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Naar een nieuw 
normbesef 

De juiste interactie tussen wetgeving en 
ethiek moet de aandacht richten op nieuw 
normbesef. Voor regulering van onze sa
menleving is een flinke dosis zelf-regulering 
onontbeerlijk. Zelf-regulering is pas moge
lijk bij goede opvoeding. Moree! beset en 
goede wetgeving zijn twee verschillende 
zaken. De goede samenleving komt uit 
beide krachten voort. 

Verontrust het ons dat belangrijke politici de 
laatste tijd zo vaak over de noodzaak van 
meer of betere normen en waarden praten? 
Is er een gebrek aan normbesef en kan de 
overheid beset voor waarden en normen bij 
brengen? Wij Ieven in een complexe sa
menleving. Oat gaat betrekkelijk vreed
zaam, zonder dater veel dwang op ons uit
geoefend wordt. De ideaal-typische 
traditionele, kleinschalige samenleving van 
een paar eeuwen geleden kon met minder 
normen en waarden toe dan onze groot
schalige samenleving. We willen meer be
reiken, meer weten, meer hebben, meer 
zien en meerdoen in ons Ieven. Onze maat
schappij is niet aileen complex, maar ook 
rusteloos en veelvormig. 

Zoals hetland tegen de onstuimige vloed, 
nu weer landinwaarts rolt, zich dan weer te
rugtrekt, bescherming behoeft, zo ook dient 
een moderne overheid ons land te hand-
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haven door allerlei historische, economi
sche en sociale processen heen. Tegen de 
zee worden een zeewering en strekdam
men gebouwd. Het land mag niet aan de 
zee worden prijs gegeven. 
Ook een overheid werpt dam men op: tegen 
vijanden van buiten en tegen maatschap
pelijk ongewenste ontwikkelingen van bin
nen. Die dammen dienen stevig, doel
treffend en ook nog doelmatig te zijn. Is er 
in ons land een gebrek aan normen en 
waarden en moet de overheid daartegen 
een dam op werpen? Is moraliteit iets dat 
de overheid niet Ianger aan opvoeders kan 
overlaten maar zelf moet gaan aangeven? 

Post-revolutionaire samenleving 
Tweehonderd jaar geleden gistte het in 
Frankrijk. De Revolutie was vier jaar eerder 
uitgebroken. Het koningschap werd afge
schaft. Een periode van verwarring, haat en 
politieke moorddadigheden brak aan. lets 
meer dan twee decennia heeft de Franse 
Revolutie geduurd. Het eerste decennium 
is belangrijk voor de ideeen die in de prak
tijk werden gebracht. Frankrijk beleefde op 
een intense wijze allerlei democratische ex-
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perimenten, die voortijdig afgebroken wer
den. Het principiele gedachtengoed, uitge
drukt in de Declaration des droits de 
l'homme et du citoyen, werd vastgelegd in 
Franse wetboeken die tot op vandaag, in 
vertaalde en aangepaste vorm, van kracht 
bleven in de Ianden waar Napoleon ook 
maar eventjes geheerst heeft. De Franse 
Revolutie heeft op die manier vee! blijvends 
tot stand gebracht. 

Voor ethici is de universalistische ten
dens in de eerste jaren interessanter dan 
de nationalistische tendens van de tweede 
helft, alhoewel juist die diep heeft ingewerkt 
in de negentiende eeuw. De aanvangs
ideeen zijn de allerbelangrijkste. Maar de 
tendens naar natuurlijke mensenrechten 
van 1789 werd al geweld aangedaan tijdens 
het stadium van de Terreur, de democratie 
sneuvelde onder het Consulaat en het be
ginsel van gelijkheid werd geschonden door 
de verheffing van een keizer en de creatie 
van nieuwe adel.1 

De Franse Revolutie is een vertrekpunt 
voor een maatschappelijke ontwikkeling, 
die geleidelijk in heel het vasteland van 
West-Europa haar beslag heeft gekregen. 
Daarbij was sprake van een ruilverkaveling 
die de samenleving opdeelde in een eigen 
domein voor de economie, een prive-do
mein voor de burgers en een publieke sec
tor voor de staat. 

