elkaars belan

gen. Ook als die belangen niet afdwingbaar zijn, worden ze gerespecteerd. 

Daarom hebben burgers in een land als Nederland tal van rechten en kunnen zij 

een beroep doen op de overheid als iemand die rechten schendt. In Europa als sa

menwerkingsverband van landen die dit type van sociaal contract kennen, geldt 

bijvoorbeeld voor kleine landen het recht om hun eigen taal te gebruiken en een 

vetorecht over belangrijke besluiten. 

En ook hier is sprake van een derde niveau: het feit dat er een sociaal contract is, wil 

nog niet zeggen dat dat een rechtvaardig contract is. Bij het moreel redeneren over 

de relaties tussen personen hield het derde persoons perspectief in dat er als het ware 

een abstracte, bovenpersoonlijke identiteit werd aangenomen. Als het om samenle

vingen gaat, geldt in feite hetzelfde. We stellen ons als het ware een maatschappij 

voor waarin de bestaande maatschappijen samen kunnen gaan. Dat kan alleen als 

er bepaalde waarden bestaan die ze gemeenschappelijk hebben, waarden die dus 

universeel zijn, die voor elke maatschappij zouden moeten gelden. Vanuit die waar

den is een individu weer in staat om zijn eigen maatschappij kritisch te beoordelen. 

De 'ontnorming' van de maatschappij 

Waardeloze normen 

De protestbeweging uit de zestiger jaren deed exact wat in het slot van de vorige pa

ragraaf als optie werd beschreven. Men oefende kritiek uit op de bestaande maat

schappelijke normen op basis van universele waarden, zoals vrijheid, gelijkheid en 

broederschap. Er werd op gewezen dat onder het vigerende westerse normenstelsel 

zwarten en vrouwen waren uitgesloten van volwaardig burgerschap, dat inwoners 
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Wie de norm verwij

dert, maal{t regels 

daldoos en laat 

waarden in de lucht 

zweven .. 

van armere landen werden uitgebuit door het economische systeem. 

Deze kritiek werd relatief snel erkend en gevolg daarvan was dat de bestaande pira

mide van waarden, normen en regels vrij snel van boven naar beneden wegsmolt. 

Snelle verschuivingen in tot dan toe onaantastbaar geachte oordelen geven uiter

aard stof tot nadenken over alle mogelijke andere oordelen. En met een tamelijk 

harde landing kwam de hele stellage uiteindelijk terecht op de onderste tree van de 

hiërarchie: het persoonlijke oordeel. Als immers zelfs je religieuze overtuiging een 

kwestie van smaak was ...... Elke conventie of regel kon rekenen op een genadeloze 

kritiek. Natuurlijk was het onzin om trouwen verplicht te stellen of echtscheiding 

te verbieden, gehoorzaamheid en volgzaamheid van personeel ofleerlingen te ver

wachten. Kledingvoorschriften waren al helemaal overbodig. 

De allergie voor alleen al het woord 'normen' bij de politieke generatie uit de jaren 

zestig was en is dan ook zeer begrijpelijk. Wie een aantal 'oude normen' heeft zien 

falen, is daarom alleen al uiterst beducht om er nieuwe neer te zetten, laat staan 

om de oude terug te laten komen. Maar het is niet echt mogelijk om de tweede ver

dieping uit een huis te halen en de derde te laten staan. Of om het anders te zeggen: 

wie de norm verwijdert, maakt regels dakloos en laat waarden in de lucht zweven .. 

Zwald<e regels 

Zoals uiteengezet in de vorige paragraaf is de norm als het ware de verbindende 

trap tussen de regels en de waarden. Zonder een algemene norm is elke regel feite

lijk arbitrair. Een klassieke opmerking als 'Als iedereen dat deed ..... .' heeft juist om 

die reden zijn kracht verloren. Datzelfde geldt voor 'Is dat normaal?', of 'Doe je 

dat thuis ook?' ... als je zelf uitmaakt watje hier of thuis doet. Zonder normen mis

sen regels de zo belangrijke pedagogische dimensie, die ligt in de confrontatie tussen 

het persoonlijk belang en het belang van een ander ofvan de maatschappij als de 'gege

neraliseerde ander'. Wie een regel handhaaft, doet dat ook als het goed is namens 

anderen of namens ons allemaal. Die hoeft dus niet de regel in elke confrontatie 

met een onwillig iemand opnieuw te bevechten. De norm dat ouders thuis de 

baas zijn, is nodig om te voorkomen dat elke keer het uitzetten van de televisie op

nieuw bevochten moet worden. De norm dat je moet doen wat een agent zegt, 

voorkomt discussie over de rechtmatigheid van een verkeersregel. De norm voor

komt, kort samengevat, dat elke regel en situatie 'onderhandelbaar' wordt .... en 

daarmee dus terut,'Valt naar een lager moreel niveau, waarin het recht van de 

sterkste weer gaat gelden, waarin een individu zich niet hoeft in te houden ten 

gunste van het belang van de ander. 

