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Links en de moraal (1)

Links en de moraal:  
verslag van een conferentie

mei ling liem

‘Een samenleving bestaat bij de gratie van de 
gemeenschappelijke waarden en normen waar 
iedereen zich aan verbindt.’ Deze woorden sprak 
premier Balkenende in augustus 2002, toen hij 
pleitte voor de oprichting van een commissie die 
zich moest buigen over de Nederlandse normen 
en waarden. Zijn betoog vormde het startsein 
voor een ‘ethisch reveil’.
 In de media en aan de borreltafel werden nor-
men en waarden veelgehoorde begrippen. Aan 
de linkerzijde van het politieke spectrum bleef 
het aanvankelijk stil, maar gaandeweg groeide 
daar de belangstelling voor het morele debat. 
Die belangstelling kwam onder meer tot uiting 
in de discussie over het nieuwe beginselmani-
fest van de PvdA. Er was veel onenigheid over de 
betekenis van het woord ‘fatsoenlijk’ en het ge-
wicht dat zo’n term moest hebben. Uiteindelijk 
kwam het fatsoen prominent in het program. 
 Er is voor links ook alle reden om de normen-
en-waardendiscussie niet als cliché van chris-
ten-democratische makelij terzijde te schuiven. 
Er worden reële problemen in benoemd waar 
menig burger mee zit. Ontevredenheid over de 
samenleving in allerlei vormen en maten — zin-
loos geweld, problemen rond integratie, (gevoe-

lens van) onveiligheid, grove omgangsvormen 
—  komt erin tot uitdrukking. Linkse partijen 
zouden op dit terrein van zich moeten laten 
horen, zonder zich naar de waan van de dag te 
schikken.
 Tegen deze achtergrond organiseerde de 
Wiardi Beckman Stichting op 26 februari jl. een 
conferentie onder de titel Links en de moraal. In 
het Utrechtse Academiegebouw werd onder 
leiding van wrr-lid Peter van Lieshout heftig ge-
discussieerd. Enthousiasme over het feit dat het 
onderwerp eindelijk expliciet werd aangesne-
den zette de toon. De discussie sprong soms alle 
kanten op en een grote diversiteit aan meningen 
kwam aan het licht. In een van de werkgroepses-
sies betoogde ethicus Bas van Stokkom dat secu-
larisering het wantrouwen in de samenleving 
heeft bevorderd: ‘Gelovigen zijn betere burgers.’ 
Dat lokte veel tegenspraak uit.
 In een andere zaal betrok hoogleraar on-
derwijskunde Wim Meijnen de stelling dat bij 
waardenoverdracht in het onderwijs de school 
moet functioneren als een ‘zware’ gemeenschap. 
Inleider Nahed Selim sprak zich in de werkgroep 
‘vrouwen en de multiculturele samenleving’ uit 
tegen de orthodoxe islam, die niet te verenigen 
zou zijn met de seculiere westerse samenleving. 
Dat doet onrecht aan gematigde stromingen 
binnen de islam, zo werd haar tegengeworpen. 
In een werkgroep over ‘humanitair interventio-
nisme’ opperde Oost-Europadeskundige André 
Gerrits dat nationale soevereiniteit niet heilig 
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is en onder bepaalde voorwaarden kan worden 
afgenomen. Zijn pragmatische idealisme stuitte 
op veel weerstand: bij wie ligt de beslissings-
macht en wie treedt bij geschillen op als arbiter? 
 Verder werd van gedachten gewisseld over 
abortus en euthanasie (inleider: James Ken-
nedy), ethiek en onderneming (inleiders: Trinus 
Hoekstra en Bram Rutgers van der Loeff) en 
moraal in de publieke ruimte (inleider: Herman 
Vuijsje). De ruimte ontbreekt om alle discus-
sies in de werkgroepen weer te geven; zie voor 
uitgebreide verslagen www.wbs.nl. Hieronder 
volgt een samenvatting van de hoofdlijnen van 
het plenaire programma. Tot slot trek ik enkele 
voorlopige conclusies.

