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Links en de moraal (4)

Argumenten voor  
een beschavingsoffensief

gabriël van den brink

Ongeveer tien jaar geleden introduceerden 
twee Leidse politicologen een nieuw begrip. 
Het ging om dos, wat staat voor De Ongekende 
Samenleving. Ze meenden dat veel politici, be-
stuurders en beleidsmakers eigenlijk niet goed 
weten waar ze mee bezig zijn. Ze beslissen wel, 
ze sturen aan en schrijven beleidsnota’s maar 
ze hebben nauwelijks oog voor de zaken waar 
het in de maatschappelijke realiteit om gaat. Ze 
lijken afgeschermd van datgene wat gewone 
burgers doen en datgene wat er onder bevolking 
leeft.1 Dat is een gevaarlijke toestand die — zoals 
bleek uit de stormachtige opkomst van Pim 
Fortuyn — ook in electoraal opzicht catastrofaal 
kan uitpakken. Op het eerste oog lijkt die turbu-
lente periode alweer voorbij. Links staat er in de 
peilingen heel gunstig voor zonder men er veel 
voor hoeft te doen. Maar betekent dit dat links 
nu wél weet wat er onder de burgers leeft? Ik be-
twijfel dat, zeker als het om morele vragen gaat. 
Slecht in staat tot het duiden van de tekenen 
des tijds, het morele initiatief te zeer overlatend 
aan de rechterzijde en nog veel minder bereid 
om een eigen engagement te ontwikkelen, bleef 
links lange tijd stil en leeg.
 Zelf heb ik dat gemerkt toen vorig jaar mijn 
boek Schets van een beschavingsoffensief. Over 

normen, normaliteit en normalisatie in Nederland 
verscheen.2 Ik werd overstelpt met verzoeken 
om interviews, toelichtingen en spreekbeurten 
maar de vraag kwam voornamelijk van rechts. 
Met name de kleine christelijke partijen toon-
den een grote belangstelling. Ter linkerzijde 
reageerde men nauwelijks, ofschoon een enke-
ling op persoonlijke titel erkende dat het om 
een belangrijk thema ging. Ik vond dat spijtig. 
Niet alleen omdat het debat daardoor eenzijdig 
wordt, maar ook omdat het door mij bepleite 
beschavingsoffensief geen kwestie is van links 
of rechts maar van de samenleving als geheel. 
Des te verheugender was de conferentie die eind 
februari op initiatief van de Wiardi Beckman 
Stichting werd gehouden. Ter toelichting van 
mijn eigen bijdrage noem ik hieronder verschil-
lende argumenten voor een beschavingsof-
fensief. Maar laat ik eerst een paar conclusies 
uit mijn onderzoek naar normen in Nederland 
opsommen.

moreel minimum

De afgelopen decennia hebben we telkens ge-
hoord dat Nederland zo veelvormig zou zijn. En 
inderdaad: elke middelgrote stad laat zien dat 
de samenstelling van de bevolking heel divers 
geworden is. Ook op het gebied van godsdienst, 
politieke voorkeur of levensstijl lopen de za-
ken door elkaar. Toch is dat bedrieglijk. Want 
over enkele belangrijke beginselen is een groot 
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deel van de Nederlandse burgers het eens. Met 
betrekking tot de rechtsstaat blijkt er zelfs een 
tamelijk brede consensus te bestaan. Een grote 
meerderheid van de autochtone Nederlanders 
steunt de emancipatie van de vrouw, is gehecht 
aan democratische vrijheden, keert zich tegen 
autoritaire politiek, waardeert onze nationale 
eigenheid, wil niets weten van overspel, vindt 
dat euthanasie toelaatbaar is, wil de Nederlandse 
taal voor immigranten verplicht stellen, neemt 
graag een egalitaire houding aan, staat een harde 
aanpak van criminelen voor en wil een grote be-
wegingsvrijheid op seksueel gebied.3 Dat wordt 
trouwens niet alleen door mij geconstateerd. 
Er zijn zelfs onderzoekers die de Nederlandse 
bevolking als een kudde opvatten: hoewel elk 
individu een eigen voorkeur volgt, lopen we 
inhoudelijk allemaal dezelfde richting uit.4 In 
elk geval lijkt er op moreel en normatief gebied 
meer overeenstemming te bestaan dan men op 
het eerste oog vermoedt.
 Bovendien kan men niet volhouden dat er 
normatieve achteruitgang is. Velen geloven dat 
Nederland verloedert en dat het vroeger beter 
was. Maar als we kijken naar de verwachtingen 
die op specifieke levensgebieden gesteld wor-
den, zien we vaak dat ze juist hoger dan in het 
verleden zijn. Ik noem een paar voorbeelden. 
We stellen vandaag hogere eisen aan onze part-
ner en aan het huwelijk. Dat geldt ook voor het 
onderwijs aan onze kinderen, zeker als het om 
sociale en normatieve vaardigheden gaat. Bij 
het bedrijfsleven zien we eenzelfde ontwikke-
ling. De eisen die in sociaal, communicatief en 
psychologisch opzicht aan werknemers gesteld 
worden, gingen de afgelopen dertig jaar geleide-
lijk omhoog. We verwachten eveneens méér van 
onze bestuurders en politici. Ze moeten kun-
nen uitleggen wat ze doen en burgers serieus 
nemen. We hanteren hogere normen op het ge-
bied van levensstijl (niet roken, meer bewegen) 
onderlinge omgang (geen discriminatie, meer 
respect), de bejegening door professionals (vol-
ledig informeren, zorgvuldig handelen) en zelfs 
de media worden in toenemende mate met een 
kritisch oog bezien.5

