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Het ethisch reveil in  
de Nederlandse politiek

ido de haan

Wie had ooit kunnen denken dat de houding van 
linkse, progressieve mensen ten opzichte van de 
moraal zo’n groot probleem zou worden, dat er 
een aparte studiedag aan gewijd moet worden? 
Immers, linkse politiek staat of valt met een mo-
rele impuls, met het streven naar sociale recht-
vaardigheid, een eerlijke verdeling, het geluk 
van allen en een samenleving gekenmerkt door 
vrede en solidariteit. Waar is de linkse beweging 
de weg kwijt geraakt, dat er nu een discussie is 
losgebarsten over de term fatsoen? Hoe kan het 
dat Wouter Bos onlangs in een interview moest 
toegeven dat hij vooralsnog de woorden ont-
beert om de morele impuls van de Nederlandse 
sociaal-democratie onder woorden te brengen? 
 Links heeft het initiatief verloren in het de-
bat over de moraal dat dezer dagen zo fel wordt 
gevoerd. In dat debat wordt nu de boventoon 
gevoerd door de propagandisten van ferme nor-
men en vaste waarden. Vanuit een linkse reflex 
wordt dat pleidooi onmiddellijk begrepen als 
een poging tot moralisering van de samenle-
ving, als een hernieuwde oproep tot een ethisch 
reveil. En daar is links altijd al allergisch voor ge-
weest. Links is door en door moreel, maar heeft 
een broertje dood aan moralisme.
 Beide tendensen, de linkse morele instelling 
en de afkeer van moralisme, vragen om enige 

toelichting en kanttekeningen, om duidelijker 
te maken waar de morele verwarring bij links 
uit voortkomt.

de morele drijfveren van  
het socialisme

Het socialisme heeft van het begin af aan twee 
drijfveren gehad. De ene was de rationeel en 
wetenschappelijk te onderbouwen zekerheid 
dat de positie van de arbeidersklasse verbeterd 
kon en zou worden, als het niet was door een re-
volutie, dan door weloverwogen en planmatige 
hervormingen. De andere drijfveer was die van 
het morele appèl, misschien zelfs ethisch reveil. 
Om met Willem Banning te spreken, in zijn 
Marx-kritiek van 1933: ‘in de socialistiese bewe-
ging leven als motoriese krachten waardebesef, 
zedelike waarderingen, ook zedelike doeleinden 
van een toekomstige mensengemeenschap.’1 
Banning en anderen worstelden met de verhou-
ding tussen wetenschap en moraal, maar zij 
meenden dat beide verenigd konden worden, 
niet alleen op intellectuele gronden, maar ook 
omdat het socialisme altijd meer wilde dan al-
leen een rationele ordening van de materiële 
verhoudingen. Met de woorden van Jacques de 
Kadt, een levensbeschouwelijk minder zalvende 
figuur dan Banning, deed het socialisme een 
beroep op ‘morele middelen die [neerkomen] 
op het aankweken van burgerzin, plichtsgevoel 
tegen de gemeenschap, van een eergevoel dat 
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zich bevredigd acht als belangrijk en interessant 
werk kan worden gedaan, ook al is de geldelijke 
beloning daarvoor ternauwernood of in het ge-
heel niet boven het gemiddelde gelegen, en op 
soortgelijke factoren’.2 
 Links berust niet alleen op een fundamenteel 
moreel motief, maar de crux van de linkse bewe-
ging was en is om die morele uitgangspunten 
om te zetten in bindende en van staatswege af 
te dwingen rechtsregels. Vandaar het ongemak 
met al te eenzijdig ethisch socialisme. Den Uyl 
formuleerde dat in 1961 in een kritiek op chris-
ten- en cultuursocialisten als volgt: ‘ Ik ontken 
niet de waarde van elk van deze benaderingswij-
zen van maatschappelijke en menselijke nood. 
Ze zijn op het vlak van de psychologie en soci-
ologie van essentiële betekenis. In de politiek, 
dus in het proces van machtsvorming, dienen zij 
echter vertaald te worden in termen van omvor-
ming van maatschappelijke instellingen en van 
bestuurlijke ordening om ter zake te zijn’.3

