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Namens de redactie, Frans Stafleu 

Thema: Ethiek en Politiek 

Spindoctors, oneliners en spoeddebatten. Over 
ethiek, invloed en politiek. 
André Krom 
 
Ethiek en invloed zijn ruime begrippen; ze kunnen van alles betekenen. In dit artikel bespreek ik 
een aantal mogelijkheden. En hun gevolgen voor de vraag: heeft ethiek invloed op de politiek? 
Hoe ruimer onze ideeën daarover, hoe oninteressanter de invloedsvraag. Maar hoe strikter onze 
ideeën, hoe onbereikbaarder het succes. Wie wordt er eigenlijk (on)gelukkig als we de invloeds-
vraag met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoorden? 
 
 
Stel dat een Tweede Kamerlid in een debat 
verwijst naar een opiniestuk van een ethicus 
uit een landelijke krant, maar niet verwijst 
naar een studie over hetzelfde onderwerp die 
een andere ethicus hem/haar heeft toege-
stuurd. Heeft de ethiek dan alleen via het 
opiniestuk invloed gehad? En als het opinie-
stuk wordt verworpen, maar de studie jaren 
later aan de basis ligt van een politiek be-
sluit, heeft de ethiek dan alleen via die studie 
invloed gehad? Heeft de ethiek geen invloed 
als de stukken genoemd worden noch tot een 
besluit leiden? Wat bedoelen we eigenlijk als 
we vragen naar de invloed van de ethiek op 
de politiek? Genoemd worden? Beleid beïn-
vloeden? Iets anders? 
 
Ethiek 
Elke politieke uiting bevat wel elementen die 
we kunnen herleiden tot een ethische theo-
rie. Neem de reactie van voormalig staatsse-
cretaris Ross-van Dorp op de evaluatie van 
de Embryowet (2006). In een brief aan de 
Kamer schreef dat zij dat embryo’s niet spe-
ciaal voor wetenschappelijk onderzoek tot 
stand mogen worden gebracht, omdat ze 
daarbij als middel worden gebruikt. Elke 
ethicus zal daarbij aan Kant denken, en mor-
ren dat het cruciale element in de argumen-
tatie ontbreekt; dat embryo’s dan louter als 
middel worden gebruikt. 
 
Het zou flauw zijn om daaruit te concluderen 
dat de ethiek geen invloed heeft gehad op de 
politiek. Het punt zit dieper. Naar mijn idee 
kan de invloedsvraag niet worden beant-
woord met een verwijzing naar de ethische 
overtuiging van waaruit een politicus handelt. 
In het voorbeeld heeft een ethiek (een speci-
fieke ethische theorie; Kantianisme) invloed 
op de politiek. Maar nemen we dat als crite-
rium voor de invloedsvraag, dan is het ant-
woord altijd ‘ja’. De invloedsvraag dreigt dan 
inherent oninteressant te worden. 
 

Zeker als we zoiets bedoelen als: ‘iedereen 
heeft normen en waarden, dus iedereen is 
ethicus’. Omdat ook politici morele wezens 
zijn, zijn ze dan tevens ethici. Net als alle 
andere burgers. Vanuit dat perspectief is het 
onbegrijpelijk dat er zoiets zou bestaan als 
experts op het gebied van de moraal aan wie 
we morele zaken in het bijzonder kunnen 
toevertrouwen. Een instelling de naam Ethiek 
Instituut geven, is dan misschien wel het 
toppunt van arrogantie. En ethische commis-
sies die de overheid adviseren? Hef maar op. 
Overbodig. 
 
Waar normen en waarden een rol spelen, is 
echter nog geen sprake van ethiek. Dat we 
allemaal morele wezens zijn, maakt ons geen 
ethici. Net zo min als we allemaal politici zijn 
omdat mensen politieke wezens zijn (Aristo-
teles). Volksvertegenwoordiging zou dan een 
even onbegrijpelijk fenomeen zijn als ethiek. 
Je hoort wel eens dat Politici Ethici overbodig 
vinden. Maar wie dat op deze basis vindt, 
stelt (als ethicus en politicus) in één bewe-
ging zijn eigen functie ter discussie.1 Anar-
chie! 
 
