
Norm beset 

Dr. J.P.A. Zuidgeest 

Plus- en minpunten van 
een nieuwe aanpak 

De toename van de criminaliteit en de ver
loedering van het publieke dome in baart mi
nister van Justitie Hirsch Ballin zorgen. Hij 
bepleit in dat verband een nieuwe publieke 
moraal en roept kerken en maatschappe
lijke organisaties op deugdzaamheid aan te 
kweken. Zo'n nieuwe moraal is er echter 
nog lang niet. Er is nog te weinig duidelijk
heid over terminologie en diagnose. Het 
wachten is op praktische uitwerkingen voor
dat er van een 'nieuw normbesef' sprake 
kan zijn. 

AI weer jaren is de toename van allerlei vor
men van kleine criminaliteit een hot item in 
Nederland. Een toename die geleid heeft 
tot wat wei wordt aangeduid als de verloe
dering van het publieke domein. Eveneens 
al weer jaren houden allerlei mensen zich 
hiermee bezig, niet in het minst de politiek 
verantwoordelijken. Van Agt (CDA) in de 
jaren '70 en '80, met zijn oproepen tot et
hisch reveil, Roethof (PvdA) als voorzitter 
van een commissie die in 1984 en 1986 rap
porten uitbracht met suggesties hoe de 
kleine criminaliteit terug te dringen, en Kort
hals Altes (VVD) die als minister van justi
tie in 1985 tekende voor het beleidsplan 
'Samenleving en Criminaliteit'. 

Met het aantreden van E. Hirsch Ballin als 
minister van Justitie in het kabinet Lubbers 
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Ill werd natuurlijk niet alles anders. Er werd 
voortgegaan op een lijn die al eerder was 
uitgezet: verbetering van wetgeving, scher
per handhavingsbeleid, verbetering van be
staande diensten (bijvoorbeeld politie) en 
het scheppen van nieuwe (bijvoorbeeld 
stadswacht). Maar er werden ook nieuwe 
elementen ge·introduceerd. lk beperk me 
hier tot de twee met de meeste gevolgen. 
Oat is allereerst zijn pleidooi voor 'een 
nieuwe publieke moraal, waarbij het weer 
vanzelfsprekend is dat burgers de normen 
naleven'. En vervolgens zijn appel op met 
name kerken en andere levensbeschou
welijke verbanden 'om hun koudwatervrees 
voor zedenmeesterij van zich af te schud
den en een van hun taken, namelijk op
voeding tot deugdzaamheid, weer ter hand 
te nemen'. lk ga straks iets dieper in op wat 
de minister met deze twee zaken voor ogen 
staat, voor dit moment volstaat deze aan
duiding ervan. 

Drie soorten reacties 
Zelfs de oppervlakkige krantelezer zal het 
niet ontgaan zijn dat de minister met deze 
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twee beleidspunten, iedere keer veel man
den en pc's in beweging brengt. Het is hier 
niet de plaats daar uitvoerig verslag van te 
doen, hoewel het heel openbarend is goed 
te analyseren water allemaal gezegd wordt. 
lk volsta met te signaleren dat er een drie
tal typen reacties te onderscheiden zijn. Ten 
eerste de geheel afwijzende. Daarin gaat 
het heel vaak vooral om het tweede van de 
hierboven genoemde elementen, namelijk 
de rol die de minister toebedeelt aan ker
ken en andere levensbeschouwelijke ver
banden. Maar ook het eerste element, na
melijk het idee dat er een nieuwe moraal 
zou moeten komen, moet het nogal eens 
ontgelden. lk kom op beide punten dadelijk 
terug. Die afwijzende reactie wordt soms 
rustig en onder aanvoering van redenen ge
presenteerd, veel vaker met een verhoogd 
adrenalinegehalte van het bloed. Hetgeen 
waarschijnlijk ook veelbetekenend is. Een 
tweede type reactie is de verbaal instem
mende met winstoogmerk. Die komt uiter
aard vooral uit de hoek van kerkleiders en 
woordvoerders van levensbeschouwelijke 
verbanden. Zij reageerden een aantal 
keren vooral met te onderstrepen dat de 
overheid dus op moet houden de rol van 
godsdienst, kerk en andere levensbe
schouwelijke verbanden te marginaliseren, 
juist omdat die belangrijke publieke taken 
hebben. Een derde type reactie is de coo
peratieve reactie. Zonder dat men zich on
voorwaardelijk schaart achter alles wat de 
minister terzake naar voren brengt, steunt 
men zijn Anliegen, namelijk de tweeledige 
overtuiging data) het publieke dome in weer 
veilig dient te worden mede doordat burgers 
zich weer 'gaan gedragen', en b) dat aller
lei maatschappelijke verbanden daaraan 
moeten bijdragen. En men spant zich ver
volgens ook metterdaad in om daar werk 
van te maken. lets waaraan enig eigenbe
lang natuurlijk niet helemaal vreemd is, al 
was het maar om het eigen bestaansrecht 
te bewijzen en/of de legitimiteit van het 
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overheidssubsidie. Maar goed, het gaat in 
elk geval om meer dan aileen lippendienst. 