 De kern van het socialisme is derhalve de ver-
taalslag, van morele verontwaardiging en ethisch 
besef naar maatschappelijke verandering en 
politieke verantwoordelijkheid. Eindpunt van de 
linkse beweging is de institutionalisering van de 
rechtvaardigheid, waarbij rechten meer dan een 
instrument zijn, een uitdrukking van zekerheid. 
En het is misschien goed om te benadrukken 
in deze tijd, waarin de grondrechten van grote 
groepen burgers worden aangetast en Nederland 
voor sommige groepen allang het karakter van 
een politiestaat heeft aangenomen, dat de rechts-
zekerheid die het socialisme poogt te waarborgen 
niet alleen de sociale zekerheid betreft, maar 
ook de bescherming van burgerlijke en politieke 
grondrechten. Het socialisme is een consequente 
radicalisering van het liberalisme; de sociaal-de-
mocratie is een uitbreiding van, niet het alterna-
tief voor de liberale democratie.

de linkse afkeer van moralisme

De linkse beweging is derhalve altijd allergisch 
geweest voor morele praat zonder politieke stra-
tegie en institutionele vormgeving. In het beste 

geval is dat onverantwoordelijk gezemel. Maar 
vaker is links uitgegaan van de achterdochtige 
veronderstelling dat achter elke moraalridder 
de troepen van de powers that be geschaard staan. 
Zo stelde Jef Last in 1945 vanaf de linkervleugel 
van links, dat ‘de moraal slechts een vermomd 
belang, en de klassemoraal slechts een voort-
durende wisselende vermomming van het zich 
steeds wijzigende klassebelang is’, overigens om 
direct op te merken dat de term klasse in zijn tijd 
problematisch was geworden.4

 Die achterdocht betrof met name het geloof. 
Wat dat betreft namen de Nederlandse socia-
listen met instemming en genoegen kennis 
van de ideeën van Multatuli, zoals bijvoor-
beeld zijn Idee 826: ‘ Godsdienst is dus in den 
hoogsten graad onzedelijk, en ’t zal wel hier uit 
voortkomen dat z’n invloed op ’t goed-zijn zoo 
gering blijft, of… juister, geheel negatief werkt. 
Men wischt met vuilen doek geen smetten af. ’t 
Stelsel van goddienerij brengt de fouten voort, 
welker uitroeiïng z’n taak heet te zijn. Gevoel 
van mensenwaarde wordt als eerste conditio sine 
qua non van verzoeningsgezindheid des schep-
pers geknakt. Zelfverwijt, moreele kastijding, 
neerbogenheid, stelt men in de plaats van ’t edel 
streven naar kracht, vrijheid, geluk. Het eeuwig 
aanbidden en flikflooien van ’n “Vader in den 
Hemel” – die n. b. de moeite niet nam zich aan 
zijn kinderen te openbaren – maakt ons tot 
laaghartige vleiers, tot gluiperts en huichelaars. 
[…] Als ik God was, zou ’k ’n hekel hebben aan de 
vromen, en nooit iemand zalig maken die met 
een beetje deugd en veel sollicitatie daarnaar 
gedongen had.’5

 De linkse achterdocht dat morele praat 
niet meer is dan hypocriete zelfpromotie, is 
nog sterker geworden sinds de ineenstorting 
van de Nederlandse zuilengaanderij die het 
dak van een conservatieve morele consensus 
ondersteunde. Zoals Jan Willem Duyvendak 
en Menno Hurenkamp betogen, is er in de af-
gelopen veertig jaar een massieve verschuiving 
naar een progressief waardenpatroon waar te 
nemen, waardoor we allen gelijkelijk op hoogst 
individuele wijze massaal zijn overgegaan op 
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een vrijzinnige moraal.6 Het moreel conserva-
tisme, dat sinds de jaren zestig bij tijd en wijle 
terugkeert in een jeremiade over het verlies 
aan morele zekerheid, staat daarom permanent 
onder de verdenking dekmantel te zijn voor 
conservatieve machtspolitiek.

