
PERSPECTIEF 

De inrichting van de wereld 
over politiek en moraal~ een reconstructie 

Door Christiaan de Vries 

De discussie over het morele ge
halte van de samenleving wint 
aan intensiteit. Na de bijdragen 

van het CDA op dit terrein en met name 
van de zijde van Hirsch Ballin, volgde on
langs zelfs een nieuwe pauselijke ency
cliek. Ondertussen mengde de VVD, bij 
monde van haar fractieleider, zich in de 
discussie. En hoewel hij zelden expliciet 
ingaat op het morele vraagstuk, kent zo
wat elke uitspraak die Bolkestein doet 

Wanneer vriend en vijand 
het hebben over de moraal, 
dan is er wat aan de hand. 

eerste plaats politiek-cultureel van aard 
zijn. 
Doorgaans worden ontwikkelingen be
schouwd in de termen van een zich her
scheppende wereldorde, of iets kleiner, de 
schoksgewijze ontwikkeling van europa. 
Maar zij kunnen ook dichter bij huis wor
den gezocht, in de eigen dagelijkse om
geving, of iets groter, in de vormgeving 
van de publieke of openbare ruimte die 

Maar wat dan? En richt men 
zich eigenlijk op de goede 

vragen? 
.• -----------------------------. 

een zwaar moralistische inslag. Groen Links roert zich aan het 
eigen front. In deze kring wordt gewezen op het in toenemende 
mate ontbreken van 'bindende elementen, die het individuele en 
gemeenschappelijke leven richting en inhoud geven'. Het is een 
gedachte die ook de Partij van de Arbeid niet vreemd blijkt te 
zijn, getuige de tekst van het verkiezingsprogramma dat nog niet 
zo lang geleden werd gepubliceerd. 
Wanneer vriend èn vijand het hebben over de moraal, of eigenlijk 
over het ontbreken ervan, dan is er wat aan de hand. Van het 
CDA mogen we haar verwachten, de moralistische bespiegeling. 
Hier vormen de zeden nog altijd de afspiegeling van hogere waar
den, voor eens en voor altijd gesteld - althans in de ideologische 
beschouwing van de mores. 
Opmerkelijker is het wanneer in progressieve kring de moraal tot 
onderwerp van discussie wordt verheven. Is dit een teken van 
verhoogde kwetsbaarheid van de eigen politieke identiteit? Of 
moet het worden beschouwd als blijk van zelfvertrouwen, een 
sterk moreel? Waarschijnlijk geeft links blijk ervan deelgenoot te 
zijn in de algemeen voorkomende verwarring omtrent de status 
en het karakter van het politieke. En dan blijkt het in een tijd als 
deze maar een kleine stap om in verwarring te raken over de 
status van het morele. 
De aandacht voor het morele vraagstuk kent niet alleen een po
litieke, maar ook een economische en vooral een culturele achter
grond. Sterker nog, in de hier gepresenteerde tekst wordt een po
ging gedaan het als een cultureel vraagstuk te reconstrueren. 
Deze reconstructie pretendeert hiermee niet in één keer afgerond 
te zijn - het is meer een noodzakelijk denkwerk, graafwerk eigen
lijk, in de diepte van de culturele vragen waarmee wij in deze tijd 
van grote veranderingen worden geconfronteerd. Veranderingen, 
die de inrichting van de wereld betreffen en mede daarom in de 
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hel lVelel!scl"'J1pelij~' Burel/u Vll//. D66. 
Dit. artikel verscheel/. eerder, il/. iet.s kortere versie, 
ill IWllijdschrift. 'Politie~' & CulIuur', sel'temberlo~·tober 1993. 

wij dagelijks betreden. Dan wordt duide
lijk dat het wel degelijk gaat om de inrichting van onze wereld en 
om de krachten die daarop hun invloed uitoefenen. Het blijkt om 
niet minder te gaan dan de vraag of wij het nog zijn die invloed 
(kunnen) uitoefenen op de inrichting van onze omgeving. 
In dit artikel wordt geprobeerd deze vraagstelling te benaderen 
langs verschillende invalshoeken, die niet altijd even gebruikelijk 
zijn. Daarom is er sprake van een reconstructie, of het voorwerk 
hiervoor, omdat het nodig blijkt de zaken waarom het gaat an
ders te duiden. Teneinde te ontkomen aan de verwarring waar
aan de discussie voor het morele vraagstuk ten prooi is gevallen. 

