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Inleiding
In dit beknopte essay verdedig ik de stelling dat de ‘pedagogische
opdracht van de school’ en de actuele normen- en waardendis-
cussie niet de kern van het probleem raken.

Sinds het begin van de jaren negentig ruist langs de onderwijs-
kundige hemel de taal van de pedagogische opdracht. Rond 1992 nam de PvdA-
minister Ritzen namelijk het vaandel van de waardenbekommernis van de CDA-
er Hirsch Ballin over. Hij riep pedagogen en docenten op van waarden en normen
een ernstig punt te maken. De regels en de sfeer van de school zouden van her-
leving van waardebesef moeten getuigen. ‘Overdracht van waarden en normen’
moest tot de taken van het onderwijs gaan behoren. De laatste tijd is de roep om
fatsoen een breder gebied gaan bestrijken: de CDA-er Balkenende en andere poli-
tici zetten zich met hernieuwd élan in voor het voeren van een maatschappelij-
ke discussie over waarden en normen 

Ruim tien jaar geleden nam ik, in Pedagogisch Tijdschrift 17/2, deel aan een
debat over de vooronderstellingen van de door Ritzen wenselijk geachte ‘revitali-
sering’ van waardenoverdracht en stelde ik deze aan de kaak. Vandaag heb ik me
laten verleiden tot het schrijven van een forumbijdrage waarin ik me, uitgaand
van de analyse van een recent geval van normoverschrijding, opnieuw verzet
tegen taalvervuiling (waarover heeft men het?) en tegen morele dubbelzinnig-
heid. Weten dat besef van goed fatsoen nog steeds wijd verbreid is en toch oproe-
pen tot meer pedagogische aandacht voor en een brede discussie over waarden en
normen riekt naar schijnheiligheid. Dat men tegelijkertijd ook nog eens negeert
dat er met dieper liggende waarden, die dagelijkse regels funderen, iets aan de
hand is – en dat mede dankzij Haags beleid - , maakt alles nog onverkwikkelijker.
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‘Venlo’ en gezond volksgevoel
De historische gebeurtenis die het vertrekpunt van mijn analyse vormt is het
gevecht in Venlo tussen twee jonge mannen met een dodelijke afloop. Toevallig
aanwezige passanten vormden ongewild een kring van waarnemers en niet-doe-
ners. Ze werden deel van een meer omvattende situatie; een situatie van vechtende
mensen en toeschouwers. Op hun beurt namen tv-kijkers, krantenlezers en radio-
luisteraars dit alles waar. Niet als getuigen ervan, maar indirect, op afstand, en ach-
teraf. Velen van hen kwamen in de verleiding de staf te breken over de inactieve
omstanders. Ze meenden ook dat de in elkaar geslagen (en tenslotte overleden)
man lof verdiende omdat hij immoreel gedrag van een ander, een bromfietser, pro-
beerde te beïnvloeden. De jonge man die inmiddels voor doodslag gestraft is, ging
in twee opzichten over de morele schreef: in zijn bejegening van een bejaarde dame
en in zijn daarna vertoonde agressie ten opzichte van iemand die hem op zijn regel-
overtredend gedrag wees. Ook het jongere maatje van de bromfietser deugde niet:
deze zou zijn kameraad opgehitst hebben. Hij is eind april 2003 eveneens veroor-
deeld.

Velen beoordelen dit Venlose drama als samengesteld uit twee gevallen: het optre-
den van de agressieve jongen, zijn kameraadje en de zich flink gedragende jonge-
man enerzijds, en het toekijken van de niet-ingrijpende omstanders anderzijds.
Verplaatsen we ons in de positie van de toeschouwer, dan ontdekken we echter dat
het eigenlijk helemaal niet om twee situaties ging. Stel: als toevallige passant over-
komt mij iets onverwachts. De precieze toedracht ontgaat mij. Niet alleen het
onverwachte en uitzonderlijke van het gebeuren, maar ook de complexiteit ervan
verwart mij. Als waarnemers via de media mogen we gevoeglijk aannemen dat de
omstanders toen niet zo precies op de hoogte waren van de oorzaak van de agres-
sie als wij later. Die omstanders waren eerder onwetende deelgenoten van een com-
plexe situatie dan gedistantieerde, dus echte toeschouwers.
Wie zijn nu de echte toeschouwers? Wij dus: de mensen die de Venlose gebeurte-
nissen op een door media ‘bemiddelde’ manier, op afstand waarnemen. Door die
afstand komen we in de verleiding om inderdaad twee situaties te zien: die ene van
de drie ‘acteurs’ en die andere van de omstanders. Bij gebrek aan inleving met de
aan de grond genagelde toeschouwers van toen kost het ons geen moeite om hen
aan te rekenen wat eigenlijk pas zou zíjn aan te rekenen als ze alles hadden gewe-
ten.