het conservatieve ethisch reveil

Die houding kenmerkte de linkse reactie, mid-
den jaren zeventig, op het ethisch reveil van 
Dries van Agt. ‘Er zijn niet veel normen meer of 
ze zijn op de tocht gezet’, zo meende hij. ‘Gees-
telijke desoriëntatie is daarvan het gevolg. […] 
De machteloosheid om de processen die zich 
over de hoofden heen voltrekken, te keren, die 
machteloosheid maakt de mensen rebels, of apa-
thisch, in elk geval angstig, onzeker’. In 1977, bij 
zijn eerste persconferentie als lijsttrekker van 
de verenigde confessionelen, maakte Van Agt 
wel duidelijk dat hij nogal unzeitgem∂ss was: ‘Er 
is zoveel verschraling van de intermenselijke so-
lidariteit. Het kan wel waar zijn dat men dat kan 
afdoen met de opmerking: dit is het zoveelste 
bewijs van nostalgie. Waar zijn de grote groepen 
mensen die bereid waren en er zoveel goeds 
mee deden, zonder professionalisering, zich in 
te zetten voor gezondheidszorg, kinderbescher-
ming, reclassering? Dit is een symptoom van 
wat er aan de hand is in onze maatschappij […] 
Ik tracht aan te tonen dat je een geestelijk reveil 
nodig hebt in een samenleving waar nog steeds 
welvaart is, maar ook een grote “immateriële” 
nood.’ 7

 Nu vallen ons wellicht eerder Van Agts zelf-
reflexieve houding en tamelijk progressieve 
toon op, maar destijds zag links, met in de voor-
hoede de fractie van de PvdA en de redactie van 
Vrij Nederland, in Van Agts oproep slechts een 
poging om zijn politieke positie te versterken. 
Het ethisch reveil zou een antwoord zijn op het 
gezichtsverlies dat hij had geleden in de abortus-
strijd en een poging om de nog zeer verdeelde 
confessionele partijen te verenigen op een al-
gemeen, om niet te zeggen vaag geformuleerd 
idee van christelijke politiek. Die achterdocht, 

dat achter dit moralisme bot eigenbelang schuil-
ging, werd op hilarische wijze geïllustreerd door 
het voorstel van de verenigde confessionelen 
in 1977 om pornografische films slechts toe te 
staan voor een publiek van ten hoogste 49 man, 
precies de omvang van de christen-democrati-
sche fractie in de Tweede Kamer. Dezelfde lache-
rige scepsis was te horen toen Balkenende zijn 
pleidooi voor herstel van normen en waarden 