Het is niet moeilijk te bedenken dat al s je in verwarring bent je 
daar de ander gemakkelijk de schuld van kan geven. Alle publie
ke bijdragen over moraal gaan per slot van rekening over de mo
raal van het publiek. Maar zo blijkt de discussie over de publieke 
moraal toch onderdeel van de verwarring. Want de morele impli
catie is maar een zwak afschijnsel van reële problemen. Het be
nadrukken van het morele komt neer op de ideologische omcirke
ling van een probleem, letterlijk, het blijft er omheen cirkelen en 
koestert het, onder stille verwijzing naar de eigen mores en de 
eigen morele opdracht. Is het niet de missie (geworden) van al 
diegenen die zich inlaten met de politiek (politici, de politieke 
denkers, de beleidmakers, de politieke commentatoren èn de po
litieke journalisten), om zich druk te maken over de moraal en de 
moralen van al die anderen - in naam van hen of van die Ene? 
Maar op deze manier maakt men het zich te gemakkelijk. Moraal 
is altijd op specifieke wijze de uitdrukking van de betrekkingen 
van de personen tot hun omgeving. En dit maakt hen tot méér 
dan morele karakters, verpersoonlijkingen van een moraal en 
ons, als commentatoren, tot méér dan toeschouwers. Wie het over 
moraal wil hebben, zal zich moeten buigen over praktijken. Dan 
wordt het pas moeilijk èn interessant. We betreden het domein 
van de cultuur en de culturen. 
Sociale en culturele praktijken zijn divers en veelvuldig gewor
den. In de klassenmaatschappij en speelde nog de eenheid en 
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vormt niet minder dan een uitdaging in 
samenlevingen waarvan de bevolking in 
cultureel en etnisch opzicht diverser 
wordt, zoals de onze. 
In het denken hierover wordt het optre
den van culturele verschillen vervat in 
begrippen als individualisering en bur
gerschap. Dit zijn evenwel begrippen 
die, als zij slordig en in te algemene zin 
worden gebruikt, bevattelijk zijn voor 

--

de moralistische overweging. Meestal worden deze gebruikt om in 
de chaos toch nog collectiviteiten terug te vinden en vindt in het 
teken hiervan de morele gelijkschakeling plaats zonder nauwkeu
rig de aanspraak op geldende algemeenheid te formuleren. Waar 
geen rekening meer mee wordt gehouden, zijn de materiële, 
culturele voorwaarden waaronder personen, of groepen van 
personen, hun individuele burgerschap uitoefenen. Maar dan 
worden dus ook kenmerkende onderscheiden en verschillen niet 
meer in de overweging meegenomen. Het is een ethisch misbruik 
dat met name de politicus nogal eens van pas blijkt te komen. 
Het beroep op de burger wordt wat al te vaak gedaan vandaag de 
dag - figureert de burger, aangaande het ongepaste gedrag in 
conservatieve kring; de burger, aangaande het gepaste gedrag 
gaat met name in progressieve kring over de tong. Geen van 
beide gesprekskringen lijkt vrij van opportunisme in deze. 