moraal en gemeenschap

De conferentie opende met een prikkelende 
inleiding door Ido de Haan, hoogleraar politieke 
geschiedenis. Hij richtte zich op de politiek-his-
torische achtergronden van de morele verwar-
ring die momenteel bij links valt waar te nemen. 
Daarbij luidde zijn centrale stelling: ‘Links is 
door en door moreel, maar heeft een broertje 
dood aan moralisme’. De linkse morele traditie 
draait om de vertaalslag van ethische overtui-
ging naar maatschappelijke verandering: de in-
stitutionalisering van rechtvaardigheid. Morele 
debatten worden met achterdocht benaderd van-
wege de ruime ervaring met ‘anti-socialistisch 
moralisme uit confessionele hoek’. Het huidige 
tijdsgewricht verschilt echter fundamenteel 
van vroeger tijden, betoogt De Haan, omdat 
het conservatieve beschavingsoffensief zich nu 
in essentie richt naar een waardenpatroon dat 
voorheen als progressief gold.
 Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociolo-
gie, betoogde dat individualisering weliswaar 
streefpunt is in de Nederlandse samenleving, 
maar dat de rol van de gemeenschap zeker niet 
is uitgespeeld. Mensen zijn kuddedieren, op 
vele manieren verbonden met de personen om 
hen heen. Met de individualisering is evenwel 
de aard van de verbanden die mensen aangaan 
veranderd. Men begeeft zich tegenwoordig in 

‘lichte’ gemeenschappen. Dit zijn gemeenschap-
pen waaraan men vrijwillig deelneemt op basis 
van gedeelde belangen en interesses. Het zijn 
sociale verbanden getekend door vrijheid van 
komen en gaan en door openheid. Bij ‘zware’ ge-
meenschappen ligt dit anders. Relaties daarmee 
worden niet vrijwillig aangegaan en zijn daarom 
minder makkelijk te verbreken. Individuen zijn 
ondergeschikt aan de cultuur en de wil van de 
groep.
 Duyvendak wil zijn theorie niet alleen analy-
tisch gebruiken, maar er ook een prescriptieve 
lading aan geven: lichte gemeenschappen als 
strategie om zware gemeenschappen te verlich-
ten. Deze zware gemeenschappen — denk aan 
orthodoxe moslims of strenge Staphorster chris-
tenen — sluiten zich af voor invloeden van bui-
tenaf en daarmee ook voor de overkoepelende 
waarden en belangen van de nationale, of zelfs 
internationale, gemeenschap. Op die manier 
ontstaan problemen op het vlak van sociale co-
hesie en bijvoorbeeld integratie. Duyvendak wil 
met zijn verlichting van zware gemeenschappen 
die problemen verminderen. Hij wil openingen 
creëren waardoor personen een gemeenschap 
kunnen verlaten (de zogenaamde exit-optie) en 
de relaties met andere gemeenschappen worden 
versterkt. 
 Scherpe kritiek kwam van sociaal filosofe 
Baukje Prins. Volgens Duyvendak zijn de ban-
den met lichte gemeenschappen gebaseerd op 
vrijwilligheid en keuzevrijheid. Maar daarmee 
