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Links en de moraal (6)

Een linkse studiedag

marjolijn februari

Op een linkse studiedag over moraal wachtte ik 
eigenlijk al sinds 3 juni 2002, toen ik in NRC Han-
delsblad een artikel las onder de sussende kop 
PvdA werkt aan ledendemocratie. Het artikel begon 
met een citaat van de zojuist afgetreden partij-
leider Ad Melkert, die in Utrecht het Politiek 
Forum van de partij had toegesproken. ’Demo-
cratie’, had hij daar gezegd, ‘democratie gaat over 
de concurrentie om de macht.’ Het citaat werd 
hierna nog veel vreemder, maar daarover zullen 
we uit consideratie nu zwijgen.
 ‘Democratie gaat over de concurrentie om de 
macht.’ Als ik ooit een politieke rel heb verwacht 
in die roerige verkiezingstijd van 2002 was het 
toen, na die uitspraak — maar de rel bleef uit. 
Blijkbaar is het volstrekt accepté om democratie 
zo te omschrijven. Zelf heb ik inmiddels bijna 
drie jaar geduldig gewacht tot het moment 
waarop ik tegen de PvdA iets zou kunnen zeg-
gen over macht en over moraal als beteugeling 
van die macht. Dat het nu dan eindelijk zover 
is stemt mij dankbaar; ik zal daarom eerst wat 
kritische opmerkingen maken over de linkse 
houding tegenover moraal, en daarna wat con-
structieve opmerkingen. Dat oogt dankbaarder 
dan andersom. 

Natuurlijk is het onzin, natuurlijk is democratie 
geen concurrentie om de macht. De strijd die 
wij verkiezingsstrijd noemen — en die de PvdA in 
2002 zojuist had verloren — is vanuit het stand-
punt van de kiezer gezien in feite geen strijd, 

maar een instrument om de verschillende stem-
men van het volk zo goed en eerlijk mogelijk te 
laten vertegenwoordigen in het landsbestuur. 
Ga je uit van die vertegenwoordigingsgedachte, 
dan kan er bij verkiezingen van winst of verlies 
dan ook helemaal geen sprake zijn. Behalve van 
winst of verlies van banen natuurlijk, banen van 
politici en bestuurders, maar dat is zo’n platte 
overweging dat we mogen veronderstellen dat 
op zijn minst iedereen in de PvdA daarboven 
staat. 
 Een parlementaire democratie is geen 
concurrentie om de macht. Toch wordt ieder 
gesprek binnen en tussen politieke partijen 
algauw gevoerd alsof in de domeinen van het 
algemeen belang zojuist een supermarktoorlog 
is uitgebroken. Je ziet het ook terug in de titel 
van de studiebijeenkomst Links en de moraal: er 
zit iets polemisch in die titel. Die suggereert dat 
je je niet als mens of burger tegenover morele 
kwesties verhoudt, maar van te voren al hebt 
besloten die kwesties zuiver vanuit de linkse 
hoek te benaderen. Het is een vorm van Bibe-
lebontse objectiviteit, waarbij linkse mensen 
alleen linkse onderwerpen willen bespreken en 
van te voren de verzekering willen krijgen dat er 
uiteindelijk linkse conclusies uit zullen komen 
rollen. 
 Nu is vreemd genoeg moraal lange tijd in-
derdaad een rechts onderwerp geweest. Zeker 
de moraal op het allereenvoudigste niveau, dat 
van de etiquette. Ik herinner me nog hoe aan het 
begin van de jaren negentig ergens een afdeling 
van de JOVD in de problemen kwam nadat het 
afdelingsbestuur een brief had verspreid waarin 
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de jongemannen in de vereniging werd aange-
raden dagelijks schoon ondergoed te dragen. 
Blijkens de krantenberichten was dit advies zelfs 
de JOVD ‘te rechts’ en even werd overwogen de 
afdeling op te heffen.
 Op het serieuzere niveau van de beginselen 
zijn het ook al overwegend de liberalen en de 
confessionelen die elkaar het monopolie op de 
moraal betwisten. Zo wordt het morele debat 
in wezen niet gevoerd vanuit een tegenstelling 
tussen links en rechts, maar vanuit een funda-
mentele onenigheid over de zegeningen van de 
Verlichting. Een onenigheid die kennelijk zo 
diep zit, dat de vertegenwoordigers van de strij-
dende politieke partijen elkaar traditioneel maar 
heel weinig moreel krediet wensen te geven. Als 
ik de verbeten discussie nu teruglees die in de 
jaren negentig werd ingezet door Ernst Hirsch 
Ballin en Frits Bolkestein, besef ik opeens dat 
de politieke partijen zich — in hun omgang met 
de moraal — laten kennen als de laatste zware 
gemeenschappen van Nederland. Want hoewel 
de meeste kiezers in het algemeen helemaal niet 
denken langs de lijnen van politieke partijen, 
gaan die partijen zelf ervan uit over een volko-
men eigen en unieke identiteit te beschikken, 
die hen in ieder opzicht onderscheidt van alle 
andere partijen. En dat zou allemaal niet zo erg 
zijn, en ik zou er niet over klagen, als het niet 
zou leiden tot oppositiedwang — een oppositie-
dwang die wel grappig is bij de meer technische 
onderwerpen, maar die flink in de weg zit bij het 
nadenken over moraal. 
 Zo kan Gabriël van den Brink zeggen dat 
‘links’ het thema van normen en waarden lange 
tijd als ‘rechts’ thema terzijde kon schuiven, 
maar nu om electorale redenen niet langer. Ik 
hoor wat hij zegt, maar begrijp het niet. Zijn mo-
rele overwegingen van belang geworden voor 
de PvdA omdat er ‘ruimte ter rechterzijde van de 
vvd’ is gekomen? Gabriël van den Brink is geluk-
kig verstandig genoeg om zoiets niet te menen. 
Toch lijkt het niet overbodig hier nog eens te 
benadrukken dat een gesprek over moraal geen 
zaak is van een concurrentie met rechts (zoals 
veel deelnemers aan de studiedag denken) en 