Na de eerste ronde van discussie over moraal en burgerschap in 
de jaren tachtig zijn nu kennelijk de grote 'onderzoeken' aan de 
beurt. Onderzoek naar de werking van de sociale verzekeringen 
en naar de werking van de gezondheidszorg. Jarenlang is het 
debat over de organisatie van deze twee grote velden van de 
verzorgingsstaat gevoerd in termen van financiering. Nu is het 
management aan bod en worden de conclusies in moralistische 
termen vervat. Op basis van geconstateerde overconsumptie (al of 
niet frauduleus, maar in elk geval 'ongerechtvaardigd') wordt 
gezocht naar oplossingen die systeem-technisch worden verwoord 
en moralistisch gelegitimeerd. Maar de reductie tot het morele 
argument, of nauwkeuriger: de samenvoeging van de twee rede
neringen, de financiële en de morele, heeft tot gevolg dat de ~n
vloeden van de systemen van de verzorgingsstaat (hun werkings
wijze) zelf niet worden gethematiseerd. De manieren waarop deze 
hebben ingegrepen in de ontwikkeling van de levenswijzen en de 
culturen hebben veranderd, blijven buiten beeld. En dan wordt er 
ook niet gesproken over het verlies van de eigen kracht van de 
personen en van de gemeenschappelijke culturen, het verlies aan 

De vertekende werkelijkheid 

zelfstandigheid van .. . de burgers. Waar alleen nog over wordt 
gesproken is de aanpak in systeem-conforme termen: meer con
trole, meer moraal, ook al moeten ondertussen hiertoe hele onder
delen van het verzorgingsstatelijke complex worden geschrapt. 

Maar op deze manier bezien zou het hele vertoog dat zich heden 
ten dage over moraal en burgerschap ontwikkelt in feite naar een 
andere ontwikkeling verwijzen? Eén mogelijke redenering is dan 
de volgende. 
We zijn komen te leven in een in hoge mate maatschappelijk 
geïntegreerd systeem, waarin de domeinen van het leven op el
kaar raken afgestemd, als in een verfijnd en systematisch gere
geerd ketenschema. De.principes van ordening zijn wezenlijk bu
reaucratisch van aard. De inzet vormt de ordening van omgevin
gen, in geografisch, evenzeer als in systematisch opzicht. Ten
einde ons hiervan een concrete voorstelling te maken, valt te den
ken, om maar eens wat te noemen, aan de opbouw of vernieuwing 
van buurten of aan de aanleg en bouw van kantoor- 'parken'. En 
wat dachten we van 'landschapsparken', of in eenvoudige zin, 
maar niet minder complex, de matrix van het recreatiepark. 
In systematisch opzicht valt inderdaad de werking van de grote 
stelsels op, van Volksgezondheid en Sociale Zekerheid, waarin 
het medisch centrum en de, misschien nog net niet ziekmakende, 
maar wel treurniswekkende ruimtes van de controlerende in
stanties hun dwingende en disciplinerende rol spelen. Overigens 
moet worden opgemerkt dat in het algemeen het netwerk van re
gels een al nauwelijks meer metaforische functie kent in het pers
pectief van omgevings- en gedragsregulering. 
De sociale en culturele ordening beantwoordt aan een functiona
lisme en vindt segmentsgewijs plaats. De omgevingen worden 
geschakeld naar de principes van systeemintegratie. Niet de be
hoefte van mensen, maar de 'behoefte', de wetten van de syste
men vormen hier het uitgangspunt. Voor het bureaucratisch of 
technocratisch gezichtspunt is de beheersing van de omgeving 
voorwaarde voor de beheersing van het subject. Het gaat wel de-
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gelijk nog steeds om macht. Maar hierin oriënteert de afweging 
zich aan het criterium van efficiëntie en is economisch of econo
mistisch van aard. Als zodanig is het een praktijk die zichzelf be
weegt. En de vraag laat zich stellen hoe de ontwikkeling van een 
dergelijk mechanisme zich verhoudt tot het vraagstuk van mora
liteit. Het produceert effectiviteit en verengt op deze wijze het 
rechtvaardigingscriteriurn tot een procedurele doel en middel
overweging. 
Deze hele ontwikkeling, hier samengevat in nog 
kleiner dan een notedop, heeft ontegenzeggelijk 

zelfs in fysieke zin. We bewegen ons erin voort als in een decor. 
Maar dit verandert onvermijdelijk ons werkelijkheidsbegrip. De 
omgeving is een begrip en een abstractie geworden, hetgeen te
rugkeert in de vormgeving ervan, in de 'ruimtelijke ordening', in 
de architectuur èn in de interieurs. Alles wordt losgemaakt van 
zijn herkomst, maar dan worden de dingen onvoorstelbaar, het 
historisch bewustzijn tot een last en het fysieke tot een hindernis. 
Zo komen we te leven in een ontworpen, visuele wereld, die ons 

tot toeschouwer maakt. En op deze gemankeerde 
wijze zijn we deelgenoot. 