Drie sferen 
De maatschappelijke structuur van menig 
Westeuropese samenleving, zoals tot 
stand gekomen onder invloed van de 
Franse Tijd, bestaat uit verschillende sfe
ren met ieder hun verschillende ordenin
gen. Er is een rechtsorde voor de publieke 
steer, een economische orde voor de steer 
van de economie en een prive-domein voor 
de burger, waarvoor slechts de burgerlijke 
betrekkingen beschreven zijn. Door wetge
ving kan de overheid rechten en plichten 
toekennen en heffingen en sancties uitde-
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len. Dat geheel stelt de randvoorwaarden 
aan het vrije economische gedrag van bur
gers en van rechtspersonen, zoals bijvoor
beeld verenigingen, vennootschappen of 
stichtingen. In het prive-domein genieten de 
burgers bepaalde rechtsbescherming maar 
zij zijn voorts zeit verantwoordelijk voor de 
inrichting van hun bestaan. Macht in de po
litieke orde is geworteld in legaliteit; macht 
in het domein van de economie is geba
seerd op eigendom; macht in het prive-do
mein is een familie- of vertrouwensaange
legenheid. 

De steer van de economie, de prive-sfeer 
en de publieke steer duiden globale secto
ren van de maatschappij aan, ieder met 
eigen normen en waarden. Er zijn rechts
normen, vastgesteld door de overheid, er 
zijn afspraken en codes, vastgesteld in on
derling overleg, en er is het individuele mo
rele beset. Elke ordening van een steer be
staat aldus uit juridische elementen, uit 
overleg en uit moraal. Men gedraagt zich in 
de onderscheiden sferen anders. Mensen 
zijn thuis of 'prive' iemand anders dan als 
functionaris op het werk of als burger in de 
publieke steer. Er zijn onderscheiden ver
antwoordelijkheden. Er zijn ook botsingen 
en dilemma's. Soms !open de verantwoor
delijkheden als vriend of als meelevend fa
milielid uiteen; soms botsen de verant
woordelijkheden als burger met die als 
werknemer. Deze typering van een sa
menleving verdeeld in sferen is niet nor
matief bedoeld. Mij komt voor dat onze sa
menleving zo in elkaar steekt. lk gebruik 
deze beschrijving in zoverre ik ge·lnteres
seerd ben in de normen, waarden en be
ginselen die per domein gelden. lk ben op 
zoek naar de eigen ordenende beginselen 
voor elk van de domeinen. lk gebruik liever 
woorden als domein, sector of steer in 

1. Vergelijk E.J.J.M.Kimman, 'Het effect van de Franse Re
volutie op de katholieke kerk· in Christen Democratische 
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plaats van systeem om het niet afge
grensde en niet direct bestuurbare karakter 
aan te geven. Een woord als systeem sug
gereert te veel. Er wordt graag gesproken 
van het economische systeem, het militair
industrieel complex, het gezondheidszorg
systeem of het onderwijssysteem. Kennen 
die sectoren wei de kenmerken van een 
systeem, zoals bijvoorbeeld samenhang en 
bestuurbaarheid? Door de hoeveelheid sta
tistische gegevens en door allerlei over
eenkomsten is het verleidelijk om de hon
derden instellingen voor gezondheidszorg 
of voor onderwijs tezamen systemen te 
noemen. Oat is optisch bedrog. Woorden 
als sector of steer geven aan dat er over
eenkomsten zijn, maar Iaten open of er ook 
samenhangen en sturingsmechanismen 
zijn. 