Enkele projecten 
Tot het laatstgenoemde type reactie beho
ren de projecten 'Burgerschap, Levensbe
schouwing, Criminaliteit' (verder aangeduid 
als BLC) en 'de Stenen Tafelen' (verder 
aangeduid als ST). BLC is een samenwer
kingsproject van de Katholieke Raad voor 
Kerk en Samenleving, het Oecumenisch 
Multidisciplinair Centrum voor Kerk en Sa
menleving en het Humanistisch Studiecen
trum Nederland; een project dat subsidie 
heeft gekregen van het ministerie van jus
titie. Het kent twee fasen. In de eerste is in 
beeld gebracht hoe vanuit die diverse stro
mingen wordt aangekeken tegen de kwali
teit van de huidige samenleving. Het resul
taat daarvan - een bundel met 20 
beschouwingen van in totaal zo'n 350 dicht
bedrukte bladzijden- verscheen in februari 
19921 . De tweede fase gaat eind 1993, 
begin 1994 van start en bestaat uit ge
spreksbijeenkomsten binnen allerlei le
vensbeschouwelijke verbanden over mo
gelijkheden om opnieuw tot een publieke 
moraal te komen. Op het ogenblik wordt er 
-vanuit de drie eerder genoemde denomi
naties- gewerkt aan materiaal voor ge
spreksgroepen dat daarbij van dienst kan 
zijn, en aan het uittesten van dat materiaal 
in enkele proefpolders. 
ST is een project van de Thomas More Aca
demie, een samenwerkingsverband van 
katholieke verbanden op academisch ni
veau. Het speelde van medio 1991 tot 
medio 1992. Op een aantal plaatsen in Ne
derland werd een lezingencyclus georgani
seerd, met de bedoeling 'daarmee een aan
zet te geven voor een debat over de vraag 
of een beroep op burgerzin en op een pu
blieke moraal een antwoord kan zijn op ken
nelijke symptomen van verminderde be
trokkenheid van burgers bij behoud van de 
waarden en normen die aan onze samen-
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leving ten grondslag (moeten) liggen.' Die 
lezingen werden gebundeld en gepubli
ceerd onder de titel 'De Stenen Tafelen; een 
nieuwe moraal voor burgers en overheid?'2. 
In een tussenbalans zijn er pluspunten, 
maar ook minpunten te noemen. lk begin 
met twee pluspunten. 

Nieuwe publieke moraal 
Positief acht ik het feit dat de minister zo 
duidelijk en zo herhaaldelijk heeft Iaten blij
ken dat hij niet gelooft dat een ingewikkelde 
samenleving als de onze, ooit goed zal kun
nen functioneren zonder een flinke dosis 
publieke moraal of burgerzin. Daarmee ant
kent hij niet het belang van overheidsop
treden. Volstrekt niet, en hij kan op dit punt 
goede papieren tonen als hem daarom ge
vraagd zou worden. Maarterecht benadrukt 
hij steeds dat dit aileen niet voldoende is, 
dat er meer moet gebeuren. En dat 'meer' 
zal opgebracht moeten worden door de bur
gers zelf. 