 Deze ontwikkeling brengt twee problemen 
met zich mee. Ten eerste worden normen meer 
en meer als een private aangelegenheid beleefd. 
Zelfs de idealen die we met elkaar gemeen heb-
ben worden niet als collectieve of publieke 
waarden opgevat. Wat krijgen we te horen als je 
iemand op zijn gedrag aanspreekt? Dat bepaal ik 
zelf wel! Anders gezegd: er is inderdaad morali-
teit maar er zijn geen instanties die een publieke 

moraal uitdragen. In dat opzicht hebben de 
kerken vroeger een voorname rol vervuld. Na-
tuurlijk werd de moraal die pastoor of dominee 
verkondigde niet altijd in daden omgezet maar 
ze hielden wel een vertoog over collectieve stan-
daarden. Een dergelijk vertoog bestaat niet meer. 
Rechters zijn eigenlijk de enigen die door het 
publiek als een onafhankelijke morele autoriteit 
gezien worden, maar de vraag is of men daar-
mee kan volstaan. Scholen zouden die functie 
kunnen vervullen, maar zij aarzelen. En de mas-
samedia behandelen weliswaar moreel beladen 
onderwerpen maar ze concentreren zich op 
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gunstig voor zonder dat men 
er veel voor hoeft te doen. Maar 
betekent dit dat links nu wél weet 
wat er onder de burgers leeft? Ik 
betwijfel dat, zeker als het om 
morele vragen gaat. Slecht in staat 
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nog veel minder bereid om een 
eigen engagement te ontwikkelen, 
bleef links lange tijd stil en leeg
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nieuws en amusement. Wat we missen is een 
instantie die de morele normen van private bur-
gers tot een publieke moraal verbindt.6

 Het tweede probleem is de meeste burgers 
wel morele normen hebben maar in de praktijk 
anders handelen. Vandaar dat de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid in haar 
rapportage over waarden en normen verwijst 
naar ‘de last van het gedrag’.7 Premier Balke-
nende bedoelt hetzelfde als hij zegt dat fatsoen 
iets is wat je moet doen. Tal van professionals 
stuiten op het probleem dat de normen vaak 
goed omschreven zijn maar dat de handhaving 
of de uitvoering te wensen overlaat. We kunnen 
daar niet al te luchtig over doen. Bijvoorbeeld 
door te kiezen voor een ‘katholieke’ opstelling 
waarbij de spanning tussen de leer en het leven 
met een relativering van de leer wordt opgelost. 
Moderne samenlevingen nemen op dit punt 
veeleer een ‘protestantse’ houding aan: als je be-
paalde normen onderschrijft, moet dat gevolgen 
voor je gedrag hebben. Van moderne burgers 
verwachten we dat ze in elk geval hun best doen 
om de spanning tussen de leer en het leven zo 
klein mogelijk te laten zijn.
 Tegen deze achtergrond heb ik vier beginse-
len geformuleerd die in combinatie de kern van 
het beschavingsoffensief uitmaken. Het zijn 
normen die feitelijk door vele burgers worden 
aanvaard, maar waarvan het collectieve karak-
ter zelden zichtbaar is en die onvoldoende als 
publieke moraal worden geformuleerd. Daarbij 
gaat het om de volgende: 1. Gelijkwaardigheid van 
allen die aan het maatschappelijke verkeer deel-
nemen. We weten uiteraard dat er verschillen 
zijn tussen arm en rijk, man en vrouw, hoog en 
laag opgeleid, allochtoon en autochtoon, maar 
het gaat niet aan iemand op grond van dat soort 
verschillen uit te sluiten of te minachten. 2. Zelf-
werkzaamheid in die zin dat burgers zelf uitma-
ken hoe zij hun leven willen inrichten, maar ze 
moeten wel zorgen voor het inkomen en de op-
leiding die daartoe nodig zijn. 3. Betrokkenheid in 
die zin dat men een zekere belangstelling voor 
elkaar moet opbrengen. De moderne samenle-
ving is vaak hard en zakelijk, maar daaruit volgt 