Geen overkoepelende moraal 
De overkoepelende christelijke moraal is 
weggevallen door twee oorzaken: enerzijds 
de ruilverkaveling, waarover straks meer, 
anderzijds de doorwerking van algemene, 
niet aan geloof of open baring ontleende be
ginselen. De principes van vrijheid, gelijk
heid, eigendom en rechtszekerheid zijn de 
fundamenten die terug te vinden zijn in de 
Code Civil en de andere wetteksten, die na 
1815 in de nieuwe onafhankelijke staten 
zoals Nederland van kracht bleven. De uit
werkingen van deze beginselen, bijvoor
beeld dat van de gelijkheid, namen veel tijd 
in beslag. Een beginsel als gelijkheid, eerst 
toegepast in de belastingheffing, werd in 
onze eeuw uitgedrukt in uiteenlopende ge
bieden als het algemeen kiesrecht en het 
partnerpensioen. De universele tendens 
van de mensenrechten is na de Tweede 
Wereldoorlog opgepakt. De scheiding in 
sferen, mogelijk gemaakt door toepassing 
van de genoemde beginselen, moedigde 
particulier initiatief, ondernemerschap en 
kerkenvorming aan gedurende de negen
tiende eeuw. Er gingen wei stem men op die 
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de nadelen van deze gescheiden sectoren 
met hun eigen normeringen articuleerden, 
maar door allerlei dwarsverbanden, zoals 
de familievennootschappen, de zuilen en 
de belangrijke functie van de kerken, bleef 
er sprake van integrerende normen en 
waarden. Zij vormden weliswaar een mo
raal voor de eigen zuil, maar soevereiniteit 
in eigen kring zorgde aldus voor integratie. 
Zoveel zuilen, zoveel moralen. 

De andere oorzaak van hetwegvallen van 
een overkoepelende moraal was het af
schaffen van de staatskerk. Hiervoor had 
een bepaald evenwicht tussen de kerkelijke 
en wereldlijke machten ervoor gezorgd dat 
er vanuit de kerk een morele invloed op de 
maatschappij werd uitgeoefend. Door de 
ruilverkaveling van de Franse Revolutie 
verdween de kerk uit de publieke steer. Oat 
de kerken daarmee een nieuwe functie kon
den krijgen is niet meteen van kerkelijke 
zijde onderkend. Oat een algemene of pu
blieke moraal bewaakt dient te worden, 
werd van overheidszijde niet onderkend. 
Wei werd verondersteld dat de individuele 
moraal van de burgers door de kerken ge
voed werd. Normen en waarden zijn niet 
overdraagbaar buiten instituties om. De 
kerk had dat eeuwenlang op een publieke 
wijze gedaan. Kan moraal ook door gepri
vatiseerde kerken of andere niet publieke 
instituties overgedragen worden? Voor die 
vraag kwamen in de negentiende eeuw de 
Westeuropese Ianden te staan naarmate zij 
zich tot een seculiere staat ontwikkelden. 

lk gebruik het woord 'evolutie'. Het weg
vallen van een overkoepelende moraal ver
liep in stadia. In de negentiende eeuw werd 
het wegvallen van de moraal opgevangen 
door het verzuilen van de samenleving. Af
zonderlijke zuilen ontwikkelden norm
scheppende en normhandhavende kaders. 
Als zodanig waren zij de functionele opvol
gers van de staatskerk, die immers ook een 
normerende rol had. Oat werd als een 
nieuwe vrijheid beleefd. Tot dan toe hadden 
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de godsdienstige minderheden wei een ze
kere vrijheid van godsdienstuitoefening ge
kend, maar zij hadden het normatieve kader 
dat door een staatskerk voorgehouden 
werd, aanvaard. Vanaf het midden van de 
vorige eeuw veranderde dat. Er ontstaat 
een katholieke moraal, toe te passen op aile 
aspecten van het Ieven; zo ook een protes
tants-christelijke moraal, een socialistische 
en een liberale levensvisie. Per zuilleverde 
dat reeksen van normen en waarden op, 
waarvan de betrokkenen niet te veel kon
den afwijken, wilden ze hun positie niet in 
gevaar brengen. 