geen knieval voor Balkenende (zoals veel leden 
van de PvdA denken) — maar gewoon een terug-
keer naar de core business van de politiek. 

Als ik na deze kritiek dan nu toekom aan de con-
structieve opmerkingen, wil ik vier onderwer-
pen noemen die ik meestal mis in het politieke 
gesprek over moraal: rechtsstatelijkheid, geld, 
scheiding tussen privé-domein en publiek do-
mein, en het grote belang van de amoraliteit.
 1. Het modewoord ‘rechtsstaat’ — of, hipper 
nog, het begrip ‘democratische rechtsstaat’ 
— wordt tegenwoordig gebruikt met een en-
thousiasme alsof de rechtsstaat vanzelf losbarst 
wanneer de burgers zich maar braaf aan de wet 
houden. Iets minder politiek enthousiasme 
bestaat er voor de gedachte dat het begrip rechts-
statelijkheid toch allereerst duidt op een binding 
van macht, een beteugeling van de macht van de 
overheid. Maar willen we de rechtsstatelijkheid 
in deze eigenlijke betekenis serieus nemen, dan 
moeten we toch echt weer eens strenger kijken 
naar het gedrag van de overheid. Want natuur-
lijk kijkt de overheid het liefst streng naar het 
gedrag van de burger, vertelt hem dat hij schoon 
ondergoed moet dragen, dat hij niet mag roken 
en uit burgerlijk engagement voor de Europese 
grondwet moet stemmen, maar dat zijn aflei-
dingsmanoeuvres. Veel belangrijker, althans 
voor de rechtsstaat, is dat de overheid zich ge-
draagt, dat ze niet tornt aan burgerlijke rechten, 
dat ze goed wordt gecontroleerd en dat de Eu-
ropese overheid niet al te ruime bevoegdheden 
krijgt — want ook dat laatste is een maatstaf voor 
rechtsstatelijkheid. 
 Kijken we zo naar de staat, dan spreken we de 
mens niet in eerste instantie aan in zijn rol van 
betrokken burger, maar in zijn rol van betrok-
ken politicus, ambtenaar, deskundige, officier 
van justitie, politieagent, gemeentebestuurder, 
kortom van betrokken ‘professional’, zoals Van 
den Brink hem noemt. Die professionals, zegt 
Van den Brink, vormen ‘een omvangrijk deel van 
de beroepsbevolking, dat in hoge mate de be-
trouwbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse 
verzorgingsstaat bepaalt.’ En voorzover deze pro-
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fessionals de overheid vertegenwoordigen, zou 
ik daaraan toe willen voegen, zijn ze bepalender 
voor het lot van de rechtsstaat dan onze veelbe-
zongen terroristen.
 2. Daarnaast moet een morele discussie 
vooral over geld gaan. We moeten ons niet te 
snel preuts afwenden van financiële overwegin-
gen of argumenten. Geld is een goede waarde-
meter: hoeveel kosten onze principes ons, hoe-
veel leveren ze ons op? Hoeveel zijn we bereid 
voor onze principes te betalen? 
 Omdat we vaak helemaal geen zin hebben 
iets te betalen voor onze principes, gaan morele 
discussies nog steeds het meest over seks en 
vrouwen. Een seksuele moraal is immers gratis, 
dat wil zeggen, de verontwaardiging over het 
seksuele gedrag van anderen is een letterlijk 
gratuite verontwaardiging. Zelf hoeft de veront-
waardigde hoegenaamd niets te doen, niets te 
laten, niets op te offeren en niets te betalen. Zo 
kunnen godvruchtige mannen zich afficheren 
als moreel hoogstaand mens door hun vrouwen 
genitaal te verminken en op te sluiten. Die mo-
rele uitmuntendheid kost ze intussen zelf wei-
nig.
 Er is goede reden de morele discussie langza-
merhand te verleggen naar het minder gratuite 
onderwerp van het geld. Wie op zoek is naar een 
‘linkse moraal’ — vooruit dan maar — kan voor 
dure principes goed terecht bij de welvaartseco-
nomie of de normatieve economie. En wie geïn-
teresseerd is in de moraal van ondernemingen 
kan beter zo pijnlijk mogelijke vragen stellen 
over de mondiale verantwoordelijkheid van on-
dernemers en consumenten dan zich ingraven 
in gratis verontwaardiging over topsalarissen. 
Al is dat laatste ontegenzeggelijk een heel sexy 
links onderwerp.
 3. Het publieke domein is geen optelsom van 
alle privé-domeinen. En een moraal voor het 
publieke domein is geen optelsom (of dwars-
doorsnede) van moraal in privé-domeinen. 