De vraag doet zich nu voor of de normatief optredende jongeman, die het
gedrag van de bromfietser aan de kaak stelt, uit ander moreel hout is gesneden als
de aan de grond genagelde toeschouwers. Vooralsnog twijfel ik. De situatie waarin
ik verkeer als ik iemand balorig een fiets in het water zie gooien (zoals in
Leeuwarden) of roekeloos zie rijden en grof hoor schelden (zoals in Venlo) verschilt
van een situatie waarvan ik ineens deelgenoot ben geworden zonder überhaupt te
snappen wat er nu precies aan de hand is. De overtreding van de norm dat bezit-
tingen van een ander niet in water horen te worden gegooid of dat je niet zo hoort
te rijden dat je anderen bijna van de sokken rijdt en gaat schelden, herken ik van-
wege haar eenduidigheid vrij snel.

Het eenvoudiger geval verschilt ook nog anderszins van de complexe situatie.
Dat verschil is dat wie een roekeloze en scheldende bromfietser ziet (ik beperk me
tot het Venlose voorbeeld), op dat moment zelf geen betrokkene is. Hij neemt als
het ware objectief waar wat er gebeurt. En precies die distantie vormt de psychisch
noodzakelijke voorwaarde voor het vellen van een moreel oordeel en het eventueel
daarop volgende handelen. De omstanders in de complexere situatie worden daar-
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entegen tegen wil en dank meegetrokken in een hen verwarrende situatie van
onbegrepen geweld; die omstanders verkeren in een psychische situatie waarin de
voorwaarden voor morele analyse en overwogen actie ontbreken.

Ik zeg hiermee niet dat het altijd eenvoudig is om, als je op afstand een ‘enkel-
voudige’ onoorbare handelwijze ziet, adequaat actie te ondernemen. Tussen zien en
oordelen enerzijds en doen anderzijds bestaat geen logisch-noodzakelijk verband
maar staat iets als de vrije wil. Dat lang niet iedereen duidelijk en moedig optreedt
na de herkenning van enige vorm van immoraliteit, ontken ik dus niet. Maar als het
op oordelen aankomt, verschilt de positie van een gedistantieerde waarnemer prin-
cipieel van de psychische situatie van iemand die onverhoeds terecht komt in een
qua moraliteit, vreeswekkendheid en wreedheid nauwelijks te bevatten reeks van
gebeurtenissen.

Tot zover vergeleek ik het eenvoudiger geval van het onbeschofte rijden en de beoor-
deling daarvan door een oplettende jongeman met een situatie waarin toevallige
passanten onvrijwillig meegesleurd worden en waarvan het complexe karakter hen
in eerste instantie verhindert te komen tot een moreel oordeel en eventueel ingrij-
pen. Bij nader inzien blijkt echter ook de eenvoudiger situatie niet echt eenduidig te
zijn. Er steekt namelijk altijd een moment van tactiek of zelfs strategie in een situ-
atie waarin ik moreel moet oordelen en eventueel handelen. Tactiek en strategie zijn
pas te realiseren op basis van kennis en inzicht. En dat vraagt niet zelden om bezin-
ning vooraf. Opvoeders en docenten, maar ook - om voor de vuist weg maar wat te
noemen - verzetsstrijders of de bemanning van een reddingsboot is dit niet onbe-
kend.

Zo zal de verzetsstrijder zich bijvoorbeeld wel tweemaal bedenken voor hij een
zeker onrecht te lijf gaat, in het besef dat de door hem bestreden overheid gewend
is als antwoord op een verzetsdaad nog groter onrecht te plegen. Dit ‘zich wel twee-
maal bedenken’ is niet alleen een kwestie van afweging van gevaren voor eigen
leven, maar ook van morele zaken als (in dit voorbeeld): wie stel ik bloot aan even-
tuele represailles, terwijl ze part noch deel aan de verzetsdaad hebben?
Terug naar ‘Venlo’. Wat zou er gebeurd zijn als hij die de roekeloze en onbeschofte
bromfietser toesprak geweten had dat deze in gevallen waarin hem de les gelezen
wordt grensoverschrijdende agressie vertoont? Of als hij geweten had wat wij ach-
teraf te weten kwamen, namelijk dat de agressor een jongeman is met een patholo-
gisch narcistische persoonlijkheid, en dat zijn jongere vriend een nauwelijks toere-
keningsvatbare zwakbegaafde ‘grote jongen’ is? Hij zou zich, gelijk de verzetsstrijder
hierboven, wel tweemaal bedacht hebben - en, was hij opvoedkundig geschoold, op
een andere manier zijn opgetreden.