Maatschappij zonder moraal 
We Ieven nu in een maatschappij zonder in
stanties die aangeven kunnen wat 'de nor
men en waarden' zouden kunnen zijn. Vrij 
lang heeft men gedacht dat zo'n afwezig
heid een teken van vooruitgang zou zijn: de 
ultieme vrijheid. Er is vrij weinig waardering 
voor de traditie. Er is weinig invloed van mo
rele autoriteiten krachtens hun persoonlijk
heid. Ons ontbreken het voorbeeld van de 
altru·lstische burger, de inspiratie van de pu
blieke figuur. Met dat laatste kan een mi
nister, een burgemeester, een heldhaftige 
militair of het staatshoofd bedoeld zijn. Fei
telijk zijn de moderne sportslieden, pop
sterren, filmacteurs voorbeelden voor een 
gedrag dat juist niet altru·lstisch is. Natuur
lijk oefenen ze invloed op normen en waar
den uit, maar willen we die invloed? 

Godsdienst, vroomheid, voorbeeldigheid 
zijn geprivatiseerd. In mindere mate geldt 
dat voor allerlei uitingen van kunst en cul
tuur. De maatschappelijke relevantie van 
godsdienst, theater of beeldende kunsten 
is gering. Die afwezigheid van normerende 
invloed is deels een gebrek aan eigen kwa
liteit, deels doordat de aanpassingsdrang is 
weggevallen. De sociale druk om de kunst
smaak af te stemmen op wat en vogue was 
of de normen en waarden te conformeren 
met wat en regie was, is weggevallen. Oat 
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wil niet zeggen dat in het verleden men 
kunstzinniger of geloviger was, maar dat in 
de samenleving richting aan de kunst
smaak en sturing aan de normen en waar
den gegeven kon worden. Daarvoor waren 
nodig autoriteiten. Kunstcritici bijvoorbeeld. 
Om mij te beperken tot normen en waar
den: kerkelijke autoriteiten bijvoorbeeld. 
Vrij lang heeft in ons land de Nederlandse 
Hervormde Kerk als de morele auto rite it ge-

Ons ontbreken het 
voorbeeld van de 
altru'lstische burger, 
de inspiratie van 
de publieke figuur 

functioneerd. Dekoning als lidmaat van de 
N.H. Kerk onderstreept deze betekenis. 
Hoe staan de zaken nu? Hebben de kerken 
nog enige morele autoriteit in ons land? 
Heeft het koningshuis nog een band met de 
N.H. Kerk? Geldt niet voor beide instituties 
dat de symbolische betekenis van altaar, 
kansel en troon hebben ingeboet? Het is de 
vraag of kerk en vorst, zonder reele pu
blieke, symbolische en dus ook norme
rende betekenis, een dusdanige seculari
satie overleven. 

Een post-revolutionaire samenleving is 
pluriform en ook anti-autoritair. Niemand 
hoeft zich aan de mode te houden. Afwij
kingen in kunstzinnig opzicht vormen geen 
probleem. Over smaak mag getwist wor
den. Maar hoe staat het met afwijkingen in 
moreel opzicht? Die afwijkingen zijn vrij lang 
gezien als een kwestie van al dan niet mo
dern, progressief of open zijn. Daarna kwa-
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men afwijkingen voor die eerder op een on
gewenste behoudzucht wezen. Aanvanke
lijk werd er lacherig over gedaan: de ver
vlakking, de vertrossing, het 
consumentisme, de verrechtsing of het fun
damentalisme van ons land, werd er dan 
meewarig gemompeld onder de intelligent
sia. Pas in de laatste jaren is men deze ont
wikkelingen als een probleem gaan zien. 