vergeet hij dat veel banden niet tot stand komen 
op basis van vrije keuze, maar via gehechtheid, 
door liefde en cultuur. Identiteitsbepalende 
zware bindingen in kleine kring beantwoor-
den aan een basisbehoefte van ieder mens, het 
postmoderne individu inbegrepen. Dit gegeven 
compliceert de exit-optie voor wie leeft in een 
zware gemeenschap. Denk aan sommige alloch-
tone meisjes die zich aangetrokken voelen tot de 
vrijere levensstijl van autochtone Nederlandse 
vrouwen. Juist vanwege de sterke hechting aan 
vrienden en familie verlaten zij hun gemeen-
schap niet zomaar — omdat ze het ergens niet 
mee eens zijn, of omdat ze bepaalde behoeften 
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niet kunnen bevredigen. Wie toch besluit de 
stap te zetten, moet een échte exit-optie worden 
geboden.
 Waarmee verleid je mensen, vraagt Prins 
zich in het verlengde daarvan af. Wat heb je ze te 
bieden dat de band met de zware gemeenschap 
kan vervangen? Het ‘voorleven’ van een alter-
natieve levensstijl heeft geen positief effect op 
mensen die binnen hun meer traditionele zware 
gemeenschap niets missen of tekortkomen 
(sommige allochtone mannen bijvoorbeeld). 
Het heeft eerder een negatief effect: in plaats 
van verleiding kan het wrok opleveren en het 
gevoel uitgesloten en gediscrimineerd te wor-
den. Als strategie voor het openen van zware 
gemeenschappen prefereert Prins het faciliteren 
van voice. Dat wil zeggen: het bevorderen van 
pluralisme, afwijkenden en andersdenkenden 
een stem laten krijgen binnen de betreffende ge-
meenschap. Met het stimuleren van de discussie 
worden zware gemeenschappen opengebroken.
 Een tweede reactie werd gegeven door Kees 
Klop, bijzonder hoogleraar ethiek van de poli-
tieke praktijk. Hij ondersteunt de roep om lichte 
gemeenschappen, maar wel met een ander 
motief. Klop constateert dat Duyvendak zich 
opwerpt als een soort zendeling in een jihad voor 
de waarden van vrijheid en gelijkheid. Daarmee 
maakt hij zich partij in de morele discussie met 
tegenstanders, die — en dat is het grote nadeel 
van zijn aanpak – eenvoudig kunnen volstaan 
met een repliek in de trant van: ‘Uw moraal is 
de mijne niet.’ Klop wil het pleidooi voor lichte 
gemeenschappen daarom voorzien van een 
ethisch-filosofisch motief, namelijk dat nie-
mand het absolute morele gelijk kan claimen. 
Lichte gemeenschappen dienen om die plura-
liteit te waarborgen, maar zijn daarbij middel 
en geen doel. Klop benadrukt, net als Prins, het 
belang van het stimuleren van discussie in eigen 
kring. Voorbeelden op religieus terrein: de Ne-
derlandse Moslim Omroep, imam-opleidingen, 
moslims die zelf de koran lezen. 
 Duyvendak verweerde zich door te zeg-
gen dat het hem gaat om individualisering: 
niemand zou opgesloten moeten zitten in een 