Voorlopig concludeer ik dat waarden en normen zelden rechttoe rechtaan zijn
toe te passen. Wie zich rekenschap geeft van de ins and outs van het ‘omstander-
schap’ zal niet snel zeggen dat omstanders laf zijn als ingrijpen achterwege blijft.
Maar zelfs pedagogisch optreden na een op het oog zo eenvoudige regelovertreding
als van de bromfietser, waarbij het ‘Dat hoort niet!’ ons in de mond bestorven ligt,
blijkt vaak al om meer kennis van zaken te vragen.

Wat is de waarde van de zogenaamde pedagogische opdracht?
Laat ik eens naar docenten en opvoeders kijken. Het gaat ons, meer in het bij-
zonder, immers ook om waarden en normen in het onderwijs. ‘Wat is het geval?’
en ‘Wat moet ik doen?’ zijn voor pedagogen gangbare vragen. Maar, wat ís eigen-
lijk het geval? Deze ‘vraag in tweede instantie’ wordt door een goede pedagoog
direct gesteld.
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Marietje weigert iets te doen. Hoe komt dat? Is zij verwend? Speelt nervositeit
een rol? Heeft het kind slecht geslapen? Heeft het op school frustraties opgedaan?
Heeft het een ziekte onder de leden? Ik hoor als pedagoog dergelijke vragen te
stellen. Zou ik dat nalaten, dan loop ik kans het kind onrecht te doen, bijvoor-
beeld door het te straffen voor iets waaraan het ‘niets kon doen’.

Wat een kind had moeten doen - een zekere norm volgen - is vaak wel duide-
lijk. Moeilijker is het om pedagogisch handelen af te stemmen op de reden of oor-
zaak van de verkeerde handelwijze. Al ver voor Langeveld (die het zo plastisch
onder woorden bracht) wist men dat elk kind er een is en dat ieder kind een eigen
pedagogische aanpak vraagt. Dat is op zich vaak al lastig. Maar de pedagogische
zaak is nog gecompliceerder als men bedenkt dat ook iedere opvoeder ‘er een is’
en dat wat voor hem een feit is, afhangt van zijn opvattingen en gewoontes om
zekere dingen als zus- of zo-feiten te zien. Hier komt een fundamenteel normatief
probleem aan het licht, namelijk: welke waarde kent de pedagoog toe aan wat hij
als feit ziet, en wat zíet hij eigenlijk als feit? Bij de beoordeling van wat het kind
doet of nalaat steunt hij op begrippen die hem ‘ter beschikking staan’.
Interpreteert de islamitische vader een kinderlijke weigering (in ons voorbeeld
toch al niet zonder meer te verklaren) als gezagsondermijning, herkent de staat-
kundig gereformeerde vader onontwijkbare zondigheid, herkent de sociaal-libe-
rale middle class-vader een zielig kind dat je op voorhand au sérieux neemt, dan
is het zo op het oog gelijksoortige gedrag (‘weigering iets te doen’) elke eendui-
digheid kwijt: er zijn voor de drie vaders drie, totaal verschillende, (waardegela-
den) feiten.

Morele regels mogen duidelijk zijn, morele opvoeding ontbeert desalniettemin recht-
lijnigheid. Wat opvoeders zouden moeten weten (kinderen zijn niet gelijk,
‘dezelfde’ feiten zijn niet gelijk, de normatieve lading ervan verschilt), geldt
mutatis mutandis voor de samenleving: mensen verschillen, evenals ‘hun’ feiten
en oordelen. Van eenduidigheid inzake waarden en normen is dus zelden sprake:
er is altijd wel ‘een andere kant’. Denkt iemand dat het in de morele opvoeding
wel gaat om rechtlijnigheid, dan verwart hij pedagogie met dressuur. En zo komt
de schaduwkant van de ‘pedagogische opdracht’ in het vizier: dat men verwacht dat de
samenleving dankzij een Ritzeniaanse ‘revitalisering’ van de waardenoverdracht minder
normoverschrijdingen zal gaan kennen.