Wetgeving en nieuwe opvattingen 
Hoe functioneert zo'n maatschappij zonder 
moraal? Heeft pluriformiteit, afwezigheid 
van geprivilegieerde posities en een pu
blieke sector zonder voorkeur voor een be
paalde levensovertuiging een maatschap
pij opgeleverd, waarin de vier principes van 
de Franse Revolutie, te weten vrijheid, ge
lijkheid, eigendom en rechtszekerheid, in
derdaad gerealiseerd en verankerd zijn? 
De twijfel die ons thans bekruipt is juist dat 
we die vraag niet meer bevestigend beant
woorden kunnen. We zijn gaan twijfelen aan 
het succes van onze samenleving, opge
kaveld in sferen. De ruilverkaveling zelf is 
een probleem geworden. Ruimte scheppen 
en voor openheid pleiten is gemakkelijker 
gebleken dan pleiten voor nieuwe waarden 
en beginselen. De utopische gedachte van 
een post-moderne samenleving heeft ons 
doen vergeten dat veranderingsprocessen 
dienen uit te monden in een consensus over 
wat de nieuwe beginselen, waarden of nor
men zijn. Die consensus vindt zijn weerslag 
in wetgeving, in morele opvattingen en 
nieuwe afspraken. 

De veranderingen in seksuele opvattin
gen, praktijken en uitingen kunnen hierbij il
lustratief zijn. In de Grondwet en in het Bur
gerlijk Wetboek is er ruimte voor nieuwe 
opvattingen gemaakt. De wetgever 
schrapte wetsartikelen die ermee strijdig 
waren en derhalve nu als discriminerend er
varen worden. Niettemin is er verwarring 
over de consequenties van deze opvattin
gen, zoals onlangs bleek in de Tweede 
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Kamer bij de beraadslagingen over het 
voorstel van de Algemene Wet Gelijke Be
handeling of bij het euthanasiewetsvoor
stel. Bij de jarenlange discussies, die rand 
deze en andere wetsvoorstellen gevoerd 
zijn, heeft ook meegespeeld de vraag of, bij 
afwezigheid van een morele autoriteit, de 
overheid zelf dan maar als morele arbiter 
onze samenleving zou moeten benvloeden. 

Taak van de ethiek 
Als het waar is dat bepaalde veranderingen 
van de laatste twintig, dertig jaar een cul
tuurbreuk betekenen, zijn wij geplaatst voor 
twee zaken: enerzijds afscheid nemen van 
bepaalde waarden, anderzijds nieuwe 
waarden aanvaarden. Maar wie doet ons 
afscheid nemen? Is het de wetgever, de Mi
nister van Justitie, de Aartsbisschop of de 
Praeses van de Generale Synode? Wiebe
stendigt bestaande praktijken en wie corri
geert ze? Op het einde van de vorige alinea 
heb ik de vraag gesteld of het parlement en 
de regering zich zouden gaan opwerpen als 
morele arbiters. Tot dusverre is dat niet ge
bleken. De Grondwet geeft er geen aanlei
ding voor. In de Verenigde Staten van Am e
rika toetst het Hooggerechtshof wetgeving 
en bestuur aan de principes en de waarden 
van de grondwet. In Frankrijk functioneert 
een constitutionele raad. In ons land toetst 
de Raad van State wetgeving en soms be
stuur op behoorlijkheid, praktische uitvoer
baarheid en op consistentie. Niet op inhou
delijkheid.2 
In de zojuist genoemde parlementaire be
handelingen werden ethische beschouwin
gen bij het wetgevende proces betrokken. 
Kamerleden schermden met ethische be
ginselen bij de behandeling van de wets
ontwerpen. Maar is dat de taak van de 
Kamer? Is de Kamer onze morele auto rite it, 

2. Vergelijk J.M.Polak, 'Adviseren over wetgeving' in Raad 
van State: 450 jaar, 's-Gravenhage: Staatsuitgeverij. 
1981 , biz. 273-292. 