Geen verschil tussen normen en waarden 

Het is geen toeval dat in de huidige discussies normen en waarden voortdurend in 

één adem genoemd worden, maar het is een ernstige fout. Het is geen toeval, want 
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het is een gevolg van de hierboven genoemde reductie van zowel normen als waarden 

tot persoonlijk oordelen. Er is dus geen hiërarchisch onderscheid meer tussen deze 

drie. Zodra nu wel een dergelijk niveauverschil wordt gesuggereerd, gaat de aller

giewerken. 

In de artikelen van Reinders en Kinneging in dit nummer wordt het verschil tus

sen normen en waarden vanuit het perspectief van filosofie en ethiek besproken. 

Hier gaat het mij om het praktische effect van de gelijkschakeling. Zonder een 

morele hiërarchie zijn wij niet in staat om enig onderscheid te maken tussen dat

gene wat individuen voor zichzelfbelangrijk vinden. Er is zelfs geen enkele vorm 

van discussie mogelijk of een bepaald oordeel letterlijk 'waardevoller' is dan een 

ander. Het ritueel slachten van schapen of dragen van hoofddoeken is dan van ge

lijke betekenis als het mogen doden van overspelige vrouwen. Of om het bij onze 

eigen cultuur te houden: het niet eten van honden en dragen van een stropdas 

staan op gelijke hoogte met het verbod om homoseksuelen te discrimineren en de 

afWijzing van de doodstraf. Het eten van honden gaat weliswaar zeer sterk in te

gen onze normen, maar niet tegen onze waarden. Wij kunnen ons immers voor

stellen dat in een ander land mensen een ander dier - zoals de koe in India - niet 

(willen) eten. We kunnen ons zelf voorstellen dat een dergelijk taboe van tijdelijke 

aard is, zoals het niet eten van vlees op vrijdag. In principe mogen allerlei afWij

kende eetpatronen dan ook bij ons worden uitgeoefend. Dit in tegenstelling tot 

het doden van overspelige vrouwen. Dergelijk onderscheid is alleen maar moge

lijk op grond van een duidelijk verschil tussen een norm en een waarde. En ook in 

dit geval is de waarde gekoppeld aan het effect op de ander van een handeling. 

Opnieuw terugkerend naar het derde persoonsperspectief: het gaat er om dat een 

oordeel alleen dan echt moreel genoemd kan worden als sprake is van een univer

sele strekking. Dat betekent dat een morele wet voor iedereen te allen tijde accepta

bel zou moeten zijn.' Dit in tegenstelling tot een norm, die altijd gaat om de toe

passing van een waarde in bepaalde omstandigheden. Het idee dat mannen en 

vrouwen evenredig vertegenwoordigd moeten zijn bijvoorbeeld is een norm die 

voortvloeit uit een combinatie van feitelijke achterstand en principiële gelijk

waardigheid. Zodra de feitelijke achterstanden zijn opgeheven, vindt men het dan 

ook weer onrechtvaardig om het verschil te maken, dan wordt 'positieve discrimi

natie' weer 'gewone discriminatie'. 

Morele weerloosheid.,. 

Om het kort door de bocht samen te vatten: het 'gebroken normpje' op de revers 

van de politiek in de afgelopen jaren heeft geleid tot morele weerloosheid in de 

samenleving op een aantal niveaus. 

Het niveau van het ontbrekende 'waardendebat' is hierboven uitvoerig besproken. 

De gelijkschakeling van normen en waarden maakt het erg lastig om de uitdaging 
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Wat er op grote 

schaal fout gaat, is 

niet de opvoeding 

in het gezin, maar 

de overgang tussen 

gezin en maat

schappij. 

van andere culturen te beantwoorden. Serieuze pogingen om te wijzen op het be

lang van 'gedeelde nationale normen' worden te gemakkelijk geassocieerd met 

conservatisme. 

Het niveau van de regelhandhaving is ook al aan de orde geweest. Zonder normen 

die als het ware rugdekking verschaffen, wordt iedere poging om regels te hand

haven een strijd om de macht met individuen die hun eigen regel tot norm of 

zelfs waarde verheffen. 

