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Gij zult zinvol· leven 
In gesprek met Jan Glastra van Loon 

B
ijna alle politieke partijen spre
ken vandaag de dag over een cri
sis van de moraal. Het heeft 

soms weg van een ethisch reveil: de moraal 
zou de binding tussen mensen en het ge
meenschapsgevoel van burgers moeten 
herstellen. Veel verder dan de constatering 
dat het schort aan burgerzin en maat
schappelijke cohesie komt men echter niet. 
Zodoende blijven de analyses hangen in 
machteloze, pessimistische cultuurkritie
ken. Gelukkig zijn er individuen die fun
damenteler over het vraagstuk van de mo
raal en maatschappelijke bindingen probe
ren na te denken in een poging een politiek 
vruchtbare interpretatie van de crisis van 
de moraal te formuleren. Zoals Jan Glastra 
van Loon. In het januari-nummer van Ci
vis Mundi schreef Van Loon een moraal
filosofisch betoog naar aanleiding van het 
boek Verder dan wet en willekeur. Pleidooi 
tegen de onmacht van de moraal van 
S. Samson. Daarin breekt Van Loon een 
lans voor een nieuwe grondslag voor de 

door Allan Varkevisser 

In politieke discussies over 
normen en waarden wordt 
vaak de burgers de maat 

genomen. Het normbesef van 
burgers zou te wensen 

overlaten. Glastra van Loon 
laat zien dat de discussie ook 

aan de andere kant kan 
beginnen. De oude, gebieden
de moraal heeft afgedaan en 

we staan voor de taak een 
nieuwe moraal te 

ontwikkelen waarin zingeving 
en individuele verantwoor
delijkheid centraal staan. 

komen van de directe noodzaak om in de 
meest primitieve omstandigheden voo 
hun levensonderhoud te zorgen. Zoals . 
de grotere rivierenrijken waar men me 
irrigatie-technieken werkte en zo de p 
ductie van voedsel meer in de hand kreeg 
Als er een grotere vrijheid tegenover d 
natuur ontstaat, worden mensen ook vrij
er ten opzichte van elkaar. Dan zijn e 
stringente regels nodig, waar mensen zic 
ook strikt aan houden, om samen te kun 
nen produceren, samen te kunnen werke 
en vreedzaam samen te kunnen leven. 
Een moraal opgebouwd uit geboden e 
verboden wordt dan belangrijk, zeker al 
de maatschappij hiërarchisch is opge 
bouwd. 
De mensheid heeft voor het grootste dee 
als geschiedenismakende mensheid vol 
gens zo'n hiërarchisch model en met zo' 
gebiedende moraal geleefd. Maar wij zij 
aangekomen in een tijd waarin iedel1 
mens eigenlijk zo ver is ontwikkeld en zo 
goed is opgeleid, dat die van buiten k 

moraal, namelijk één die niet is gebaseerd op ge- en verboden van 
bovenaf, maar een op de behoefte aan zingeving van binnenuit. 
Wat bracht hem op dit spoor? 

mende en opgelegde geboden en verboden niet meer overtuigen 
Wij zijn zoekende individuen geworden, mensen die de zin v 
hun bestaan zoeken. En niet van buitenaf, maar van binnenui 
daar een antwoord op willen geven en van binnenuit gemotiveerd! 
willen worden voor wat we doen. Zo verslapt de invloed van d 
imperatieve moraal steeds verder. Als deze niet vervangen word 
door een zingevingsmoraal, dan wordt zo'n moraal - zoals Samso 
het noemt - machteloos. Hij oriënteert ons niet meer, zegt ons nie 
meer waarop ons bestaan gericht zou moeten zijn. Het boven 
aardse spreekt mensen niet meer aan, de secularisatie is daarvoo 
te ver voortgeschreden. Het gebiedende spreekt ze niet meer aan 
Ze zijn in hun eigen ogen zelf verantwoordelijk voor hun doen e 
laten. Daar komt nog bij dat die gebiedende moraal zo uit losse 
ver- en geboden is opgebouwd. Het is een brokkelige moraal. Wa 
mensen zoeken is een levenswijze, iets dat een geheel vormt en da 
als een geheel zin geeft aan je bestaan. 