benauwde gemeenschap. Hij benadrukte dat de 
Nederlandse samenleving als geheel ‘licht’ moet 
zijn, in de zin van open en toegankelijk. Als het 
Nederlandse te veel wordt opgepoetst, zoals 
heden ten dage nogal eens gebeurt, worden de 
toegangskaartjes voor wie de stap wil wagen 
onbetaalbaar. Dit is het waar links zich op zou 
moeten richten: via concreet beleid zorgen voor 
‘bridging kapitaal’ tussen gemeenschappen. Dus, 

zo illustreert Duyvendak, niet de subsidies voor 
etnisch ongemengde sportverenigingen stop-
zetten, maar wel eisen dat ze meedoen in een 
gemengde competitie.

beschavingsoffensief

‘Naar een nieuw beschavingsoffensief ’, zo luidde 
de titel van de inleiding van Gabriël van den 
Brink, als socioloog werkzaam bij het nizw. Het 
woord beschavingsoffensief werd door menig 
aanwezige als struikelblok ervaren — een effect 
dat Van den Brink precies beoogde: hij wil met 
zijn provocerende stellingname een impasse 
doorbreken. 
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Het ethisch reveil van Balkenende 
is zich steeds meer gaan richten 
op het vaststellen en handhaven 
van wetten en regels. Normen 
en waarden worden daar losjes 
mee in verband gebracht. Dat is 
een wel erg pragmatische keuze, 
die tot een versmalling van het 
morele debat leidt. Daartegenover 
zou links de morele relatie tussen 
individu en gemeenschap moeten 
benadrukken
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 Het wordt volgens Van den Brink tijd dat wij 
de daad bij het woord voegen. De Nederlandse 
burger moet zich actiever opstellen ten opzichte 
van de moraal. De onderklasse (de ‘achterhoede’) 
zou zich moeten houden aan de ongeschre-
ven regels van het alledaagse samenleven. De 
middenklasse (het ‘peloton’) moet niet alleen 
praten over welke normen en waarden zij hoog 
in het vaandel draagt, maar zich daar ook naar 
gedragen: practise what you preach. Hierbij is een 
bijzondere taak weggelegd voor professionals in 
allerlei sectoren (zorgverleners, politie, onder-
wijzers e.a.). De elite (de ‘voorhoede’) ten slotte 
moet zich bezinnen op haar spirituele bronnen 
en ‘eens een boek lezen’. Belangrijke thema’s 
die in morele discussies telkens weer opduiken 
– geboorte en dood, de positie van vrouwen, seks –  
hebben te maken met de sacraliteit van het leven 
en het ‘biologisch-theologisch complex’.
 Inhoudelijk werkte Van den Brink zijn bescha-
vingsoffensief niet ver uit. Hij noemde vier basis-
deugden (gelijkwaardigheid, zelfwerkzaamheid, 
betrokkenheid en aanspreekbaarheid), maar 
het ‘echte’ werk moet volgens hem in de praktijk 
plaatsvinden. Dat kwam hem op nogal wat kritiek 
te staan. Journaliste Marcia Luyten, mede-on-
dertekenaar van het Waterland Manifest, vroeg 
om meer nuancering, Wouter Bos om minder 
arrogantie. Luyten vindt Van den Brinks bescha-
vingsoffensief te weinig specifiek en waarschuwt 
voor ongewenste consequenties: als je niet man 
en paard noemt, vult rechts de inhoud wel in. 
Bovendien is Van den Brink niet helder over de 
richting van het hele experiment. Luyten zelf 
pleit, in navolging van de Amerikaanse socioloog 
Putnam, voor het centraal stellen van de notie 
van ‘wederkerigheid’. In een open samenleving 
als de onze moet het doel steeds zijn: maximale 
zelfcorrectie door individuen. Luytens derde punt 
van kritiek betreft de overdreven eensgezind-
heid die Van den Brink veronderstelt: over wiens 
beschaving, wiens normen hebben we het? In een 
open samenleving waarin nieuwkomers nieuwe 
opvattingen aandragen is dat allerminst een vast-
staand gegeven. De vraag is: welke waarden zijn 
ononderhandelbaar?

 Wouter Bos onderschreef het belang dat 
Luyten hecht aan wederkerigheid; in het viertal 
centrale waarden van Van den Brink ziet hij on-
voldoende terug van het idee van lotsverbonden-
heid in een groter geheel. Ook zet hij vraagtekens 
bij de suggestie dat de elite het morele voortouw 
moet nemen. Dit is nu juist een van de fouten die 
links in het verleden heeft gemaakt. Niettemin 
is het belangrijk dat politici morele standpunten 
innemen, om daarmee de discussie in de samen-
leving te bevorderen. Politici, ook die van zijn 
eigen PvdA, hebben vaak de neiging om alleen 
die vraagstukken te willen aanpakken waarvoor 
regels en wetten te bedenken zijn. Maar dan 
schieten ze tekort. Neem het vraagstuk van on-
derwijs op islamitische grondslag in Nederland: 
via een goed gesprek met de directeuren van 
zulke scholen vallen wellicht meer positieve ver-
anderingen te realiseren dan via het veranderen 
van artikel 23 van de Grondwet.