Een probleem is dat het niet zo eenvou
dig is goed onder woorden te brengen wat 
het precies is, dat door de burgers moet 
worden ingebracht, opgebracht. De minis
ter probeert het zelf op diverse manieren. 
Nu eens door te zeggen wat niet meer zou 
moeten, dan weer door te zeggen wat wei 
nodig is. In de negatieve benadering val len 
dan omschrijvingen als normverval, verloe
dering van de moraal en de daarmee sa
menhangende criminaliteit, gebrek aan 
plichtsbesef, individualistisch ethos, ge
brekkige gewetensontwikkeling. In de posi
tieve benadering duiken de volgende om
schrijvingen op: geen restauratie van 
zuilen, maar wei een cultuuromslag, een 
cultuur van verantwoordelijkheid, een cul
turele vernieuwing in normatief opzicht, een 
nieuwe deugdenleer, een reveil van le
vensbeschouwelijke waarden (christelijk, 
humanistisch of onderwerp-gebonden, bij
voorbeeld milieu), nieuwe integratie- en zin
gevingskaders, nieuwe vitale verbanden, 
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een nieuwe publieke moraal waarbij het 
weer vanzelfsprekend wordt dat het publiek 
de normen naleeft, herboren burgerschap, 
vervanging van de 'moet kunnen-cultuur' 
door een 'dat kun je niet maken-cultuur'. 
Veel van die woorden hebben voor velen 
allerlei negatieve connotaties en het ge
schamper is dan ook vaak niet van de Iucht. 
Maar ik ben ervan overtuigd dat het ge
schamper vaak vooral bepaalde uitwerkin
gen betreft en dat er over de zaak als zo-

Het is niet zo eenvoudig 
goed onder woorden te 
brengen wat precies door 
de burgers moet worden 
ingebracht 

danig weinig verschil van mening bestaat. 
In Christen Democratische Verkenningen 
2/92 schreef Jos van Gennip een beschou
wing over Normen, waarden en verant
woordelijkheid3 . Hij constateert dat er niet 
in algemene zin gesproken kan worden van 
normvervaging, maar dat op het zoge
noemde gemeenschapsniveau, dat van de 
anonieme samenleving, zich wei degelijk 
een fundamentele verandering voordoet. 
Hij typeert die onder andere als volgt: 'Te
genover die anonieme samenleving be
staat fatsoen noch verplichting, noch soli
dariteit.' In het verleden heeft men daar 
oplossingen voor gevonden die nu echter 
niet Ianger bruikbaar zijn. Er moet dus een 
nieuw publiek ethos gevonden worden 
waarin het private en korte termijn-belang 
van individuen niet gediend wordt ten koste 
van het algemeen belang en van het lan
gere termijn-belang. Mij dunkt dat deze 
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diagnose en deze medicatie veler instem
ming zullen hebben. Ook al is daarmee nog 
niet nauwkeurig aangegeven hoe die me
dicatie gerealiseerd zal moeten worden. 