"De opmerking van Samson over de machteloosheid van de moraal 
trof me. Over het algemeen is men geneigd te zeggen dat als men
sen zich niet storen aan de positieve moraal, het aan de mensen 
ligt. Die zijn niet goed opgevoed of niet goed gemotiveerd en ga zo 
maar door. Maar de gedachte dat het wel eens aan de moraal zelf 
zou kunnen liggen en niet aan de mensen, trof mij. Het zette me 
aan het denken over de appellerende, van buiten komende moraal 
die zegt wat je moet doen en wat goed is. Zodoende ben ik tot de 
overtuiging gekomen dat de bevelende, gebiedende, imperatieve -
van boven naar beneden pratende - moraal hoort bij een andere 
maatschappij dan de onze, bij andere mensen dan wij. Die moraal 
was noodzakelijk in tijden waarin mensen enigszins los waren ge-
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Hoe verhoudt dit betoog zich tot de kritiek van de zoge 
naamde post-modernisten? Zij gaan immers ook uit va 
verbrokkeling, fragmentatie, en het einde van de Gro 
Verhalen. 
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Het loopt daarmee parallel in de zin dat de claim van univer
sele geldigheid van de oude moraal wordt prijsgegeven, want 
mensen zullen zelf zin aan hun leven moeten geven in het 
geheel van de feitelijke omstandigheden waarin zij leven. En 
aangezien het niet van buitenaf cultureel of door opvoeding 
wordt opgelegd, zullen ze het ieder voor zich als enkeling moe
ten ontwikkelen. Nu is dat laatste wel erg onwaarschijnlijk, 
eigenlijk onmogelijk, maar er is in ieder geval niet langer een 
eis dat het voor ons allemaal uniform moet zijn. 
Moraal heeft te maken met hoe mensen met de natuur en met 
elkaar moeten omgaan. Dat gaat nog steeds op, maar op een 
andere manier dan voorheen. De grootste bedreigingen ko
men niet langer voort uit de natuur als zodanig maar uit wat 
wij met die natuur doen. Als wij de structuur van het atoom 
onderzoeken en daarbij energie vrijmaken die groter is dan 
wat zich ooit in ons bereik heeft voorgedaan, dan hebben we 
een ontzettend riskante verhouding van onszelf tot de natuur 
in het leven geroepen die eisen stelt aan de manier waarop wij 
met elkaar en met de natuur omgaan. Dus daar gaat wel de
gelijk nog een appel van uit om de risico's van het menselijk 
bestaan in acht te nemen. Je kunt niet allemaal lukraak je 
eigen moraal ontwikkelen. Die moraal zal moeten worden af
gestemd op de nieuwe gevaren waaraan mensen zich hebben 
blootgesteld. 

In de politiek wordt veel gesproken over het belang 
van normen en waarden en de sociale cohesie. Ik 
vraag me daarbij weleens af of het nu gaat om de 
wens dat burgers meer in het gareel lopen of om het 
werkelijk samenbinden van mensen in een gemeen
schap? 