Christen Democratische Verkenningen 3/93 



nu andere autoriteiten minder relevant ge
worden zijn? In beide debatten werd er 
geput uit rapporten door ethici geschreven. 
Overigens waren kerkelijke I eiders erbij be
trokken door openlijke stellingnamen. Tach 
lieten de kamerleden zich uiteindelijk wei
nig gelegen liggen aan de druk vanuit de 
kerken. Het laatste woord is over deze 
wetsvoorstellen nog niet gezegd. Afgezien 
van de wat Eerste Kamer met de wets
voorstellen gaat doen, blijft de vraag in hoe
verre de ideeen, neergelegd in de voorstel
len, ook in staat zullen zijn het gedrag van 
besturen van instellingen, in het eerste 
geval, of het gedrag van artsen en andere 
geneeskundigen, waaronder ik eigenlijk 
ook verpleegkundigen zou willen rekenen, 
hierdoor genormeerd zal worden. 
Zulke debatten maken duidelijk dat wij op
gezadeld zijn met een dilemma: codificeren 
wetsvoorstellen reeds aanvaarde normen 
of gaan in de toekomst wetten onze normen 
en waarden sturen? En als dat zo is, moe
ten wetsvoorstellen dan beoordeeld wor
den op hun normerende invloed? Als de 
confessionele instellingen en de norma
tieve maatschappelijke organisaties hun 
ontzuilde leden niet meer indringend kun
nen be"invloeden, moeten we de vraag stel
len: wie dan wei? Voeden de burgers elkaar 
voldoende op? Of moeten we uit de op
merkingen die bewindslieden over verdwij
nend normbesef maken, concluderen dat 
de overheid voornemens is ons allemaal op 
te gaan voeden? De Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
schetste onlangs het beeld van een auto
nome, oordeelkundige en loyale burger. De 
Staat neemt de organisatie van de plurifor
miteit ter hand maar daarnaast is er in het 
publieke domein een publieke opvoedings
taak, die de taak van het gezin, de school 
en de kerk overstijgt.3 
Men kan twisten over zo'n publieke op

voedingstaak. Het rapport van de WRR 
maakt duidelijk dat niet slechts de plaats 
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van de ethiek maar ook die van de opvoe
ding in een geseculariseerde maatschappij 
problematisch geworden is. Het griezelige 
is dat tot nu toe vooral economische argu
menten voor of tegen een uitdijende pu
blieke sector gebruikt zijn, te weinig de in
houdelijke argumenten. Opvoeding, ethiek 
en zingeving: publieke zaken of private 
zaken? wei of niet in een publiek domein? 
met of zonder inhoudelijke toetsing? 

Kamerleden schermden 
met ethische beginselen 
bij de behandeling van 
de wetsontwerpen 
euthanasie en gelijke 
behandeling. 
Maar is dat de taak 
van de Kamer? 

Drie sferen en moraliteit 
Het aardige van onze samenleving is dat 
weliswaar een overkoepelende moraal ont
breekt, maar dat zoiets niet betekent dat 
normen en waarden afwezig zijn. In de ver
schillende levensterreinen, domeinen of 
sferen van onze samenleving zijn er zeer 
veel normen en waarden. Regionale of be
perkte moralen zijn te vinden in het publieke 
domein, in het economische domein en in 
het prive-domein. Per domein komt een ge
heel eigen maniervan reflecteren opde mo
rele problemen tot stand. De ethiek in de 
publieke steer is een andere dan de ethiek 
in het prive-domein. Bij dat laatste gaat het 

3. H.R. van Gunsteren e.a., Eigentijds burgerschap, Den
Haag: Sdu uitgeverij, 1992; H.R. van Gunsteren en P. 
den Hoed (ed.), Burgerschap in praktijken, V77, Den
Haag: Sdu uitgeverij, 1992. 
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om de reflectie op waarden als liefde, trouw 
of waarheid, tot uitdrukking gebracht in re
laties, in gezinsleven, in lichamelijkheid en 
op andere manieren. Wanneer het gaat 
over de ethiek in het domein van de eco
nomie, vallen bedrijven en andere organi
saties als morele actoren op. Opnieuw be
treft het hier een anders geaarde ethiek: het 
zijn andere actoren, problemen, methoden. 
In de steer van de economie gaat het om 
tijdelijke betrekkingen, om economische 
transacties en om functionele verbanden, 
maar ook om gevolgen op zeer lange ter
mijn, om aansprakelijkheden voor de han
delingen van anderen en om principes zoals 
'fair competition' die in een ander domein 
onverstaanbaar zijn. 