solidariteit

Paul Kalma, directeur van de WBS, richtte zich 
op de sleutelbegrippen van de linkse moraal. 
Hij pleit ervoor om het traditioneel sociaal-
democratische begrip solidariteit af te stof-
fen en het een nieuwe betekenis te geven. De 
samenleving is veranderd, zegt Kalma. Terwijl 
een brede middenklasse het goed heeft blijven 
de mensen die buiten de boot van de welvaart 
vallen onzichtbaar. Het lot en de belangen van 
de kwetsbare minderheid staan ver af van die 
van de (relatief) welvarende middenklasse. Om 
de sociale samenhang te waarborgen moet be-
ginselpolitiek meer nadruk krijgen dan in het 
verleden. ‘De solidariteit die aan de verzorgings-
staat ten grondslag ligt, wordt door een veelvoud 
aan regelingen en voorzieningen (en door de 
problemen die de uitvoering daarvan met zich 
meebrengt) algauw aan het oog onttrokken. Ze 
moet daarom steeds weer zichtbaar gemaakt en 
verdedigd worden.’
 Commentaar op Kalma’s verhaal werd ge-
geven door Femke Halsema en Aafke Komter. 
Halsema, fractievoorzitter van GroenLinks in 
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de Tweede Kamer, werpt de vraag op of een so-
lidaire samenleving een doel op zich is, of een 
middel tot iets anders, bijvoorbeeld vrijheid. 
Haar eigen antwoord is: beide. Kalma’s lijn van 
denken vindt Halsema te traditioneel. Naast 
solidariteit acht zij twee andere begrippen be-
langrijk: tolerantie en insluitend burgerschap. 
Tolerantie vat zij op als de doorleefde acceptatie 
van ‘anderszijn’, uiteraard binnen de grenzen 
van de democratische rechtsstaat.1 Insluitend 
burgerschap houdt in dat het opleggen van ver-
plichtingen, bijvoorbeeld aan (huwelijks-)mi-
granten, gepaard gaat met het toekennen van 
rechten. Het toekennen van migrantenkiesrecht 
(zoals eens werd bepleit in een wetsvoorstel van 
PvdA, GroenLinks en d66, dat ergens in een la 
belandde) zou een stap in de goede richting zijn: 
bij elke plicht tot integratie of oproep tot eman-
cipatie dient een oproep tot politieke participa-
tie te worden gevoegd.
 Ook Aafke Komter, bijzonder hoogleraar 
vergelijkende studies van maatschappelijke so-
lidariteit, plaatste kanttekeningen bij het begrip 
solidariteit (een ‘hoera-woord’ noemt zij het). De 
uitoefening van solidariteit kan doorspekt zijn 
van paternalisme, de superieure houding van de 
helper ten opzichte van de hulpbehoevende. Ook 
het bereik van solidariteit binnen de nationale 
respectievelijk de internationale gemeenschap 
is problematisch. ‘Interne’ solidariteit kan de 
sociale cohesie van de samenleving als geheel 
in de weg zitten. Komter vindt ‘wederkerigheid’ 
een beter uitgangspunt voor een linkse moraal. 
Wederkerigheid heeft betrekking op de weder-
zijdse uitwisseling die ten grondslag ligt aan elke 
gemeenschap: een samenleving bestaat dankzij 
wederkerigheid. In dit begrip komen noties van 
eigenbelang en het sociale leven op elegante wijze 
samen. Wederkerigheid impliceert de erkenning 
van de ander als potentiële bondgenoot, respect 
en onderlinge afhankelijkheid. Het is evenwel 
geen tovermiddel. Het denken in termen van 
wederkerigheid geeft aanleiding tot een andere 
benadering dan Duyvendaks theorie van lichte 
en zware gemeenschappen, namelijk een focus 
op de vervlechting van gemeenschappen, licht en 

zwaar. Komter noemt het een uitdaging voor de 
politiek om hieraan gestalte te geven.
 De conferentie ging naar een afronding 
met een debat tussen Wouter Bos en Femke 
Halsema, waarin vooral de overeenstemming 
opviel. Ter sprake kwamen onder meer: ethisch 
pluralisme als kernonderdeel van onze samen-
leving, inclusief de conflicten die eruit voort-
vloeien (Halsema); de ongewenste consequen-
ties van een samenvallen van het onderscheid 
tussen kansrijk en kansarm met dat tussen au-
tochtoon en allochtoon (Bos); het bereik van de 
politicus die volgens de één (Halsema) de plicht 
heeft om morele uitspraken uit te werken in 
wet- en regelgeving, maar die volgens de ander 
(Bos) het effect van ‘een druk op de knop in Den 
Haag’ niet moet overschatten.
 Klap op de vuurpijl was de afsluiting door pu-
bliciste Marjolijn Februari. Met de nodige ironie 
blikte zij terug op de conferentie en wees zij op 
enkele lacunes in de gevoerde discussie — een 
luchtig einde aan een interessante, maar inspan-
nende dag.