niet dat we ons tot het najagen van eigen belan-
gen moeten beperken. 4. Aanspreekbaarheid in 
die zin dat we ons verantwoordelijk voelen voor 
de gevolgen van ons handelen. Fouten maken is 
menselijk, maar ze moeten wel worden erkend. 
Wat we in elk geval niet kunnen hebben is dat 
mensen hun fouten loochenen, naar een ander 
wijzen of wegduiken als de benadeelde partij er 
iets van zegt.8

 Aldus vormen deze vier deugden of be-
ginselen een moreel minimum, een set van 
basisregels die ten grondslag liggen aan een 
fatsoenlijke samenleving. Ze laten ruimte voor 
uiteenlopende filosofische, politieke of reli-
gieuze stromingen maar kunnen er wel voor 
zorgen dat het maatschappelijke verkeer min of 
meer beschaafd verloopt. Impliciet worden deze 
beginselen door tal van burgers erkend, ook al 
zullen ze niet altijd op dezelfde manier worden 
verwoord. Het openlijk uitspreken, bevorderen 
en handhaven van deze vier deugden of beginse-
len maakt de kern uit van het beschavingsoffen-
sief waar ik voor pleit.

gelaagde uitdagingen

Niettemin kan men de vraag opwerpen of een 
dergelijk offensief wel nodig is. Waarom moe-
ten we normen of waarden uitspreken als die 
door een meerderheid worden gedeeld? En ster-
ker: waarom zou links zich met dit soort vragen 
inlaten? Komt men dan niet in het conservatieve 
vaarwater van cda of vvd terecht? Ik zal mijn 
stellingname op twee manieren toelichten. Ik 
geef eerst aan welke specifieke uitdagingen zich 
aandienen en welke maatschappelijke groe-
peringen daarbij aan de orde zijn. Vervolgens 
noem ik enkele meer algemene omstandighe-
den die een dergelijk offensief rechtvaardigen.
 Ten eerste is een beschavingsoffensief wen-
selijk omdat de integratie van minderheden 
niet voldoende slaagt. Er wordt altijd gezegd 
dat werk en opleiding het meeste tot integra-
tie bijdragen, maar men zou de vraag kunnen 
stellen waarom dat eigenlijk zo is. Volgens mij 
omdat mensen via werk en school op een heel 
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alledaagse basis vertrouwd raken met zaken die 
in de Nederlandse samenleving voor normaal 
doorgaan. Maar wat als je nu geen werk hebt? Of 
als je kinderen naar een zwarte school toe gaan? 
Juist dan moeten de regels van het samenleven 
nadrukkelijk geleerd worden. Anders bestaat 
het risico dat men blijft hangen in de eigen 
groep of buurt waar gaandeweg de afstand tot de 
Nederlandse samenleving groter wordt. Dat is 
vooral te merken op het gebied van opvoeding 
en gezinsleven. Daarbij is onder meer de norm 
van gelijkwaardigheid (bijvoorbeeld tussen man 
en vrouw) in het geding. Wat dat betreft lijken 
mij extra inspanningen voor het inlopen van 
culturele achterstanden noodzakelijk. 
 Ten tweede zou het beschavingsoffensief ook 
bepaalde groepen van de autochtone bevolking 
kunnen helpen. Met name laag opgeleide Ne-
derlanders houden er relatief vaak autoritaire 
opvattingen op na. Ze denken cynisch over poli-
tiek, hebben weinig belangstelling voor de pu-
blieke zaak, en willen maatschappelijke proble-
men vaker met repressieve middelen oplossen. 
Maar dat is te gemakkelijk en het getuigt van 
een zwak ontwikkeld burgerschap. Deze Neder-
landers hebben vaak kritiek op degenen die zich 
als bestuurder of als burger inzetten voor de pu-
blieke zaak en leunen zelf achterover. Het zou de 
moeite waard zijn om meer te investeren op het 
punt van zelfwerkzaamheid. Bijvoorbeeld door 
hun te leren hoe je ergernissen en conflicten 
— die er in de grote steden volop zijn — als burgers 
onder elkaar kunt regelen. Of hoe je in samen-
spraak met politie en overheid aan een voor alle 
partijen bevredigende oplossing kunt werken.
 Ten derde raakt het beschavingsoffensief aan 
de maatschappelijke bovenlaag. Er was een tijd 
dat burgers die een zeer goed inkomen hadden of 
aan het hoofd stonden van een bedrijf, zich sterk 
inzetten voor de publieke zaak. Tegenwoordig 
houden beter gesitueerden zich vooral bezig met 
hun aandelen, optieregelingen of gouden hand-
drukken. Gevraagd naar het waarom van hun 
vaak riante inkomen wordt verwezen naar de 
marktwaarde. Daarmee trekken Nederlanders 
zich geheel op hun particuliere belangen terug. 