lanceerde, maar toen was de linkse toon een stuk 
minder zelfverzekerd.
 De linkse achterdocht is dan ook eerder een 
reflex dan een weloverwogen kritiek, ingegeven 
door een langdurige ervaring met anti-socialis-
tisch moralisme uit confessionele hoek. Voor 
een deel is dat begrijpelijk. Immers, het zaaien 
van morele paniek over het oprukkende rode ge-
vaar is inderdaad een opvallende constante van 
het christelijk conservatisme in Nederland. Dat 
begon al met de oproep in 1890 van het christe-
lijk Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimo-
nium, om niet deel te nemen aan de 1 mei-de-
monstraties: ‘blijft u rustig aan uwen arbeid; die 
betooging kan U niet doen verkrijgen, wat tot 
verbetering van den toestand der werklieden lei-
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den kan, maar zal slechts oproer en verzet tegen 
door God gestelde overheid teweeg brengen.’8 
 De morele paniek werd voortgezet in de ja-
ren twintig en dertig met de invoering van de 
wet op smadelijke godslastering en de censuur 
op de radio, die vooral de uitzendingen van de 
vara trof. In de jaren veertig en vijftig kreeg 
dit conservatisme een nieuwe impuls door de 
vrees dat de oorlog, maar nog meer de bevrij-
ding, tot grootscheepse zedenverwildering had 
geleid. Het anti-socialistische karakter van de 
conservatieve agitatie werd opnieuw bevestigd 
in het bisschoppelijk Mandement van 1954, dat 
katholieken lidmaatschap van rode organisaties 
verbood. Onder historici is er enige discussie of 
dit Mandement moet worden beschouwd als te-
ken van ongebroken zelfvertrouwen of als teken 
van toenemende klerikale onzekerheid. Feit is 
dat de katholieke zuil net als de andere zuilen in 
de jaren zestig verkruimelde. Het confessionele 
protest tegen de revolutionaire verandering van 
de seksuele moraal in de jaren zestig en zeventig 
kreeg daardoor het karakter van een achterhoe-
degevecht, dat de vorming van een progressieve 
meerderheid niet langer in de weg kon staan.
 Die laatste verwachting is wellicht uitgeko-
men met het aan de macht komen van Paars. 
Maar tegelijk is het morele debat opnieuw op-
gelaaid en zijn de morele scheidslijnen danig 
verschoven. De huidige dominante moralise-
rende politiek is slechts conservatief voorzover 
ze gericht is op het behoud van de Nederlandse 
samenleving zoals die er tot voor kort uitzag, 
maar ze is naar haar inhoud gericht op een waar-
denpatroon dat lange tijd als progressief gold. 
Het zijn nu de conservatieven die opkomen voor 
rechten van vrouwen en homo’s, die na eeuwen 
van uitsluiting nu opeens moeten doorgaan 
voor zuivere ‘Hollandsche waar’. 
 Die spanning tussen vorm en inhoud geeft 
een diepgaande ambivalentie aan het conserva-
tieve beschavingsoffensief, waarin een verster-
king van de gemeenschappelijke moraal wordt 
bepleit ter schraging van een streng beroep op 
individuele morele verantwoordelijkheid. 