Ik vind de ongerustheid van de politiek terecht. De moraal 
waarnaar men gewend was te oordelen is steeds meer mach
teloos aan het worden en men bespeurt dat er daardoor een 
cohesiebevorderende factor wegvalt. Solidariteit en het rekening 
houden met belangen van anderen - waar de moraal toch in de eer
ste plaats voor is - worden steeds zwakker. Dus moet men meer 
grijpen naar 'meer blauw op straat', 'zwaardere straffen', en straks 
wordt de doodstraf misschien wel weer ingevoerd. Maar dat is het 
met repressie herstellen van een orde om zodoende te vervangen 
wat pro-actief niet meer gebeurt. Zo kom je in een vicieuze cirkel 
terecht. Men zoekt de oplossing steeds in het sterker maken van 
de oude moraal en daarmee slaat men de plank faliekant mis. We 
moeten erkennen dat de gebiedende moraal geen maatschappelij
ke grondslag meer heeft. De problemen waarvoor wij individueel 
en collectief staan zijn zo fundamenteel anders geworden. Wie kon 
er vroeger nou bepalen wannéér iemand een kind zou krijgen, of 
van welk geslacht het zou zijn? Nu kunnen we dat allemaal wèl, 
maar voor het nemen van beslissingen hebben we geen verboden 
en geboden meer tot onze beschikking. 
We hebben te kampen met een gigantisch menselijk zingevings
vraagstuk en mensen zijn daar dan ook voortdurend individueel 
mee bezig. De imperatieve verboden en geboden komen daarbij 
nauwelijks nog aan bod. Daar waar het om collectieve besluitvor
ming gaat, speelt zich hetzelfde af. Hoe ga je om met het milieu? 
Hoe kun je een schoner werkende technologie ontwikkelen? In 
welke verhouding doe je het een en het ander? Het gaat erom dit 
soort van processen zodanig vorm te geven dat er synergie ont
staat en dat het effect duurzaam is. 
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Je hebt samen met anderen een tekst gemaakt voor 
SWB met de titel 'Van ideologie naar politieke verant 
woordelijkheid'. In hoeverre is de hiërarchische maraa 
verbonden met ideologieën? 

In het feit dat de bevelende moraal je van hogerhand vertelt h 
je moet leven. Je bent alleen maar verantwoordelijk voor het we 
of niet naleven van de ver- en geboden. In de nieuwe moraal gaa 
het om de vraag of je op zo'n manier met je leven weet om te ga 
dat daar zin aan wordt gegeven. Niet alleen aan je individuel 
leven, maar ook aan het samenleven met anderen. Dat is niet iets 
dat je van buitenaf wordt opgelegd, maar dat je als verantwoorde
lijk mens voor het vreedzaam en duurzaam samenleven word 
vóórgelegd. 

In een debat over de moraal zoals dat in 
dagblad Trouw is gevoerd, is vanjouw opvatting gezegd 
dat deze gebaseerd is op enerzijds de natuurlijke goed 
heid van de mens en anderzijds de romantische gedach 
te dat men zijn eigen 'ik' moet vinden. 

Mijn opvatting gaat niet uit van de goedheid van de mens, maali 
van het feit dat de mens over zijn eigen gedrag kan nadenken, da . 
hij zich van zijn gedragsmogelijkheden een voorstelling kan ma-
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ken en op grond daarvan verantwoordelijk is voor wat hij uitein
delijk kiest en doet. Hij kan voor het kwade of het goede kiezen. 
Maar wat het kwade en het goede zijn, is niet vooraf gegeven. 
De gedachte over het vinden van het eigen 'ik' is gebaseerd op ver
ouderde denkbeelden over de mens. We weten inmiddels dat de 
mens evenzeer een product is van de cultuur waarin hij leeft, als 
een producent ervan. En dan gaat bet er niet om dat je ergens in 
dat proces je 'ik' vindt, maar het gaat erom dat jij in concreto als 
lichamelijk wezen en als cultuurvoortbrengend en cultuurgevormd 
wezen, een zinvolle invulling van je bestaan weet te ontwikkelen. 
Mijn leven moet zin hebben binnen de context waarin ik leef. 

Als je stelt dat mensen hun eigen zingevingsmoraal 
moeten scheppen, word je vaak tot twee posities veroor
deeld. De ene is die van de relativist, 'anything goes' in 
de negatieve zin, de ander is die van de geniale über
menschdie zichzelf schept. Hoe kun je aan dat dilemma 
ontkomen? 