In hetzelfde nummer van Christen De
mocratische Verkenningen staat een even
eens zeer lezenswaardige bijdrage van E. 
Brinkman4. Hij herinnert daarin aan een sig
nalering die Herman Vuijsje eerder deed 
met betrekking tot onze huidige samenle
ving in twee karakteristieken. Ten eerste de 
toegenomen complexiteit en grootschalig
heid van de huidige samenleving die het 
steeds moeilijker maakt voor mensen en in
stellingen om de voile consequenties te 
overzien van hun handelen. En ten tweede 
het 'prisoners dilemma' waarin veel men
sen verkeren doordat ze enerzijds wei voor 
het publieke be lang willen kiezen, maar an
derzijds weten dat ze daarmee een dief wor
den van hun eigen portemonnee omdat an
deren (concurrenten) dit ongestraft kunnen 
nalaten. Oat zijn inderdaad enorme handi
caps om tot een publieke moraal te komen. 
En het zijn niet de enige. Ben Knapen stelde 
in een toespraak bij gelegenheid van het af
scheid van Mr. B.J. Asscher als president 
van de arrondissementsrechtbank in Am
sterdam, de vraag aan de orde hoe in een 
sceptische democratie een ethisch funda
ment gevonden kan wordens. Een vraag 
waar je noodzakelijk op uitkomt als je de 
vraag aan de orde stelt wat een samenle
ving doet tegen de fatale neiging van zijn 
burgers om zichzelf minder als deel van het 
democratisch systeem te verstaan, maar 
voornamelijk als klant van een diensten
concern dat slechts tot taak heeft burgers 
te verzorgen en zo mogelijk te verrijken?'. 
Een beschouwing die enkele dagen later 
J.L. Heldring tot een column bracht waarin 
onder meer de volgende passages: 'de ant
woorden die de door Knapen geciteerde po
litici erop geven, zijn niet bevredigend. In 
feite zien zij de ethiek van de democratie 
geworteld in het eigenbelang van de bur-
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ger, en dat lijkt op zijn minst geen stevige 
basis .... De samenleving -want daar heb
ben we het over: de asociale mens heeft 
geen ethiek nodig- heeft dus een ethiek 
nodig waarvan de bron buiten haar ligt, dus 
buitenmenselijk is. We komen aldus uit op 
de religie -welke religie dan ook- zonder 
welker noemer de democratie tenslotte in 
moeilijkheden raakt6.' Heldring geeft ver
volgens een zekere verantwoording van die 
laatste bewering, die blijkens een ingezon
den brief in NRC Handelsblad van 8 mei 
1993 niet iedereen overtuigd heeft. Maar 
dat is eigenlijk bijzaak. Hoofdzaak is dat 
voor steeds meer mensen het telkens dui
delijker wordt dat het zonder een zekere 're
ligion' niet kan, al zou het slechts een reli
gion civile zijn, en dat het een heidens 
karwei zal blijken. Misschien nog niet zo
zeer het ontwikkelen van zo'n religie, als wei 
het ingang doen vinden ervan. Kortom, er 
zijn de nodige forse barrie res te overwinnen 
op de weg naar een nieuwe moraal voor het 
forum publicum. Desondanks zie je steeds 
meer mensen ervan overtuigd raken dat 
daaraan dringend behoefte bestaat en dat 
zoiets niet vanzelf ontstaat en ook niet zon
der dat een ethos dat mensen van binnen
uit beweegt tot sociaal gedrag, daar deel 
van uitmaakt. En daarom is het positief dat 
minister Hirsch Ballin deze kernkwestie niet 
ontloopt. 

Beroep op maatschappelijke verban
den 
Positief is ook het feit dat de minister niet 
schroomt om bij herhaling een beroep te 
doen op individuele burgers, en vooral op 
maatschappelijke verbanden van burgers, 
zich bewust te zijn van hun verantwoorde
lijkheid voor het totstandkomen en vooral 
voor het naleven van die publieke moraal. 
Dit is positief omdat het juist lijkt dat 'de over
heid' zich bewust is van de beperkte mo
gelijkheden die hij zelf terzake tot zijn be
schikking heeft, en omdat het me heel goed 
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lijkt dat burgers zich steeds meer gaan re
aliseren dat zo'n publieke moraal aileen 
maar dan echt tot stand komt indien groei
ende groepen van burgers daar van bin
nenuit zelf voor kiezen. Oat de minister zich 
daarbij herhaaldelijk en heel uitdrukkelijk 
richt tot kerken en andere levensbeschou
welijke verbanden, is iets dat iedereen is op
gevallen, maar niet door iedereen met in
stemming wordt begroet. Op dat facet kom 
ik straks nog even terug. Maar mij dunkt dat 
ook degenen die bezwaar hebben tegen 
deze 'voorkeursbehandeling', er goed aan 
doen in ieder geval positief te oordelen over 
het feit dat de minister niet kiest voor een 
aanpak waarin aileen de overheid een rol 
speelt. 

Containerbegrippen 
Er zijn -volgens mij- ook duidelijke min pun
ten in de hele aanpak te signaleren. Het eer
ste dat me opvalt is het feit dat de discus
sie vaak vertroebeld wordt door het werken 
met containerbegrippen, zoals waarden, 
normen, kleine criminaliteit, verhouding tus
sen overheid en burgers, enzovoort. 
Het gaat het kader van dit artikel te buiten 
uitgebreid uit de doeken te doen wat hier 
precies loos is en waarom dit zo slecht uit
werkt, maar enige aanduiding dient toch ge
geven te worden. 
- lk begin met het begrip kleine criminali
teit. Daar vallen zaken onder waarvan ie
dereen -zonder uitzondering- zegt: ja, dat is 
kleine criminaliteit. Maar er worden in de 
discussie ook zaken bij ondergebracht als 
het oneigenlijk gebruik van subsidies, het 
verzwijgen van bepaalde inkomsten voor 
de belasting, misleidende informatie bij het 
aanvragen van sociale voorzieningen. Aan 
de ene kant is dit terecht. Het gaat in beide 
gevallen over kleine crimina, geen halsza
ken, maar wei overtredingen van regels 
waarop straffen zijn gesteld. Het is ook te
recht witte boorden niet voor te trekken 
boven blauwe. En zo zijn er nog wei meer 
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voordelen te noemen van deze globale be
nadering. Maar toch werkt zo'n globale be
nadering vaak slecht uit. Het betreft hier im
mers zaken die in bepaalde opzichten 
wezenlijk van elkaar verschillen, niet aileen 
specifiek, maar ook generiek. Een daad 