grote culturele consequenties. Waar het leven zich 
in toenemende mate beweegt in bureaucratisch ge
formeerde omgevingen, blijft ook het persoonlijke 
niet onaangeraakt. Het raakt verzeild in technolo
gisch bezette praktijken en moet daarin zijn weg 
zoeken. In politiek en juridisch opzicht wordt het 
geleefde verschil en daarmee de subjectieve au
thenticiteit vervat in praktijken des onderscheids. 
De verschillen worden opgenomen en omgevormd 
in beheersbare onderscheiden - waarvan er onein
dig veel méér produceerbaar zijn dan er verschillen 
waren. Is dat niet één van de grote problemen van 
de Verzorgingsstaat, zoals het op een andere wijze 

D e morele 
boodschap 
lijkt nog de 

De enige mogelijkheid lijkt erin te liggen ons 
hiervan bewust te zijn, om niet alleen maar deelge
noot zonder ogen of sprakeloos toeschouwer te 
blijven. De woorden en de dingen weer in verhou
ding tot elkaar te plaatsen, daar gaat het om. 
Teneinde de dingen te onderwerpen, moeten wij 
weer in de eerste plaats deelgenoot en dan pas 
toeschouwer worden. Dit gaat op voor de ander èn 
voor ons zelf. Het zou het vertrekpunt moeten zijn 
voor een hernieuwd denken over de verhouding 
tussen het private, het civiele en het openbare. Hoe 
groot zou de politiek-culturele waarde ervan zijn 

enige die 
over afstand 
kan worden 

gehoord 

sinds jaar en dag het probleem van de markt is? De 
bomen zijn talrijker geworden dan het bos. De doel-middel-overw
eging kent geen grens, niet voor het subject èn niet voor het ob
ject. 
Een ontwikkeling van de maatschappij tot een systeem waarin 
effectiviteit en efficiëntie de maatstaven zijn geworden om het 
handelen te rechtvaardigen, brengt de moraal vanzelf in diskre
diet. Dit gaat op voor alle hieraan georiënteerde praktijk, die van 
economie, van politiek èn van cultuur. 

Een politiek die wil beginnen hieraan ook maar iets te verande
ren, moet beginnen bij de cultuur en niet bij de moraal. Zij moet 
aanvangen met het begrijpen van de culturele praktijk die is ge
groeid, buiten èn binnen de instellingen. Maar het gaat om méér 
dan een probleem van gegroeide institutionele praktijken. 
De reductie van het denken tot de relatie tussen doel en middelen 
huist ook in wat wij de markt zijn gaan noemen. Maar ook dat is 
nog niet genoeg. Zij is doorgedrongen tot in elke handelings
ruimte, publiek èn privé. En bovendien regeert zij hierin elke 
praktijk nog weer op zichzelf, ook als het gaat om die van de ar
chitect, de arts of de onderwijzer. Zij regeert deze als de praktijk 
van dè onderwijzers, van alle onderwijzers gezamenlijk - maar 
óók als een van de individuele persoon, als persoonlijke praktijk. 
Het gaat om niet minder dan een fundamentele, formeren de 
kracht, een systeemkracht. Hier is sprake van een abstractie, van 
een ontwikkeling die onze waarneming feitelijk overstijgt. 
Maar hoe moeten wij ons hier dan tegenover verhouden? Begint 
de moraliteit niet bij het einde van de slavernij? Hoe valt een ' 
einde te maken aan de dwang die uitgaat van de systematiseren
de kracht die op onze omgeving wordt uitgeoefend? 