In de eerste plaats door noch absolutistisch universee~ noch rela
tivistisch te redeneren. Dat is een tegenstelling die voortkomt uit 
bet feit dat wij woorden gebruiken. De werkelijkheid zit niet zo in 
elkaar. Dat is een veel rijker geschakeerd geheel van mogelijkhe
den waarin wij onze weg moeten vinden omdat die weg niet biolo
gisch erfelijk is bepaald. \V'Ij gaan niet op in het hler en nu, maar 
kunnen telkens daarop reflecteren en ons voorstellingen van een 
andere werkelijkheid maken, zowel van ons verleden als van een 
nog te maken toekomst. De mens zit niet totaal gevangen in z'n 
natuurlijke mogelijkheden - zoals een insect - noch is de mens ab
soluut vrij om te beschikken over z'n eigen voortbestaan. Dat zijn 
valse beelden. En ze zijn zo hardnekkig omdat ze zo gemakkelijk 
zijn. Het gaat er niet om op een bepaald moment de juiste beslis
sing te nemen, maar om een beslissing te nemen die je de volgen
de keer in staat stelt om iets te doen dat in het verlengde ervan 
ligt en je zo een ontwikkelingsmogelijkheid biedt. Daar valt niets 
aan te rekenen ofte meten. Het is een ontwikkelingsbeeld, een vi
sie op een proces waarin je betrokken bent, maar waardoor je je 
niet eenzijdig wilt laten bepalen. 
De door jou genoemde uitersten tasten fundamenteel mis en ma
ken het mensen onmogelijk om nog wat van hun leven te maken. 
Want de één zegt dat het er niet toe doet wat je doet en de ander 
zegt dat het allemaal al is uitgemaakt. Wij moeten daar tus
sendoor laveren. 

Als we het hebben over de hederuhuJgse cultuur 
dan dreigt deze eigen verantwoordelijkheid teniet 
te worden gedaan door de allesbepalende genetica. 
Als je daar cultuurfilosofisch naar kijkt, hoe moet 
je die ontwikkeling dan duiden? 

Wij zijn stoffelijke organismen in een stoffelijke werkelijk
heid. Er kan dus met stoffelijke middelen in ons bestaan 
worden ingegrepen. Er valt dus niet te ontkennen dat nu we 
die genetische biologie hebben ontwikkeld, we langs die weg 
invloed kunnen uitoefenen op de levensmogelijkheden van 
mensen. Maar de verantwoordelijkheid voor die ingrepen 
ligt bij ons. De biologie komt daar 'achteraan'. 
Laten we eens aannemen dat je mensen langs genetische 
weg kunt verlossen van het risico van verslaving. Dan ga je 
ervan uit dat verslaving een puur fysisch-biologisch gebeu-

ren is. Quod non. Verslaving is evenzeer een cultureel, als een fy 
siologisch verschijnsel. Je kunt dus verslaafd zijn zonder dat 
een stoffelijk middel aan te pas komt, bijvoorbeeld aan een 
buis, een gokkast, of zelfs aan mediteren. Wij ontnemen onsze 
dan de vrijheid, niet de factoren van buitenaf. Dat risico zit in 
mens omdat het nu eenmaal een wezen is dat iets aan z'n eige 
doen en laten kan doen. 
Daarbij ga ik niet uit van een geestelijk subject, maar van indivi 
duele mensen aan wie subject-zijn eigen is. Mensen zijn geen 
jecten, maar ze hebben een kwaliteit die wij subject-zijn noem 
en die de filosofisch-antropoloog Plessner de excentrische posit.i 
naliteit noemde. Heidegger zegt dan dat wij er niet alleen zijn 
maar ons er ook van bewust zijn dat we er zijn. Dat is een j~ 
beschrijving en daarmee is ons bestaan fundamenteel anders 
dat van dieren. 

Naast de volledige genetische determino.tie is echter 4 
nog een andere mogelijkheid, namelijk dat er niets ~ 
vastligt en dat je handelt in een omgeving die zo pe 
soonlijk is dat je daarin geen verantwoording 
draagt ten opzichte van anderen. Zoals bijvoorbeeld · 
het geval van een ulf geschapen virtual reality. 