Het is opmerkelijk dat 
er nag zo weinig 
eenstemmigheid blijkt 
te bestaan over de 
diagnose 

waardoor iemand direct en met zware lijfe
lijke en emotionele consequenties in zijn be
lang getroffen wordt, wordt niet slechts als 
anders ervaren, maar is anders dan een 
daad waardoor een collectief als de Neder
landse staat fl. 300.- schade lijdt; ook al is 
dit laatste niet goed (te praten). Zeker als 
bedacht wordt dat de bescherming van af
zonderlijke individuen tegen de agressie 
van anderen de belangrijkste taak van de 
overheid is. Voorts zijn niet aileen de daden 
vaak fundamenteel anders, ook de daders 
zijn in veel gevallen anderen en hetzelfde 
geldt in vee I gevallen voor de oorzaken die 
daders beweegt tot hun daden. Ergo, het is 
niet slim zoveel verschillends op een hoop 
te gooien. 
- Begrippen als waarden en normen en al
lerlei afgeleiden daarvan -zoals normver
vaging, normhandhaving en opvoeding tot 
waarden en normen- zijn -nog veel meer 
dan een woord als criminaliteit- gigantische 
containerbegrippen, waarin de meest uit
eenlopende inhouden verborgen kunnen 
zitten. Met name in de al genoemde pro
jecten Burgerschap en Stenen Tafelen 
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wordt dat duidelijk. Oaar worden deze be
grippen vaak als synoniemen gebruikt voor 
cultuur in zo ongeveer al haar uitingen. 
Maar ook in het dagelijkse politieke hand
werk blijkt er van alles in gestopt te worden: 
normhandhaving betekent zowel controle 
op zwartrijden, als verzet tegen commer
cieel draagmoederschap (Hirsch Ballin), als 
het aanpakken van hen die niet van aan
pakken weten (de terrasjeszitters van 
Brinkman), als de eis dat een buitenlander 
aileen zijn gezin naar Nederland kan Iaten 
komen als hij voldoende geld heeft en in zijn 
onderhoud kan voorzien (Lubbers)?. 
- En hetzelfde geldtvooreen gigantisch ab
stractum als 'de verhouding tussen over
heiden burgers'. 
Nogmaals, het is heel begrijpelijk dat er in 
discussies gewerkt wordt met dit soort ge
neralisaties, maar het gevolg ervan is vaak 
een Babylonische spraakverwarring. Als de 
probleemformulering onnauwkeurig is, dan 
is het meer dan waarschijnlijk dat de diag
noses mijlenver uiteen zullen lopen en ook 
medicaties niet vee I met elkaar gemeen zul
len hebben. Oat zie je dan ook voortdurend 
gebeuren. In columns en dergelijke maakt 
men over en weer de kachel met de ander 
aan. Of op zijn gunstigst praat men vrien
delijk doch onverschrokken langs elkaar 
heen. Zo kan in een debat in het televisie
programma Arenas pater Van Munster met 
het volste recht beweren dat er heel wat 
vooruitgang is geboekt in onze onderlinge 
omgang, terwijl minister Hirsch Ballin met 
evenveel recht staande kan houden dat 
onze samenleving op het punt van omgaan 
met elkaar hollend achteruit is gegaan. Elk 
van beiden heeft gelijk. Oat kan omdat elk 
van beiden het over iets anders heeft. En 
zo kan Herman Vuijsje steeds opnieuw een 
pleidooi afsteken voor een overheid die 
zichtbaar en dwingend op het publieke 
forum aanwezig is, en kan daaraan vooraf
gaand of daaropvolgend minister Hirsch 
Ballin betogen dat dit allemaal geen zin 
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heeft zolang degenen die zich op dat forum 
bewegen niet bereid zijn zich te houden aan 
een aantal zichzelf opgelegde regels. Elk 
van beiden heeft volgens mij gelijk, en toch 
worden beiden voortdurend ten tonele ge
voerd als elkaars opponenten. 