In de nieuwe inrichting van onze wereld worden de conventionele 
instituten van de moraliteit ons ontnomen. Wij zijn er aan gew
end geraakt onze familie van ons te verwijderen, tradities te ver
werpen en hebben mobiliteit zo ongeveer tot hoogste waarde in 
ons leven geaccepteerd. Zo is onze omgeving op afstand geraakt, 

als de beleidsambtenaar zich niet alleen maar liet 
regeren door de norm van zijn omgeving. En de ar

chitect niet alleen door de exclusiviteit van de zijne en de arts 
niet ... En de politicus? Hierin ligt vermoedelijk het geheim van 
een politiek van het culturele verscholen. Het is de gedachte van 
de culturele democratie, want het gaat om de inrichting van de 
wereld. 

Bevindt zich hier ook niet het drama van de politiek? Is het geen 
drama waar de politiek voor zich de afstanden nog eens verdub
beld weet? De politicus is twee keer toeschouwer, zoals hij zich 
aan gene zijde van het schouwtoneel bevindt. Het zicht moet wel 
getroebleerd zijn, waar het uitzicht wordt ingenomen door een 
druk bezet verbureaucratiseerd middenveld. 
En dan wordt het pas echt moeilijk te zien hoe de bureaucra
tische regeling van de sociale wereld de culturele potenties terug
dringt, verbuigt en soms vernietigt. Economie en ook de politiek 
parasiteren op de potenties die de 'leefwereld' herbergt, zo stelt 
Habermas. Maar hier stuiten de beheersingssystemen ook op hun 
grenzen. De verzelfstandiging van het publieke domein tot een 
sociale mechanica neigt ertoe de culturele eigenheden te verdrin
gen. Deze raken gedwongen te woekeren. Het is de ultieme conse
quentie van het administratief worden van een samenleving. 
Waar macht, beheersing èn publieke cultuur samenvallen in een 
samenleving is deze ons tot risico. Dan komen individualisering 
en burgerschap op een verkeerde manier in het geding. En wordt 
de principiële of fundamentele vooronderstelling van pluraliteit 
vervangen door een denken in termen van homogeniteit. Zo kan 
het culturele verschil worden gevangen in een formele en functio
nele terminologie des onderscheids. 
In de huidige maatschappij schijnen politici en burgers buiten 
haken te zijn geplaatst en is de gemeenschap gereduceerd tot de 
'sociale wereld', namelijk een samenvallen van sociale mechanica, 
als samenstel van juridische en bureaucratische beheersingswij
zen, en een levenswijze, die zich niet daaraan kan onttrekken en 
er door wordt beheerst. Dan kan het mogelijk' worden dat politiek 
en burger elkaar alleen nog vinden via de omweg van de morele 
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aanspraak. De morele boodschap lijkt nog de enige boodschap die 
over grote afstand kan worden gehoord - zij kent vele echo's ('pu
blieke verantwoordelijkheid', 'individuele verantwoordelijkheid', 
'burgerschap', 'burgerzin' etcetera). Maar deze is gedwongen 'leeg' 
te blijven, omdat zij geen onderdeel is van een meer directe com
municatie. 

Zo vanzelfsprekend is zij dus niet, deze hele ontwikkeling. Com
plex en van vele tegenspraken doortrokken, kent deze evenzeer 
culturele en cultuur-psychologische, als politieke en politiek-ju
ridische implicaties. Maar hoe aan de ontwikkelingen een wen
ding te geven? Voorshands schijnt er maar één manier om de din
gen weer tot spreken te krijgen en dat is het verkleinen van de af
standen. 
Dan hebben we het over democratie en over het aan het woord 
laten van de problemen die werkelijk spelen. Vanuit de politiek 
moeten we op zoek naar nieuwe sprekers, want de oude zijn te ge
wend geraakt bij de politiek te krijgen wat zij op de markt niet 
kunnen winnen. Het zijn lobby's en in dit opzicht te berekenbaar. 
Naar hen hoef je niet eens te luisteren om te weten wat ze willen. 
Het zal er om gaan nieuwe fora te scheppen, te zoeken, wat een 
vernieuwing van de politieke cultuur vereist. We zullen de admi
nistratieve technieken moeten vervangen door nieuwe, culturele 
strategieën, die gebaseerd zijn op een oprechte behoefte tot com
municatie. 
Maar dan is het vóór alles nodig de systeemgrenzen te doorbre
ken, of ons er in elk geval van bewust te zijn. Want systemen zijn 
a-moreel, maar de werking ervan getuigt van een meer dan 
gemiddelde zin voor continuïteit. Legaliteit is voor een systeem 
genoeg voorwaarde opdat het zijn regulerende werkzaamheid kan 
voortzetten. Maar daarmee hebben zij hun legitimiteit nog niet 
bewezen. Deze komt alleen tot stand in de openbare meningsvor
ming, die dus meer is dan de diffuse acceptatie ervan, 'inspelend 
op ieders hoop aan zijn trekken te komen'. De voorwaarden hier
voor liggen in een méér dan formele en dus ook méér dan politie
ke democratie. Zij maken een cultureel besef van democratie 
nodig, opdat legitimiteit weer een kans krijgt in het inzicht dat de 
wereld van ons allen is . • 