Ja, maar dan ontken je dus je stoffelijk organisme zijn, W&Dt • 
verplaatst je in je verbeelding in een louter veroeelde wedrelijk 
he id. Ik ben niet maar een figuur die ziebzelf fantueert. Wat er: 
allemaal achter mijn rug heeft gewerkt, werkt nu op ieder 
ment nog door en in zoverre word ik voortgeduwd. Maar bij da 
voortgeduwd worden, kan ik bijsturen, vormgeven en zelhenm 
woordelijkbeid nemen voor wat - binnen de beperkinpn van •· 
historisch en stoffelijk wezen zijn - mij te doen valt. 

Terug naar de situationele moraal en de eigen veront 
woordelijkhcid. Daarbij ligt een sterke nadruk op 
individu, maar we leven ondertussen met 15 miljoe 
Nederlander,9 op een klein grondgebied. 

En dat niet alleen, we leven met zoveel miljoenen Nederlande 
die voor ons Nederlanders waren! We zijn immers ook ~ 
bepaald. Het hyperindividualisme dat er in door ti,jkt te klinken 
moet je onmiddellijk opheffen door de werkelijkheid onder ogen 

In hel ECN. /\>lier•. rindl o.a. ondenoek plaah naar~: 
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zien datje met 15 miljoen Nederlanders niet alleen maar nu even
tjes leeft, maar dat je met allerlei draden met het verleden ver
bonden bent. De gemeenschap waar je deel van uitmaakt, is ook 
deel van je verantwoordelijkheid. Je kunt niet denken, 'Als ik er 
maar goed uitrol'. Op dat momentgeef je ieder ander het recht om 
hetzelfde te denken en te doen, en dan spat de boel uit elkaar. Pas 
als mensen zich realiseren dat zij verantwoordetijk zijn voor de 
ontwikkeling van zichzelf èn van de maatschappij waar zij deel 
van uitmaken, kan er een situatie ontstaan die duurzaam en 
vreedzaam is. En die verantwoordelijkheid is eerder groter dan 
kleiner geworden vanaf het moment dat de grootste gevaren die 
ons bedreigen niet meer natuurrampen zijn, maar de manier 
waarop wij met de natuur omgaan. Of dat nou eugenetica is of 
atoomenergie, dat maakt principieel geen verschil. Wij hebben de 
natuur ontketend en zijn daardoor zelf veel meer verantwoordelijk 
geworden dan ooit. 

Oibibio: mo<lem ccnlntm voor :;ingeving 

Er is onlangs een raket afgeschoten, Cassini, met enkele 
kilo's plutonium aan boord. Ik vind dat ons gemeen
schappelijk bestaan hierdoor op onaanvaárdbare wUze 
wordt bedreigd. Toch zijn het democratische regeringen 
die dit soort raketten afschieten. In hoeverre kun je 
daartegen nog bezwaar maken? 

Ik zou in ieder geval voorop willen stellen: als je niet effectief iets 
kunt doen, creëer je bij het verhinderen van de lancering mis
schien nog wel grotere gevaren dan wanneer het ding ordentelijk 
wordt afgevuurd. Het tegenhouden van die ene gebeurtenis is niet 
mogelijk. Je dient dus de democratie verder te ontwikkelen en de 
rol van de deskundigen daarin beter vast te leggen. Als er zulke 
grote risico's worden genomen, dan moet er een betere rolverde
ling zijn om die besluiten te nemen. Het verwijst naar een radica
lisering van de democratie. Niet in de zin dat iedereen permanent 
mag meebeslissen in een soort continue referendum. Dat is niet. de 
oplossing. Maar een verbetering van de democratie in een veel 
fundamentelere betekenis dan alleen de gekozen minister-presi
dent en het districtenstelsel. Het gaat er uiteindelijk om dat wat 
beslist wordt, ook controleerbaar beslist wordt. En de beslissing 
om Cassini af te vuren is volstrekt oncontroleerbaar in democrati
sche zin. De experts hebben het gecontroleerd. 
Radicalisering van de democratie betekent dus dat de beslissingen 
zo worden genomen dat mensen zich collectief verantwoordelijk 
kunnen voelen, dat ze 'mee'-bestissen. Daar zijn geen patent-oplos-
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singen voor, maar we kunnen wel bedenken wat verbeterinp 
zouden kunnen zijn op het bestaande systeem. 
Neem nou het corrigerend wetgevend referendum; het lost niet 
verschrikkelijk veel op maar het is wel een vwtering. In e 
me gevallen kunnen de1Jl0C1'1ltisch genomen besluiten worden 
ruggedraaid. Kortom, je moet kj,jken naar de mogelijkheden 
verbetering en die zien als een model van andere mogelijke ve 
teringen. En zo het systeem verder ontwikkelen. 
Democratie is natuurlijk niet tot stand gekomen doordat 
iemand opeens een geniale gedachte ontwikkelde over hoe 
maatschappij moest worden ingericht. Maar op basis van allerl 
ideeën aan de ene kant en praktische ontwikkelingen aan de an 
de re. Het parlement in Engeland is niet ontwikkeld vanachter l!e 