Tijdens een vraaggesprek voor de KRO
radio op 24-12-92 zei Lubbers 'te vinden dat 
de discussie over de kloof tussen burgers 
en politiek intussen achterhaald is en dat 
mensen er tegenwoordig meer behoefte 
aan hebben de dingen die hen dwarszitten 
bij de naam te noemen dan aan een ab
stracte discussie over de kloof tussen bur
ger en politiek'. Oat lijkt me een uiterst zin
nige opmerking, zelfs als hier meer optatief 
dan descriptief gesproken zou zijn. En ik 
denk dat een waarden- en normendebat, 
moreel beraad, of wat voor soort aandui
ding men ook wil gebruiken, niets dan frus
traties zal oproepen als iedereen niet eerst 
zijn containerbegrip openmaakt en aan de 
anderen laat zien wat hij/zij -hier en nu- daar 
in heeft zitten. 

Verkokerde wetenschap 
Er is nog iets anders dat eveneens tot ge
volg heeft dat de noodzakelijke bezinning 
op de vraag hoe we kunnen komen tot een 
effectieve publieke moraal, vaak vastloopt. 
lk doel op de aard van de wetenschappe
lijke bijdragen, zoals die geleverd worden 
in zowel het Burgerschap-project als in het 
Thomas More-project. Wat daarin pijnlijk 
ontbreekt zijn op de praktijk toegesneden 
voorstellen. Er staan voortreffelijke be
schouwingen in. Met name veel analyses 
van ontwikkelingen die antwoord geven op 
de vraag 'hoe het zo gekomen is'. Vanuit 
een veelheid van invalshoeken, nu eens 
heel breed bekeken, dan weer toegespitst, 
en door wetenschappers van diverse snit 
en levensbeschouwelijke signatuur. Een 
gevolg daarvan is dat veel lezers -na vele 
uren intensief lezen, want dat is nodig
waarschijnlijk wei veel wijzer zijn, maar nog 
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nauwelijks weten water nu gedaan dient te 
worden. Oat heeft ook te maken met het feit 
dat de eindverantwoordelijken zich er toch 
iets te gemakkelijk van hebben afgemaakt. 
Zeker, er is aandacht besteed aan het 
maken van een raamwerk. In het project 
blijkt op meerdere punten (zowel bij L. La
eyendecker als bij P.A. van Gennip) dat 
gaten die er vielen in de oorspronkelijke 
opzet, zo goed mogelijk gedicht zijn. Maar 
het blijft toch teveel een bundeling -en niet 
meer dan dat- van losse bijdragen. Het ge
beurt te vaak dat de een iets beweert, dat 
door een ander op cruciale punten vierkant 
wordt tegengesproken . Zo bepleit A. Wei
ler een bepaalde aanpak om tot een nieuwe 
morele gezindheid te komen9, terwijl H. 
Kunneman in de daaraan voorafgaande bij
drage betoogd heeft dat zoiets geen schijn 
van kans heeft10. Oat is op zich geen ramp, 
maar het is natuurlijk voor de ge"lnteres
seerde lezer wei lastig dat beiden geen 
weet blijken te hebben van wat de ander be
weert en dater dus ook niet op elkaars be
toog wordt ingegaan. En zoiets gebeurt re
gelmatig. Je krijgt als lezer als het ware een 
bouwpakket met een groot aantal onderde
len, maar zonder instructie hoe een en 
ander in elkaar gezet moet worden, terwijl 
je bovendien geregeld de indruk krijgt dat 
onderdelen niet op andere onderdelen zijn 
afgestemd. lk vrees dat dit te maken heeft 
met een fout in de opzet van het project. De 
eerste fase bestond uit wetenschappelijk 
onderzoek naar allerlei aspecten van het 
vraagstuk. Die inventarisatie zou materiaal 
moeten leveren voor iets als moreel beraad 
in een volgende fase. Maar de afronding 
van de eerste fase ontbreekt. Daarom vrees 
ik het ergste voor het praktisch resultaat van 
de tweede fase. lk vermoed dat dit gebrek 
aan afronding te maken heeft met een euvel 
dat je vaker ziet in wetenschappelijke krin
gen en ook elders, namelijk een teveel aan 
hooi op de vork, een verkokering in de be
nadering, de noodzaak van snelle scores, 
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hit and run, (weer een titel voor de lijst van 
publikaties, weer een quote in een ander ar
tikel), zonder dater tenslotte iemand is die 
zich bekommert om het antwoord op de 
vraag hoe de afzonderlijke bijdragen zich 
tot elkaar verhouden, en welke praktische 
conclusies er getrokken kunnen -en ook 
moeten- worden uit de berg van aangedra
gen materiaal. Anders gezegd, het hande
lingsperspectief heeft te weinig aandacht 
gekregen en gevreesd moet worden dat 
zich dat zal wreken in de tweede fase, 
waarin toch eigenlijk chocola gemaakt zou 
moeten worden. 