Een cadeau dat steeds 
terug blijft komen ? 
Met de feestdagen voor de deur op zoek naar een cadeau dat méér in

houd heeft? Doe dan een Jaarabonnement op Idee cadeau. 'n Bijzon
dere geste, die de ontvanger beslist op prijS zal stellen. Een abonnement 
op Idee is immers niet alleen iets bijzonders, maar ook een cadeau dat 
steeds terug blijft komen en zo zes keer per jaar op een prettige wijze her
innert aan de 'afzender'. 

Belt u even met het Wetenschappelijk Bureau van D66, tijdens kantooru
ren van maandag tot en met vrijdag (telefoon 070-3621515). Dan vertel
len we ti precies hoe 't werkt. U kunt natuurlijk ook een kaartje sturen: 
SWB D66, oordwal 10,2513 EA Den Haag. 

Oude nummers van Idee kunt u nabesteJlen 

Oude nummers van Idee kunt u, als ze nog voorradig zijn, 
nabestellen. Hetzelfde geldt voor exemplaren uit de reeksen Ideeën 

(themabrochures) en SWB Cahier (eenvoudige themacahiers). 
Voor informatie over de beschikbaarheid van exemplaren vanaf 1991 
kunt u van maandag t/m donderdag bellen tussen 09.00 en 17.00 uur 

met de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66, telefoon 070-
3858303. Inmiddels is ook de mogelijkheid geopend zich te 

abonneren op Ideeën en Cahiers. 

SWB Cahier 
POLITIEK & CULTUUR 

Denken over 
Democratie 
In de reeks SWB-Cahier is het cahier 'Denken 

over Democratie' van de hand 'van H.J. van Houten 
verkrijgbaar. Met dit cahier wordt een poging ge
daan een brug te slaan naar de analyse van de cul
nlrele kant van het democratievraagsnIk. Want is het 
denken in de partij niet te lang blijven stilstaan bij de 
formule en staatktmdige kant van de democratie? 

Met deze uitgave heeft u een 'werktekst' in han
den, die aanzet tot nadenken over de dominantie van 
het bureaucratisch mechanisme verbonden met een 
nieuw concept van democratie. Dat is nodig, opdat 
D66 partner blijft van al diegenen die de toekomst 
van de democratie ter harte gaat. 

Het callier 'Denken over Democratie' omvat 34 
pagina's op A4-formaat en is de tweede uitgave in de 
serie SWB-Cahier, die nui bestaat uit de cahiers 
Relatie en Huwelijk (1992), Denken over Democra
tie (1993) en In Goede Banen (1993). 

Prijzen: 

• 'Relatie en huwelijk': f8 ,- + f2,- porti kosten 
• 'Denken over Democratie': fl0 ,- + f2,70 porti 
• 'In Goede Banen ': flO ,- + f2,70 porti 

Bestellen: 

Bestellen van deze cahiers doet u door te bellen 
met de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66, van 
van maandag Vm donderdag van 9.00-17.00 UUl". U 
kunt ook schriftelijk bestellen: Noordwal 10, 2513 
EA Den Haag. Stuur geen geld op, u ontvangt van ons 
een acceptgirokaart bij uw bestelling. 
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