Mijn enige bezwaar tegen het aanlokkelijke 
plan van Menno Hurenkamp en Jan Willem 
Duyvendak om zware gemeenschappen te gaan 
verlichten, hangt hiermee samen. Ik denk dat 
we de publieke loyaliteit niet kunnen versterken 
door ons te mengen in privé-loyaliteiten. Zoals 
Baukje Prins terecht opmerkte in haar reactie op 
Duyvendak en Hurenkamp, zijn zware gemeen-
schappen divers en gecompliceerd. Bindingen in 
families zijn hecht, ook als binnen die families 
grote verschillen bestaan in normatieve opvat-
tingen en levensovertuigingen. In mijn eigen 
familie brengen de protestanten ijverig pan-
netjes soep naar de homoseksuele familieleden 
die ziek zijn — ofschoon diezelfde protestanten 
zojuist uit afkeer van het homohuwelijk hun 
hervormde kerkgemeenschap de rug toe hebben 
gekeerd en lid zijn geworden van een hoogst 
orthodoxe kudde. Die protestanten lijken lid te 
zijn van twee zware gemeenschappen tegelijk: 
welke van de twee moet hier precies worden ver-
licht? 
 Het is misschien verstandig bovenal van 
elkaar te eisen dat we ons gedragen — dat is al 
moeilijk genoeg. Onze private morele overtui-
gingen kunnen we dan wel onderling ter discus-
sie stellen, maar niet zonder acht te slaan op de 
ingewikkeldheden van de groepsloyaliteit.
 4. Moraal, ten slotte, is niet alles. Ethiek en 
politiek beheersen ons hele leven niet. Er is ge-
lukkig leven buiten het bereik van de politiek en 
er zijn grenzen waaraan de moraal niet voorbij 
komt. Het thema van religie en sacraliteit, dat op 
de studiedag steeds is opgedoken, heeft precies 
te maken met die grenzen, met het gelukzalige 
gebied van de amoraliteit. Op dat gebied treffen 
we zulke overwegend amorele verschijnselen 
aan als kunst, religie, liefde en seks — en het kan 
beslist geen kwaad daar van tijd tot tijd eens bij 
stil te staan. 

Links en de moraal  Marjolijn Februari  Een linkse studiedag

S&D4-2005.indd   61 14-04-2005   17:59:25