het progressieve ethisch reveil

Links heeft geen goed antwoord op deze onge-
lukkige mix van onderschikking en zelfstan-
digheid. Ik zie daarvoor twee verklaringen. De 
eerste is dat het ethisch reveil zoals dat zich 
vanaf het einde van de negentiende eeuw heeft 
ontwikkeld, onveranderlijk langs de band loopt 
van de positie van vrouwen en seksualiteit, in 
veel gevallen ook in onderlinge combinatie. Op 
die punten heeft links nooit een helder stand-
punt gehad. De vrouwenstrijd moest altijd voor-
rang geven aan de arbeidersstrijd en toen die 
gestreden was, zou het met de vrouwen vanzelf 
wel goed komen – niet dus. Op het gebied van 
de seksuele moraal was links vaak even terug-
houdend als rechts, maar vaak ook opmerkelijk 
luchthartig. De houding van links ten aanzien 
van seks loopt van het a-seksuele volksdansen 
van de ajc tot en met de radicale sexpolbewe-
ging en de huidige vergoelijking van Lubbers’ 
losse handjes in de spreekbuis van de linkse mo-
raal, de Volkskrant. Daar was kortom niet veel lijn 
in te ontdekken en die is er nu nog steeds niet.
 Een tweede verklaring voor de huidige 
morele verlegenheid van links is dat de socia-
listische beweging een parallelle geschiedenis 
van beschavingsoffensieven kent, die de laatste 
decennia in vergelijkbare ambivalenties is ver-
zand als het conservatieve beschavingsoffensief. 
Daar waar het conservatieve moralisme voort-
komt uit het streven naar het behoud van macht, 
was de socialistische variant een reflectie van 
linkse onmacht. Dat begint al in de vroege so-
cialistische beweging, waar het nogal groffe en 
onbesuisde karakter van de volksklassen plaats 
diende te maken voor de discipline en organisa-
tie van de socialistische partij. In plaats van het 
zuipen, keten en matten met de politie moest 
het ordelijk demonstreren, staken en stemmen 
komen, in de hoop op die manier respect en er-
kenning af te dwingen.9 
 Ook het cultuursocialisme van het interbel-
lum was een teken van onmacht. Alle plannen en 
acties van de partij hadden alles welbeschouwd 
geen enkel concreet resultaat opgeleverd. Aan-
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gezien het verbeteren van de wereld nog even 
op zich liet wachten, kregen cultuursocialisten 
gehoor met hun oproep alvast ‘met jezelf te be-
ginnen’. De nieuwe maatschappij was er dan nog 
niet, de nieuwe mens alvast wel. 
 In de jaren na de Tweede Wereldoorlog pleit-
ten de socialisten nadrukkelijk voor een verbur-
gerlijking van de arbeidersklasse: nu de radicale 
transformatie van de kapitalistische productie-
wijze niet langer haalbaar en misschien zelfs 
niet wenselijk was, werd de integratie van de 
arbeiders in de burgerlijke maatschappij, voor-
zover mogelijk op faire voorwaarden, het doel 
van de sociaal-democratie. Dat vergde groei van 
de welvaart, die twintig jaar later zijn schaduw-
kanten begon te tonen en opnieuw bracht links, 
vanuit de verdediging, bedenkingen in tegen-
over het wijdverbreide vooruitgangsoptimisme. 
 Sinds de late jaren zeventig bepleit links de 
uitbreiding van de mogelijkheid tot individuele 
alzijdige ontplooiing, zonder al te veel morele 
beperkingen aan de richting waarin men zich 
ontplooit. Maar tegelijkertijd bestaat er grote 
twijfel over de collectieve arrangementen, zoals 
de verzorgingsstaat, een neocorporatieve over-
legstructuur en een op ongelimiteerde groei 
georiënteerde economie, die deze morele doel-
stellingen, met steun van, vaker nog op initiatief 
van links mogelijk moesten maken. Anders dan 
voorheen is datgene waar links zich nu zorgen 
over maakt, dus niet langer een systeem dat an-
deren aan links hebben opgelegd, maar een van 
eigen makelij. 
 Rechts heeft, bij gebrek aan een aansprekend 
eigen alternatief, de progressieve consensus in 
een liefkozende wurggreep genomen en smoort 
daarmee de progressieve moraal in de nationa-
lisering van de vrouwen- en homo-emancipatie. 
Links zijn daardoor de wapens van de moraal 
uit handen geslagen en het heeft geen andere 
fall-back position dan het morele wantrouwen, 
waarin achter elk moreel statement een bot be-
lang wordt vermoed. Dat wantrouwen is natuur-
lijk niet uit de lucht gegrepen: het is inderdaad 
verdacht dat een conservatief-confessionele 

coalitie zich opeens opwerpt als de kampioen 
van vrouwen en homo’s en dat het beroep van de 
voormalige hoogleraar protestants-christelijk 
sociaal denken op een herstel van normen en 
waarden is aangegrepen om vooral religieuze 
normen en waarden — voorzover islamitisch van 
aard — luidruchtig ter discussie te stellen. 
 Maar met wantrouwen alleen komt links er 
niet. Links heeft altijd al een morele inzet gehad, 

maar tegelijk benadrukt dat deze een instituti-
onele vertaling moet krijgen wil moraliseren in 
de politiek geloofwaardig zijn. Om het morele 
initiatief te herwinnen zou links dat uitgangs-
punt moeten herbevestigen en de huidige 
consensus over progressieve waarden veel meer 
moeten uitbuiten. Mooi dat rechts eindelijk 
voor gelijkheid en tolerantie is. Maar dan mag 
ook de vraag worden gesteld op welke manier 
rechts denkt die waarden concreet vorm te ge-
ven. Put your money where your mouth is – dat zou 
de boodschap aan rechts moeten zijn waarmee 
links het morele initiatief kan herwinnen.
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