Wil de invloedsvraag interessant zijn, dan 
hebben we in elk geval een striktere definitie 
van ‘ethiek’ nodig. Voor het gemak vat ik 
politiek steeds op als Haagse politiek.2 Maar 
hoe strikter de definitie, hoe kleiner de kans 
op invloed. Zo lijkt het me onwaarschijnlijker 
dat een meta-ethische analyse tot een wets-
voorstel leidt, dan dat een ethisch opiniearti-
kel leidt tot het stellen van kamervragen. Dat 
heeft te maken met de mate van abstractie 
(‘Er moeten knopen worden doorgehakt’), 
maar ook met de vorm. Hoe concreter, hoe 
beter. 
 
Ethiek en politiek: overeenkomsten en 
verschillen 
Om de beide uitersten te vermijden (invloed 
is oninteressant of onbereikbaar), is het zin-
vol om eens te kijken naar wat ethiek en po-
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litiek met elkaar gemeen hebben. Eén ding 
noemde ik al: waarden en normen. Niet al-
leen in de zin dat ethici en politici ze hebben, 
maar ook dat ze zich ermee bezighouden. 
Politici zullen globaal wel op de hoogte zijn 
van de morele aspecten van hun onderwer-
pen (zeker politici die tevens ethicus zijn) – 
wellicht beter naarmate zij het dossier langer 
beheren. Een tweede overeenkomst is dan 
ook: reflectie. En er is meer. Ethiek en poli-
tiek zijn allebei talige bezigheden. Net als 
ethici schrijven en debatteren politici, en 
gebruiken daarbij argumenten om gedrag te 
rechtvaardigen dan wel te bekritiseren. 
 
Hoe meer overeenkomsten er zijn tussen 
ethiek en politiek, hoe meer het erop lijkt dat 
de politici die ethici overbodig vinden, wel 
eens gelijk kunnen hebben. Gelukkig is dat 
niet het hele verhaal. Er zijn ook mogelijke 
verschillen. 
 
Dat premier Balkenende over ‘normen en 
waarden’ wil debatteren, maakt hem nog 
geen ethicus. Niet omdat hij ‘normen en 
waarden’ zegt in plaats van ‘waarden en 
normen’, maar omdat ethiek zich daar op een 
specifieke manier mee bezighoudt; zij bestu-
deert ze systematisch en kritisch. In de poli-
tiek staan in de eerste plaats de eigen waar-
den en normen centraal, inclusief die van de 
achterban. Dat schept ruimte voor invloed 
van de ethiek, die (idealiter) afstand neemt 
van al te ‘vooringenomen’ posities. Maar de 
kans op invloed is wellicht het grootst als 
een ethische analyse direct aansluit bij par-
tijpolitieke belangen. Of we dat willen, is 
vraag twee. Doet dit voldoende recht aan het 
politieke debat? Is het niet zo dat juist een 
debat tussen politici van verschillende signa-
tuur de sterke en zwakke punten van partij-
politieke visies blootlegt? Met andere woor-
den, vindt de kritische reflectie op waarden 
en normen die ik net aan de ethiek toe-
schreef, in de politiek niet ‘live’ plaats? Wordt 
niet in beide gevallen op het scherpst van de 
snede geargumenteerd? Zeker, maar als poli-
tici elkaar in toenemende mate voor ‘rotte 
vis’ uitmaken (dat klinkt inmiddels tamelijk 
onschuldig), moeten we misschien zeggen 
dat de ethiek steeds minder invloed heeft op 
de politiek. 
 
We hoeven ethiek daarvoor niet primair als 
etiquette op te vatten. Het gaat er ook om 
dat ‘op de man spelen’ wel een vorm van 
argumenteren is, maar binnen de ethiek in de 
categorie drogredenen valt. Ervan uitgaan dat 
de ander geslepen genoeg is om dergelijke 
strategieën te doorzien en te pareren, is één 
mogelijkheid. De strategieën niet gebruiken, 
is een andere. Bijvoorbeeld omdat het een 
inhoudelijke discussie in de weg staat. Een 

beeldcultuur vraagt misschien om pakkende 
beelden, maar het vervelende van pakkende 
beelden is dat je vaak zo moeilijk weer van 
ze afkomt. Dat geldt ook voor het beeld dat 
burgers hebben van de politiek. 
 