schrijftafel, maar doordat achteraf een Locke of een Monteaq · 
daarover ging nadenken en dat gaf weer voeding voor volgende 
nieuwe stappen. 

De Amerikaanse filosoof Riekarel Rorty maakt in zij 
liberale filosofze een strikte scheiding tUSBen het pubüe 
ke en het private domein. In het prioote domein 
iemand hele andere voorkeuren hebben en uitkuen d4 
in het publieke. Hoe denkjij over de scheiding tussen he 
private en het publieke? Ken jij het ook zoveel gew' 
toe als Rorty? 

Ja, omdat het vennogen tot reflecteren aan het individu-zijn 
bonden is. Een grote groep mensen kan niet retlec:tmen. Die 
op z'n best debatteren, maar vaak ontstaat er dan al gauw 
saopwinding of massahysterie. De menigte kan niet in de plaa 
treden van het individu. Het individu is de enige die kan 
ken, reflecteren, besluiten nemen en voor zichzelfbealiaaen wat 
gaat doen. Die vrijheid moet je te allen tijde in stand houden 
niet een soort blinde kudde te krijgen. Aan de andere kant 
er ook collectieve besluiten worden genomen en collec:tieve w 
den en normen, voorkeuren, en richtingen worden ontwikkeld. An 
ders zwemt dat individu in een luchtledig. Het is de ge&~ädenUI 
die maakt dat hij een concrete inho~ krijgt en het zijn de gemeen 
schappelijke ontwikkelingen waar hij deel van uitmaakt, die ma 
ken dat hij zich van de gemeenschap een idee kan vormen. 

De politieke partij wordt vaak genoemd als één VGn 
instituties die de verbinding tussen individu en BOmen 
leving moeten bewerkstelligen. 

Ja, dat moet het ook. Want dankzij zulke institutiee hoeft de m 
nigte geen kudde te zijn. Thorbecke heeft ooit gezegd dat een vol 
pas iets kan beslissen wanneer bet ook de organisatie heeft 
het nemen van besluiten. Breng je mensen samen op een markt o 
stuur je ze allemaal een biljet thuis, dan nemen ze geen besluit 
Besluitvorming vcronderstelt discussie, beraad t\188en mensen, e 
daarvoor heb je instituties nodig. Politieke partijen zorgen 
inderdaad voor. Het parlement is bij uitstek de plaats voor bet 
beraad. Helaas is het parlement langzamerhand zo losgezo 
van waL bij de mensen aan effecten van beraad terechtkomt, da 
het een rondzingen van eigen liedjes is geworden. Dat is een va 
de belangrijkste punten waarop de democratie moet worden ver 
beterd. Het stelsel moet worden opengebroken en ik weet n 
steeds geen beter middel dan een gematigd districtenstelsel. 
kiest namelijk niet een partij de kandidaten. maar doen dat d 
mensen uit een district zelf." • 
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