Publiek domein 
Hierboven signaleerde ik dat de publieke 
sector alsmaar verder uitgedijd is, zonder 
dat inhoudelijk over de aantasting van de 
verantwoordelijkheid van het gezin, van de 
burger of van een instelling voldoende na
gedacht is. Het komt mij voor dat eigen et
hische reflectie binnen het publieke dome in 
hier haar plaats moet vinden. Niet als mo
rele autoriteit of als aandraagster van een 
nieuwe overkoepelende moraal, maar wei 
als reflectie op de fatsoenlijkheid en ook 
enigszins op de inhoud van wetgeving en 
bestuur. Worden die functies, nauwelijks 
onderscheiden in de Grondwet, in eer en 
deugd uitgeoefend? Worden de taken voor 
de overheid, aangegeven in de Grondwet, 
naar behoren vervuld? Houden de burgers 
zich aan de aanspraken, neergelegd in de 
Grondwet, of claimen zij te veel? En belooft 
de politiek te weinig of teveel? Deze en nog 
vele andere vragen behoren tot de ethiek 
van het publieke domein, die ik bestuurs
ethiek noem. 

Er zijn ook andere mogelijkheden denk
baar, die stuk voor stuk problematisch zijn. 
Bijvoorbeeld een ethiek die beleidsonder
steunend, maatschappij-kritisch of publiek-
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opvoedend is. De bestuursondersteunende 
functie komt voor bij de voorbereiding en de 
behandeling van wetsvoorstellen. Daar zit
ten haken en ogen aan. lk zou niet graag 
zien dat de wet zou treden op het terrein 
van de morele opvoeding of dat, omge
keerd, ethische opvattingen een nieuwe 
wet gaan legitimeren doordat die wet et
hisch juiste normen zou bevatten. 

Daarnaast is er reeds sprake van ethisch 
onderzoek ten dienste van het beleid. Met 
name op het terrein van de gezondheids
zorg, de biotechnologie en van het vluchte
lingen- en vreemdelingenbeleid worden et
hische dimensies onderkend. De publieke 
discussie in de media, de specialistische 
discussie in de adviesraden en de belan
genafwegingen in het parlement zouden 
ondersteund moeten worden door ethisch 
onderzoek. Dit beleidsondersteunend on
derzoek zou door de betreffende departe
menten gefinancierd moeten worden. Ook 
hier zitten problemen aan vast: is ethisch 
onderzoek wei voorstelbaar? Is ethiek zelf
standige, volwassen en pretentieloze re
flectie of literatuurstudie naar gezagheb
bende uitspraken? In het eerste geval lijkt 
ze op de filosofie, in het tweede geval op ju
risprudentie. Is ethisch onderzoek wei een 
verstandige term? lk denk van niet. 