Hoe staat het eigenlijk met de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van deze bovenlaag? Ik zou 
zeggen: gun iedereen zijn hoge inkomen maar 
zorg ervoor dat allen aantoonbaar iets voor de 
publieke zaak betekenen. Vooralsnog wordt de 
deugd van betrokkenheid in deze kring gemist.
 Ten vierde zou men de Nederlandse midden-
klasse moeten aanspreken. Niet op de vraag of 
zij wel de juiste normen en waarden huldigen, 

want als één groep de genoemde morele con-
sensus draagt dan is zij het wel. Dat is voor de 
stabiliteit van onze democratie een niet onbe-
langrijk feit. Maar hoe staat het met de feitelijke 
gedragingen? Veel burgers uit de middenklasse 
hangen wel hoge normen aan maar handelen er 
niet naar. Er is een kloof tussen zeggen en doen 
en in zoverre dient men de aanspreekbaarheid 
van deze burgers te verbeteren. Mijn stelling is 
in elk geval dat de kloof tussen denken en doen 
in een moderne samenleving niet al te groot 
mag zijn omdat daarmee het sociale vertrouwen 
ter discussie komt te staan.
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Juist mensen die op moreel gebied 
de weg kwijt zijn, nemen snel 
een autoritaire houding aan en 
hebben weinig vertrouwen in 
de democratie. Omgekeerd geldt 
dat mensen die veel vertrouwen 
in de Nederlandse democratie 
hebben, er sterke (zij het onderling 
verschillende) morele denkbeelden 
op na houden. Mijn conclusie 
is: krachtige morele oordelen 
zijn goed voor het democratisch 
overleg en omgekeerd
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het nut van beschaving

Toch zijn er ook een paar algemene omstandig-
heden die meer aandacht voor beschaving en 
burgerschap rechtvaardigen.
 Daarbij denk ik onder andere aan de rol van 
professionals in Nederland. Dat wil zeggen: 
allen die werken in het onderwijs, de gezond-
heidszorg, het openbaar vervoer, de arbeidsvoor-
ziening, bij de politie, justitie of de gemeente-
lijke overheid. Het gaat om een omvangrijk deel 
van de beroepsbevolking dat in hoge mate de be-
trouwbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse 
verzorgingsstaat bepaalt. De laatste jaren is 
men in steeds meer sectoren overgestapt op een 
bedrijfsmatige werkwijze. Het risico van deze 
privatisering is echter dat de publieke dimensie 
van het werk wordt verwaarloosd. Artsen, ver-
voerders, onderwijzers en politieagenten zijn 
niet alleen bezig met het leveren van een pro-
duct, maar met het uitvoeren van een publieke 
taak. Dat kan alleen wanneer zij de normen van 
goed burgerschap in het alledaagse leven serieus 
nemen. Ik vind daarom dat men de normatieve 
kant in het werk van professionals zou moeten 
versterken. Goede beroepsuitoefening hangt 
niet alleen van technische, functionele of be-
drijfsmatige factoren af.
 Vervolgens zijn normen van belang voor 
iedereen die betaald werk zoekt. Zoals bekend 
bestaat het grootste deel van de werkgelegen-
heid in Nederland niet uit banen in de landbouw 
of industrie maar uit verschillende soorten 
van dienstverlening. Denk aan het werk bij 
een bank, IT-bedrijven, verzekeringen etc. In 
dat soort banen zijn menselijke communicatie 
en persoonlijke bejegening van groot belang. 
Je kunt dat werk eigenlijk alleen goed doen als 
je behoorlijk wat sociale, normatieve en cultu-
rele bagage hebt. Je kunt niet volstaan met de 
houding die vroeger in de landbouw, de bouw 
of de zware industrie belangrijk was. Uithou-
dingsvermogen, lichamelijke kracht en een 
zeker machismo zijn uit de tijd. Mensen die 
in de dienstverlening willen werken moeten 
een attente, relatief feminiene en persoonlijke 