Ook in de reddingspraktijk, de verzetspraktijk, de ‘praktijk’ van het corrigeren
van een hufter op straat of welke andere vormen van handelingen binnen de
samenleving dan ook gaat het niet alleen om het toepassen van waarden en nor-
men. Oordelen en eventueel handelen vraagt om meer dan bekendheid met
regels hoe het hoort. Het vraagt om de erkenning dat pas kennis van situationele
gegevens adequaat oordelen en handelen mogelijk maken. Tot die situationele
kennis behoort onder meer kennis van de gangbare regels. Maar bovendien gaat
het om kennis van de bij de betrokkenen in die situatie spelende bovenpersoon-
lijke en subjectieve waarden en normen.

Wat voor de opvoedingspraktijk in het bijzonder geldt, geldt dus ook voor alle
overige handelingsgebieden in de samenleving: gewetensvol oordelen en hande-
len is meer dan toepassing van normatieve regels en dus zelden gediend met impul-
siviteit. Het vraagt vooral om inzicht, om het weet hebben van feiten die tellen.
Weten voedt geweten. Bekendheid met alledaagse waarden en normen is wel
noodzakelijk, maar niet voldoende. Verantwoordelijkheid draagt men niet voor
het louter en alleen toepassen van regels en voor het optreden tegen het overtre-
den van regels. Nee, men bezit - of men wil of niet - verantwoordelijkheid voor
het eigen oordelen en handelen tegen de achtergrond van wat men van de in het
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geding zijnde kwestie weet, begrijpt. Beter nog: tegen de achtergrond wat men
eigenlijk hoort te weten en te begrijpen! (‘We hebben het niet geweten’ is niet
altijd een geldig en eerlijk excuus.)

Van de dubieuze ‘pedagogische opdracht’ naar de dubieuze ‘waarden-en-normen-discussie’
De inmiddels door de rechter vanwege doodslag veroordeelde Venlose jongen
komt uit een contacten-arm immigrantengezin. Misschien is maatschappelijke
onaangepastheid van dat gezin mede debet aan de vorming van die jongen. Dat
gezin heeft zich wellicht kunnen onttrekken aan integratie dankzij bepaalde soci-
aal-culturele omstandigheden. Deze omstandigheden zijn mede het gevolg van de
manier waarop de Nederlandse samenleving haar verantwoordelijkheden nam ter
zake van de reeds tientallen jaren durende immigratie. In wat een samenleving
vindt en wat de politiek in het leven roept zijn waarden en normen begrepen. De
samenleving en namens haar de politici hebben de huidige cultuur en de onge-
wenste normatieve gevolgen daarvan tenminste deels over zichzelf afgeroepen.

Met deze vermoedens inzake de mogelijke verhouding tussen ‘wat er tussen de
oren zit’ van die agressieve jongen enerzijds en onze cultuur anderzijds wil ik een
brug slaan naar het volgende.

De dubbele moraal in de oproep tot een maatschappelijk-brede waardendiscussie
Als ik het goed zie zijn niet zozeer gangbare normen en waarden teloor gegaan,
maar zijn diepere waarden-lagen van de cultuur, waarin de dagelijkse normen en
waarden zijn ingebed, verstoord. Eerder dan het ‘revitaliseren’ van waarden en
normen en daarover discussiëren, zijn dus analyses van en discussies over recente
ontwikkelingen in onze cultuur nodig. Een cultuur waarin overheid, politiek en
hogere kasten in het bedrijfsleven voorop lopen bij wat langzamerhand ook op
de werkvloer van de samenleving gebeurt: men ondermijnt waarden van mede-
menselijkheid, samenwerking, betrouwbaarheid, rechtvaardigheid, matigheid.
Onze samenleving - ik parafraseer hier woorden van Praamsma uit diens ‘Teveel
van het goede’ (Pedagogiek 22/1) - is inmiddels vergaand geïndividualiseerd, de
verzorgingsstaat wordt aangetast, waarden als ‘prestatie’, ‘opkomen voor jezelf’,
‘concurrentie’ en ‘marktdenken’ staan centraal. Mensen concurreren met elkaar
in uiterlijk, op de arbeidsmarkt en in de beschikking over consumptiegoederen.
Er is sprake van een structurele verwenning van de jongste generatie. Velen vin-
den het gewoner dan gewoon dat jongeren (gemeten aan ‘diepere’ waarden van
bescheidenheid, spaarzaamheid, discipline) te veel zakgeld krijgen, geld verdie-
nen ten koste van hun schooltaken, straffeloos ‘lenen’ (lees: ontvreemden),
voortdurend bezig gehouden worden en steeds voorzien worden van lekkers en
presentjes et cetera.