Diagnose 
Opmerkelijk vind ik ook dat er nog zo wei
nig eenstemmigheid blijkt te bestaan over 
de diagnose. De minister heeft daar uitge
sproken denkbeelden over. Bij het in ont
vangst nemen van de bundel 'Burgerschap, 
Levensbeschouwing en Criminaliteit' heeft 
hij die voor het eerst uitvoerig uit de doeken 
gedaan. Bij diverse latere gelegenheden 
heeft hij zijn mening herhaald en op onder
delen nader toegelicht 11 . Hij is overtuigd 
van het bestaan van normvervaging. Hij po
neert de stelling dat die niets te maken heeft 
met de verzorgingsstaat, maar a lies met het 
proces van ontzuiling, want daardoor is er 
een sociaal-culturele leemte ontstaan, 
waarin het klimaat gunstig was voor het ont
staan van een groot normenpluralisme en 
voor een veel te grote permissiviteit ofwel 
een verstikkende tolerantie (te veel begrip 
voor de plegers van daden van kleine cri
minaliteit; teveel goedgepraat als afwijkend 
gedrag). Met als gevolg een taboe·isering 
van alles wat met publieke moraal van doen 
heeft, met name ook in de opvoeding. Het
geen geleid heeft tot erosie van de vroegere 
mechanismen met behulp waarvan normen 
bevestigd pleegden te worden (anti-autori
taire opvoeding). In die context hebben ook 
de kerken last gekregen van koudwater
vrees voor zedenmeester uitgemaakt te 
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worden en zijn bijgevolg angstig gaan zwij
gen over deze normschendingen, terwijl 
daar per definitie een verantwoordelijkheid 
en dus ook een taak voor kerken ligt. Met 
als gevolg daarvan, dat we nu zitten opge
scheept met een grote groep mensen met 
slecht ontwikkelde gewetens, die zeer indi
vidualistisch zijn ingesteld, consumentis
tisch en zelfs hedonistisch, die zich door 
niets of niemand nog iets Iaten gezeggen 
(de zogenaamde Undutchables). 
Op deze diagnose is zeer vee I at te dingen. 
En dat gebeurt dan ook allerwege, met 
name ook in de projecten Burgerschap en 
Stenen Tafelen, zij het indirect omdat de mi
nister zich -toen die verhalen geschreven 
werden- nog niet zo duidelijk met zijn me
ning gepresenteerd had. Er worden allerlei 
nuanceringen aangebracht op de stelling 
dater sprake is van normvervaging. Er wor
den overwegingen aangevoerd voor de 
stelling dat de opkomst en uitgroei van de 
verzorgingsstaat wei een rol hebben ge
speeld. Er wordt vee I afgedongen op het uit
gangspunt van de minister dat de ontzuiling 
de bron vormt waaruit aile ellende voort
komt. En ook dat wat de minister te berde 
heeft gebracht over de fasen en conse
quenties van dat proces wordt op allerlei 
punten en op allerlei manieren weerspro
ken. De ruimte van een artikel laat niet toe 
dit uitvoerig uit de doeken te gaan doen. Wat 
wei kan, en wat van belang is met het oog 
op de voortgang en op het uiteindelijk wel
slagen van het werken aan nieuw normbe
sef, is onderstrepen dat er ergens een pa
ging ondernomen moet worden om te zien 
of er een diagnose te stellen valt waarover 
'de geleerden het eens zijn', al was het maar 
over de grote lijnen ervan. Of minstens een 
lijn te tekenen, waarop de kruispunten zijn 
aangegeven waarop wegen zich scheiden, 
zodat anderen in staat zijn zich een oordeel 
te vormen. Oat de minister bij het in ont
vangst nemen van een bundel een diag
nose stelt die tamelijk haaks staat op die 
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Normbesef 