tot slot

De veelheid aan stellingen en opinies die op 
de conferentie ter tafel kwamen, zou vanuit 
twee invalshoeken nader kunnen worden ge-
ordend: enerzijds de relatie tussen individu en 
gemeenschap, anderzijds het onderscheid tus-
sen moraal op het menselijke en moraal op het 
politieke niveau. 
 Om met het tweede te beginnen: kan morali-
teit van het menselijke naar het politieke niveau 
worden getild? Dat is maar zeer ten dele het 
geval. Moraal is niet louter, of zelfs niet in over-
wegende mate, een zaak van de politiek – laat 
staan van linkse politiek. Dat neemt niet weg dat 
de manier waarop de overheid de samenleving 
ordent, op morele veronderstellingen berust. 
Zo is de wijze waarop de verzorgingsstaat wordt 
ingericht een morele keuze. Die keuze hangt 
samen met een type mensbeeld, een visie op 
afhankelijkheid en zorg. Het is belangrijk om die 
morele positie te expliciteren; om de instituties 
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die links heeft helpen opbouwen op morele 
gronden te verdedigen.
 Wat de relatie tussen individu en gemeen-
schap betreft, kan worden vastgesteld dat het 
ethisch reveil van Balkenende zich steeds meer 
is gaan richten op het vaststellen en handhaven 
van wetten en regels. Normen en waarden wor-
den daar losjes mee in verband gebracht. Dat 
is een wel erg pragmatische keuze, die tot een 
versmalling van het morele debat leidt. Daar-
tegenover zou de morele relatie tussen individu 
en gemeenschap moeten worden benadrukt. In 
een tijd waarin iedereen wordt aangespoord au-
tonome keuzes te maken, wordt de band met de 
gemeenschap naar de achtergrond gedrongen. 
De burger denkt alles alleen te kunnen en moe-
ten doen. Invloeden vanuit de omgeving worden 
als storend of zelfs als bedreigend ervaren. 
 Het gevaar bestaat dat we vergeten dat het 
individu bestaat bij de gratie van zijn omgeving 
en dat moraliteit ontstaat in de wisselwerking 
tussen beide. Een ethisch reveil van links zou 
daarom gericht moeten zijn op de uit het oog 
verloren relatie tussen individu en gemeen-
schap. De linkse traditie op dit terrein kan als 
inspiratiebron dienen, maar ook het traditionele 
gedachtegoed van het cda bevat hiervoor meer 
dan één aanknopingspunt. Het is opvallend dat 
juist in christen-democratische kring het debat 
is versmald tot normen, waarden en individuele 
verantwoordelijkheid. Links zou de morele la-
cune die aldus ontstaat, moeten helpen opvullen.
 Leverde de conferentie op beide dimensies 

ook nadere aanbevelingen op? Ja, zij het dat ze 
slechts een begin vormen en hier niet uitput-
tend kunnen worden opgesomd. Linkse partijen 
zouden zich moeten inzetten voor voice en exit 
ten opzichte van (zware) gemeenschappen. We 
moeten ons afvragen wat nodig is om die in de 
praktijk te bevorderen. Ten tweede moet links 
zich meer bekommeren om de positie van de 
professionals in sectoren als gezondheidszorg 
en onderwijs — en om de morele dimensie van 
hun werk. En ten slotte moet links een heldere 
visie formuleren op de relatie tussen burger en 
staat, als specificatie van de verhouding tussen 
individu en gemeenschap. Solidariteit en weder-
kerigheid moeten daarbij sleutelbegrippen zijn. 
 Tot slot wijs ik op de grote belangstelling 
die het thema religie op de conferentie trok. De 
islam kwam veel ter sprake, maar ook het chris-
tendom. De werkgroep over religie was zwaar 
overtekend en leek stof te bieden voor een aparte 
conferentie.2 Men kan zich afvragen wat de aard 
van die belangstelling is. Betreft ze vooral de rol 
die religie bij het vormgeven en versterken van 
een solidaire samenleving kan spelen? Of wordt 
ter linkerzijde ook de intrinsieke waarde van het 
geloof (her-)ontdekt?
 Op de conferentie zelf werd dat nog niet dui-
delijk. Voortzetting van het op 26 februari be-
gonnen debat zal daarin inzicht moeten geven.

De letterlijke tekst van enkele co-referaten is te vinden 
op de website van de Waterlandstichting:  
www.waterlandstichting.nl.

Noten

1. Zie ook de definitie van Pieter 
Pekelharing in zijn artikel 
Tolerantie van Links, www.water-

landstichting.nl (13-02-2005).
2. Het verband tussen religie 

en moraliteit werd extra on-
derstreept door de aandacht 
van de pers: het protestantse 

Nederlands Dagblad en het Refor-
matorisch Dagblad besteedden 
uitgebreid aandacht aan de con-
ferentie. 
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