Tegelijkertijd is de hele mikmak van wat de liberalistisch kapitalistische eco-
nomie herbergt aan begrippen, denkvormen en aanpak het in werkelijkheid werk-
zame normatieve apparaat geworden waarmee men het dagelijkse en het school-
se leven normeert en beoordeelt. Die ‘men’ bestaat uit kamerleden, onderwijsin-
specteurs, onderwijsonderzoekers, van school naar school shoppende ouders en
ouders die met een vanzelfsprekend beroep op ‘recht op werk en eigen inkom-
sten’ voor hun kinderen afwezig zijn. Een maatschappelijk praktijkveld als het
onderwijs, dat naar zijn aard andere waarden en normen kent dan die van de
markt, wordt tegenwoordig begrepen alsof het wel een soort markt is. Wat zijn de
gevolgen als het onderwijs zich overgeleverd heeft aan de economische denk-
vorm? Als het daarom een eigen praktijk ‘sticht’ van gesjoemel met begrotingen
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en aanstellingen, met aan leerlingen te stellen eisen en met cijfers en examenre-
sultaten? En als het daarnaast ook nog meegaat in de gedachte dat de ‘effectieve
school’ het praktijkconcept bij uitstek is? Maakt dit alles het spreken over waar-
den en normen in de opvoeding niet tot iets dubbelzinnigs? 
Wat zeurt een struikelende en stamelende premier over het belang van discussies
over waarden en normen als hij, naar men toch moet aannemen, zelf weet heeft
van de al jaren toenemende discrepantie tussen een zich veranderende culturele
dieptestructuur en zijn met de mond beleden ‘oppervlaktenormen’ van het fat-
soen? En als hij zelf, naar men eveneens moet aannemen, weet dat hij als politi-
cus mede verantwoordelijk is voor een dagelijkse praktijk waarin regels nog wel
gekend maar niet meer gevoed worden door fundamentelere waarden, omdat
deze intussen - mede dankzij ‘de’ politiek - zijn ‘verliberakapitaliseerd’?

Conclusie
Waarden en normen zijn dus in het algemeen nog steeds in de vorm van (fatsoens)regels
bekend. Ze zijn  echter niet altijd eenduidig toe te passen. Voorts is de onvermijdelij-
ke kloof tussen weten-wat-hoort en doen-wat-hoort vrijwel onoverbrugbaar gewor-
den sinds de relatie tussen de in het ‘dagelijkse fatsoen’ begrepen waarden en die-
per liggende funderende waarden verbroken is. Venlo, Gorkum, Leeuwarden,
Srebrenica, Enschede, Volendam, maar ook verloedering van maatschappelijke
dienstverlening en onderwijs en ‘hebzucht aan de top’ in de economische wereld
en in de hoogste publieke functies illustreren deze breuk.

Tot de oorzaken hiervan behoort onder meer de aantasting van de basiswaar-
den van relatief autonome praktijkgebieden als recht, kunst, onderwijs, defensie,
zorg, en wel voorzover deze geïnfecteerd zijn met de ene overkoepelende waarde van
het economische denken. We hebben een analyserende bezinning op die omslag
nodig. Het gaat er om te ontdekken waardoor en in welke mate allerlei klassieke
dagelijkse waarden ‘los’ zijn komen te staan van dieper liggende waarden die de
samenleving sturen. Als vraag geformuleerd: hoe komt het dat het fatsoen ver-
vreemd is van meer funderende waarden die - zonder dat we het goed beseffen -
sinds ongeveer een generatie aan het veranderen zijn en ons waarnemen, denken,
voelen en handelen een ‘economische kleur’ geven? Heeft het ontwijken van
deze vraag door politici (door de school een ‘pedagogische opdracht’ te geven en
door op te roepen tot normen-en-waarden-discussies) te maken met de angst
zichzelf tegen te komen? Ik geloof dat, en vind het de hoogste tijd voor peda-
gogen, onderwijsmensen en politici om elke dubbelzinnigheid inzake waarden en
normen uit te bannen en de bakens te verzetten. 
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