De overheid is betrokken bij het weten
schappelijke onderzoek. Is daar plaats voor 
een kritische en tevens praktische ethiek? 
In mei 1991 stuurde de Minister van On
derwijs en Wetenschappen een notitie naar 
het parlement over het 'kader voor discus
sies over ethische aspecten van onder
zoek'. De notitie wenst de resultaten van et
hisch-wetenschappelijk onderzoek te 
betrekken in het proces van signalering, ar
ticulatie en gezaghebbende toedeling van 
waarden rand wetenschappelijk onder
zoek. 
Is dat wei mogelijk? Heeft ethiek een zoda
nige toepassingswaarde dat beslissers, na 
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vele hoorzittingen en overlegronden, ook 
nog eens een "rondje ethiek" moeten gaan 
doen? Zouden er ethici in Nederland te vin
den zijn die voor elke bes\uitvorming een et
hische toets willen afgeven? In de bedrijfs
ethiek is het nooit zover gekomen. lk 
verwacht het voor de politiek ook niet. Ethici 
participeren aan het publieke domein als 
gewone, kritische burgers, net zoals zij par
ticiperen aan het domein van de economie 
als gewone, kritische consumenten, werk
nemers of ondernemers. Er moet geen 
"rondje ethiek" in de vele instellingen van 
ons land gaan komen. lk denk niet dat het 
kan. lk vind niet dat het moet. lk hoop niet 
dat het gebeurt. 

Opvoeding 
Waar wij behoefte aan hebben is aan mo
rele opvoeding. Op de universiteiten wor
den ethici geschoold, die morele experts 
willen zijn. Ze willen en ze kunnen preble
men analyseren, morele dimensies aange
ven en behulpzaam zijn bij de ontrafeling 
der dilemma's. Maar dat is wat anders dan 
morele problemen oplossen. Strategen on
derscheiden zich van degenen die strate
gie bestudeerd hebben; kunstenaars on
derscheiden zich van degenen die 
kunstgeschiedenis bestudeerd hebben; 
moreel handelende burgers, politici of on
dernemers hoeven geen ethiek gestudeerd 
te hebben. 

In de complexe samenleving van Neder
land is een overkoepelende moraal afwe
zig. Vanaf de Franse Revolutie is onze 
maatschappij geevolueerd van een verti
caal geordende samenleving naar een ho
rizontale en regionale ordening. In de ver
schillende sferen of domeinen van onze 
samenleving is behoefte aan ethiek: als re
flectie, als hulp voor de betrokkenen, als 
opvoeding voor de komenden. De ethici 
moeten niet achter de stoel van de beslis
sers gaan staan om ethisch juiste besliss
ingen in te fluisteren. Ondernemers en po-
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litici moeten zelf hun werk naar behoren 
doen. Maar, met of zonder influisteringen 
van ethici, comptabiliteit en legaliteit leve
ren geen moraliteit op. 

Geen enkele samenleving kan zonder 
normen en waarden. De essentie ervan is 
dat ze langs een traditionele weg worden 
aangeboden, maar op een vrijwillige wijze 
aanvaard moeten worden. Per steer of do
mein zijn er waarden, normen, beginselen. 
De complexheid van de samenleving weer
spiegelt zich in de complexe ethiek. We zul
len telkens moeten proberen in aile ver
banden waar we samen werken, samen 
Ieven of samen iets doen een consensus in 
normen en waarden te bereiken. De taak 
voor de ethici is zo'n consensus te verge
makkelijken. Het is eigen aan ethiek dat ze 
niet afgedwongen wordt. De taak van de 
ethici is voor te lichten, op te voeden, be
hulpzaam te zijn, tot wederzijds begrip en 
tolerantie aan te sporen en zelf het voor
beeld te geven. lnteractie tussen wetgeving 
en ethiek moet ons niet de illusie verschaf
fen dat er een nieuwe overkoepelende mo
raal zou kunnen ontstaan, maar opent ho
pelijk de ogen voor een ethiek die 
universele waarden verdedigt, die opvoedt 
tot zelf-regulering en die per domein een be
perkte moraal mede tot stand weet te bren
gen. De juiste interactie tussen wetgeving 
en ethiek moet de aandacht richten op 
nieuw normbesef. Voor regulering van onze 
samenleving is een flinke dosis zelf-regule
ring onontbeerlijk. Zelf-regulering is pas 
mogelijk bij goede opvoeding. Moree\ beset 
en goede wetgeving zijn twee verschillende 
zaken. De goede samenleving komt uit 
beide krachten voort. 
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