houding ontwikkelen. Beschaving is — behalve 
een waarde op zichzelf — in vele sectoren van de 
arbeidsmarkt ook iets functioneels. Partijen of 
politici die de werkende medemens een goed 
hart toedragen, moeten normen en waarden als 
genoemd allerwegen bevorderen.
 Verder krijgen deze normen meer gewicht 
doordat de media alom tegenwoordig zijn. Er 
gaat momenteel zoveel informatie om, het 
nieuws is zo snel bekend en de camera staat 
zo dicht op het gezicht van de betrokkenen dat 
eigenlijk maar één houding geloofwaardig is, 
namelijk volstrekte eerlijkheid. Macchiavelli 
heeft eens gezegd dat elke vorst in staat moet 
zijn om goed te schijnen maar slecht te hande-
len.9 Volgens mij gaat deze klassieke regel steeds 
minder op. Iedereen die zich beter voordoet dan 
hij is, valt voor het oog van miljoenen kijkers 
door de mand. Daarom moeten politici, bestuur-
ders, ambtenaren en allen die met de media van 
doen hebben een andere houding aannemen, 
namelijk de waarheid spreken, ook wanneer dat 
moeilijk is, wanneer er geen oplossing voorhan-
den is of wanneer men niet weet hoe het verder 
moet. Dat is in een moderne samenleving veel 
overtuigender dan de pretentie hooghouden dat 
je precies weet hoe het zit of hoe het moet.
 Ten slotte zijn morele beginselen en heldere 
normatieve denkbeelden essentieel voor het 
goed functioneren van onze democratie. Omdat 
democratisch overleg per definitie verschil van 
mening vraagt, denken sommigen dat er slechts 
relatieve waarheden bestaan. Postmodernisten 
gingen nog een stap verder en relativeerden de 
waarheid als zodanig. Uit een onderzoek naar de 
houding van burgers tegenover politiek blijkt 
evenwel dat dit niet klopt. Juist mensen die op 
moreel gebied de weg kwijt zijn, nemen snel 
een autoritaire houding aan en hebben weinig 
vertrouwen in democratie. Omgekeerd geldt dat 
mensen die veel vertrouwen in de Nederlandse 
democratie hebben, er sterke (zij het onderling 
verschillende) morele denkbeelden op nahou-
den. Mijn conclusie is: krachtige morele oorde-
len zijn goed voor het democratisch overleg en 
omgekeerd.10
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oprecht debat

Om al deze redenen meen ik dat beschaafd 
gedrag en burgerschap voor links van belang 
zouden moeten zijn. Maar het belangrijkste 
argument is uiteraard dat veel linkse mensen 
oprecht belang hechten aan de beginselen die 
hier werden genoemd. Er was een tijd dat alle 
idealen met argusogen werden bezien. In navol-
ging van Marx meenden velen dat het in de poli-
tiek vooral om economische belangen ging. In 
navolging van Nietzsche zag men het uitdragen 
van idealen als een vorm van machtsuitoefe-
ning. En in navolging van Freud dacht men dat 
idealen uit verborgen fantasieën voortkomen. 
Met andere worden: zodra iemand zich op een 
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hoger ideaal beriep, zocht men bij voorkeur naar 
de platvloerse motieven die een rol speelden. Dit 
cynisme is ons lelijk aan het opbreken. In plaats 
daarvan zou ik zeggen: laten we elkaars normen 
en waarden serieus nemen. Inhoudelijk zal 
de een kiezen voor beginsel a terwijl de ander 
beginsel b of c verkiest, maar we kunnen alleen 
een oprecht debat voeren als we aannemen dat 
de ander zegt wat hij of zij bedoelt. Ik geloof 
stellig dat de vier deugden die ten grondslag 
liggen aan het beschavingsoffensief door velen 
ter linkerzijde worden gedeeld. Maar dan is ook 
de conclusie duidelijk: zeg eerlijk voor welke 
beginselen je staat en probeer anderen ervan 
te overtuigen dat deze het beste zijn voor de sa-
menleving als geheel.
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