Wat we daar nog aan kunnen toevoegen, is dat het probleem van morele weerloos

heid zeker niet alleen betrekking heeft op ordehandhavers: ook gewone burgers 

hebben er dagelijks mee te maken. Het gedrag van kinderen op school, van bur

gers in het verkeer, toenemende agressie tegen ambtenaren en hulpverleners: al 

dit soort feiten roepen het beeld van normloosheid op. Eerder in dit stuk is gewe

zen op het gevaar van moreel analfabetisme, de situatie die ontstaat als de morele 

opvoeding van burgers niet goed verloopt. Wat er op grote schaal fout gaat, is niet 

- zoals vaak verondersteld - de opvoeding in het gezin," maar de overgang tussen 

gezin en maatschappij. In de paragraaf over de maatschappelijke moraal is uiteen

gezet wat nodig is voor de overgang van een 'persoonlijke moraal' naar een 'maat

schappelijke'. En wel een nieuwe doorloop van specifieke naar algemene regels. 

Specifieke regels die je tegenkomt bij verschillende leerkrachten, in winkels, op 

straat, in een speeltuin, moeten leiden tot algemene gedragsnormen ten opzichte 

van willekeurige onbekenden en ten opzichte van gezagsdragers. Bij het ontbre

ken van die algemene regels blijven specifieke regels een inconsistent patroon ge

ven en is het gevolg dat het kind zelfzijn gedragsnormen gaat kiezen. En dat is precies 

datgene wat het huidige 'openbare verkeer' tussen burgers zo moeilijk maakt: je 

weet nooit van tevoren welke gedragsregels de persoon aan de andere kant van de 

toonbank ofin de andere auto zal kiezen. Het is alsof je voortdurend een zebrapad 

oversteekt zonder datje weet of de automobilist die aan komt rijden, weet wat die 

strepen betekenen. Enjuist omdat je er niet meer van uit mag gaan dat een code 

als het zebrapad - of willekeurig ander sociaal gedrag - wordt gedeeld, ben je als 

burger moreel weerloos tegen het gedrag van anderen. Je loopt permanent het ri

sico in een conflict van het laagste morele niveau - het recht van de sterkste - te

recht te komen. 

Tot slot: burgerinitiatief en overheidsgezag. 

De hierboven geschetste morele weerloosheid op tal van niveaus is de reden dat 

burgers zelf in tientallen varianten aan het werk gegaan zijn om te komen tot een 

nieuwe normering in hun eigen directe sociale omgeving. Ofhet nu gaat om de tien 

geboden in het klaslokaal, de stadsetiquette, de begeleiding van voetbalvandalen, 

het permanent volgen van verslaafden en veelplegers, lokale politici, leraren, poli

tieagenten en burgers zelf werken overal samen in het kader van de 'normatieve 

herbewapening'. Vele van deze initiatieven zijn (zeer) succesvol, zowel wat betreft 
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Het recht van het 

individu is niet de 

hoogste waarde in 

de ethiel{, maar de 

eerste drijfveer van 

een peuter. 

het directe effect als wat betreft het gevoel van gezamenlijkheid dat zij oproepen. 

De landelijke overheid moet zich echter scherp realiseren dat het onvoldoende is 

om afte wachten wat op deze manier allemaal wordt ondernomen. Ook dat is iets 

wat blijkt uit de ontwikkelingsanalyse van de verhouding tussen regels, normen 

en waarden. Morele ontwikkeling verloopt immers het beste als er een goede sy

nergie bestaat tussen de structuur van de morele orde en de verwerving ervan. En 

die structuur komt wel degelijk van boven, die vloeit voort uit de gedeelde opvat

tingen over waarden. Die leiden vervolgens tot expliciete normen. In het maat

schappelijke debat is er al regelmatig op gewezen dat minstens een poging tot 

constructie van 'actuele nationale normen' gewenst is. Paul Scheffer noemde een 

dergelijke consensus over wat ons bindt als Nederlanders al in het artikel 'Het 

multiculturele drama', maar dit werd gezien als een poging tot herinvoering van 

nationale folklore. Gabriël van den Brink heeft in zijn analyses duidelijk gemaakt 

hoe nodig het is dat onze normen (wederom) expliciet zijn: impliciete normen ma

ken het zowel onmogelijk omje aan te passen als om ze te kritiseren en tot betere 

normen te komen. 

En dit is tegelijk ook een antwoord op het vaak gehoorde argument dat de over

heid niet normerend zou mogen optreden. In de afgelopen jaren heeft de over

heid ondanks het genoemde taboe op de term normen wel degelijk een aantal 

impliciete normen gehanteerd. In feite werden een aantal expliciete traditionele 

normen vervangen door impliciete moderne. Een daarvan was de eigen transfor

matie van 'dienaren van het volk' tot managers van de BV Nederland die klanten 

tevreden moeten houden. Deze nieuwe norm heeft overigens als een boemerang 

gewerkt wegens de toenemende onvrede van de burgers met de manier waarop de 

overheid opereert. De paradox is dus dat de overheid inmiddels de burgers verwijt 

te veeleisend te zijn, het beeld schept van een 'Volkje Nooitgenoeg', terwijl het de 

overheid zelf is geweest die de norm heeft gewijzigd. 