van veel auteurs van bijdragen aan die bun
del, is niet erg. Tenslotte kan het zijn, dat 
hij de bundel inderdaad nog niet eerder 
onder ogen had. Maar dat hij ook bij latere 
gelegenheden zijn verhaal blijft vertellen, 
zonder te verantwoorden waarom hij eraan 
vasthoudt tegen de argumenten van veel 
auteurs van de bundel in, roept opnieuw de 
vraag op wat de zin is van een project als 
iedereen gewoon zijn eigen verhaal blijft 
volhouden. 

Medicatie 
De door Hirsch Ballin voorgestelde medi
catie sluit naadloos aan op de door hem ge
stelde diagnose. Van een voormalig hoog
leraar mag dat ook verwacht worden. In 
grote lijnen ziet het recept er aldus uit: het 
is tijd voor de weg terug, terug naar een si
tuatie waarin regels met betrekking tot het 
publieke domein weer gerespecteerd wor
den. Niet aileen maar dankzij dwang van 
buitenaf, maar ook vanuit innerlijke overtui
ging. Op die weg terug is een belangrijke 
rol weggelegd voor kerken en andere le
vensbeschouwelijke verbanden. Zij moeten 
hun koudwatervrees om voor zedenmees
ter versleten te worden van zich afschud
den en weer gaan zeggen waar het op staat 
wat betreft de publieke moraal. Ook thuis 
en op scholen moet het afgelopen zijn met 
anti-autoritaire opvoeding. 
lk heb geen stemmen gehoord die zeggen 
dat het geen probleem is dat mensen zich 
niet houden aan regels die gesteld zijn met 
betrekking tot het verkeer op het forum pu
blicum. Maar over de weg-terug die daarbij 
het best gevolgd kan worden, is het laatste 
woord nog niet gezegd. In beide bundels 
zijn er zelfs nog maar nauwelijks eerste 
woorden aan gewijd. Wetenschappers zijn 
zeer deskundig in het voorspellen van het 
weer van gisteren, maar aan dat van mor
gen branden zij kennelijk liever hun vingers 
niet. De minister verdient aile lot dat hij op 
dit punt zijn nek uitsteekt en voorstellen doet 
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Norm beset 

voor beleid van anderen dan de overheid. 
Die voorstellen zijn -net als de diagnose
hier en daar van grote vraagtekens te voor
zien. Maar de minister heeft er recht op -of 
beter, de zaak zelf is het waard- dat kerken, 
andere levensbeschouwelijke verbanden 
en ook niet-levensbeschouwelijk gefun
deerde maatschappelijke verbanden, zich 
uitdrukkelijk gaan verhouden tot wat de mi
nister van Justitie op dit punt poneert. Ligt 
hier inderdaad die taak die de minister de 
genoemden toeschrijft? Welke opvatting 
over de verhouding kerk en staat ligt hier
aan ten grondslag? Wat vinden we van die 
opvatting? Willen kerken en andere le
vensbeschouwelijke· verbanden taken op 
dit punt op zich nemen. Zo nee, waarom 
niet? Zo ja, welke taken dan? Waarom juist 
die? En vooral: hoe stelt men zich dat con
creet voor? Want ook op dat laatste punt 
lijkt mij nadere reflexie van groot be lang. lm
mers, ook als men ten principale het groot
ste gelijk van de vismarkt heeft, dient ver
volgens de platte praktijkvraag gesteld te 
worden of de beoogde actor over de 'tools' 
beschikt om de hem/haar toebedachte klus 
te klaren. 
Van deze hele discussie merk ik tot op 
heden weinig of niets en dat doet het erg
ste vrezen voor een echt rendement van het 
werken aan nieuw normbesef. 
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