Tot slot: behalve expliciet zijn over normen, moet de overheid dus in de toekomst 

ook erg zeker weten dat ze kan beantwoorden aan die eigen normen. In de afgelo

pen periode is immers sterk ingeboet aan moreel gezag, wat niet onlogisch is ge

zien de hierboven geschetste morele weerloosheid op een aantal punten.' Elke ou

der kan immers bevestigen dat de eerste en belangrijkste regel voor het verwerven 

van moreel gezag is datje zelf het goede voorbeeld geeft. En daarmee zijn we te

rug bij de basis van de analyse. Het recht van het individu is niet de hoogste waar

de in de ethiek, maar de eerste drijfVeer van een peuter. Die peuter wordt letterlijk 

'sociaal', dat wil zeggen zich bewust van anderen en hun belangen, door de gren

zen die gesteld worden op een steeds hoger niveau van moreel bewustzijn. Die 

grenzen heten achtereenvolgens regels, normen en waarden. Morele ontwikke

ling loopt optimaal als er consistentie is tussen de niveaus en als de 'dragers' van 

die regels, normen en waarden (ouders, buren, familieleden, leerkrachten of 

agenten) ze actiefvoorleven. Als aan beide voorwaarden niet goed wordt voldaan, 

dan lopen we het risico van moreel analfabetisme. We hebben inmiddels begre-
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pen dat de conducteurs terug moeten komen, dat de leerkrachten en agenten 

weer gezag moeten krijgen, we vinden dat ouders hun kinderen beter moeten op

voeden. Maar als we die verwachting uitspreken en tegelijkertijd het voornaamste 

wapen tegen het morele analfabetisme - de norm - niet willen inzetten, zal de 

morele weerloosheid alleen maar toenemen. 

Drs. P. Cuyvers is directeur van het onafhankelijke adviesbureau family facts. 

Noten 

1. Kohlberg, L. Essays on moml development. San Francisco, Harper & Row. 

2. Voor de goede orde: dat betekent uitdrukkelijk niet dat het overbodig is om 

kinderen regels uit te leggen, integendeel! Het is net als met leren lezen en 

schrijven: eerst leert een kind gewoon losse letters uit zijn hoofd, pas daarna 

vallen ze samen in een logisch verband. 

3. Zie hierover ook het artikel van Kinneging in dit nummer. 

4. Het is natuurlijk speculatief, maar de moordenaars van Gerrit Jan Heijn en 

Pim Fortuyn, Ferdi E. en Volkert van der G., kenmerken zich beiden door vol

strekte afwezigheid van emoties bij het vertellen over de uitvoering van hun 

moorden. 

5. Het interessante aan dit universaliteitprincipe is dat het inderdaad het mecha

nisme onderuit haalt dat in discussies altijd gebruikt wordt bij onderdrukking 

van individuen of groepen. Dat is het mechanisme van de 'uitsluiting': indivi

duen of groepen worden letterlijk buiten de morele orde verklaard. 

Moordenaars zijn 'onmensen' die het recht op leven verspeeld hebben. 

Vrouwen of negers zijn een minderwaardig soort mensen, waarop dus de mo

rele regels niet van toepassing zijn. 

6. Uitzonderingen daargelaten uiteraard. Binnen het bestek van dit artikel kan 

dat niet nader worden uitgewerkt, maar elders heb ik dat uitvoerig onder

bouwd. Zie bijvoorbeeld: Jeugd,-gezins- en ouderen beleid in het perspectief 

van de moderne levensloop, CDV 1998, nr.11-12. 

7. De verklaringen voor de winst van Fortuyn zijn totnogtoe eigenlijk exclusief 

door sociologen gegeven. Zij stonden en staan voor de paradox dat ze zelf eerst 

de individualisering uitvonden en vervolgens toch weer 'ontevreden groepen' 

op moeten zien te sporen in de middenklasse. (De elite en de onderklasse zijn 

zelfs gezamenlijk veel te klein om de 1,5 miljoen LPF-stemmen op te leveren). 

Het is naar mijn mening veel plausibeler dat veel kiezers een moreel oordeel 

hebben geveld over de personificaties van een politieke elite, die tegelijk arro

gantie en weerloosheid uitstraalde. 
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