Ik zou nog iets kunnen zeggen over de rol 
van spindoctors, oneliners en spoeddebatten, 
of me kunnen beklagen over de ‘veramerika-
nisering’ van de Nederlandse politiek. Dat 
oneliners vooral de suggestie van transpa-
rantie wekken, dat hapklare brokken geen 
recht doen aan de ernst van politieke en 
maatschappelijke vraagstukken. Maar dat 
zou de politiek onvoldoende recht doen. We 
moeten niet in de valkuil trappen om de in-
vloed van de ethiek louter af te meten aan 
wat er in de politieke schijnwerpers gebeurd. 
De kwestie is misschien niet zozeer dat de 
ethiek geen invloed heeft op de politiek, 
maar dat politici waarop de ethiek een grote-
re invloed zou kunnen hebben, het politieke 
debat domineren (en daarmee de media). 
 
Soms heeft de ethiek invloed, soms niet 
In de discussie rond de Embryowet speelt de 
morele status van een embryo een centrale 
rol. Dat wil nog niet zeggen dat de ethiek 
invloed heeft (gehad) op de politiek. Zo gaf 
de commissie die de Embryowet evalueerde 
aan dat de wettelijke definitie van een em-
bryo niet langer voldoet. Door de focus op 
een embryo als een ‘potentieel mens’, zou 
het toelaatbaar zijn om speciaal voor onder-
zoek niet levensvatbare embryo’s te creëren. 
Technische ontwikkelingen, zo kunnen we 
zeggen, vragen hier om een nieuwe norma-
tieve beschouwing van de status van een 
embryo. De toenmalige staatssecretaris zag 
echter geen reden om de definitie van ‘em-
bryo’ aan te passen. Het huidige kabinet tot 
nu toe ook niet.. 
 
Het omgekeerde komt ook voor. Dan wordt 
de morele dimensie van een vraagstuk te 
smal opgevat. Neem het begrip ‘privacy’. Op 
het terrein van veiligheid hoor je vaak: wie 
niets te verbergen heeft, heeft niets te vre-
zen. We kunnen daarop antwoorden: wie 
niets te vrezen of te verbergen heeft, heeft 
een armzalig leven. Maar het cruciale punt is 
dat de persoonlijke levenssfeer zo wordt 
gereduceerd tot een dekmantel voor dubieu-
ze zaken. Rondom het Elektronisch Patiën-
tendossier (EPD) zie je iets soortgelijks. Daar 
wordt privacy primair als een beveiligings-
probleem opgevat. Voor we het weten bepa-
len de grenzen van de techniek de contouren 
van het morele – en politieke – discours. 
 
We stuiten hier op een functie van de ethiek 
die belangrijker wordt naarmate de waan van 
de dag dominanter is in de politiek (voor elk 
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onderwerp een spoeddebat), en naarmate 
wetenschap en technologie een grotere in-
vloed krijgen op ons dagelijkse leven. Dat is 
het continu monitoren van het morele dis-
cours en het signaleren van uitbreidingen 
(Embryowet) of reducties (veiligheid, EPD). 
We zijn dan ver verwijderd van de harde vor-
men van invloed zoals een kamervraag of een 
wetswijziging. In de inleiding vroeg ik of de 
ethiek invloed heeft gehad als het opiniestuk 
niet wordt genoemd en de studie niet tot een 
politiek besluit leidt. Het antwoord is: mis-
schien, bijvoorbeeld als de stukken een ze-
kere (extra) morele gevoeligheid bij politici 
kweken, als ze daardoor in de krant ook le-
zen wat er niet staat. 
 
Wie stelt eigenlijk de invloedsvraag? 
Ik heb in dit artikel ruimere en smallere op-
vattingen van ethiek en invloed op de politiek 
besproken. Ethiek varieerde van het hebben 
van normen en waarden tot een meta-
ethische analyse. Daartussen zat onder an-
dere het vermijden van drogredenen. Hoe 
ruimer de opvatting van ethiek, des te min-
der interessant de invloedsvraag werd. In-
vloed varieerde van genoemd worden tot een 
wetsvoorstel. Daartussen zat onder andere 
het kweken van (extra) morele gevoeligheid 
bij politici. Hoe strikter de opvatting van in-

vloed, hoe onbereikbaarder het succes werd. 
Een aantal factoren kan de kans op succes 
vergroten, zoals de mate waarin een ethische 
analyse aansluit bij partijpolitieke belangen, 
de toegankelijkheid en mate van abstractie, 
het gemak waarmee zij omgezet kan worden 
in ‘actie’, en de vorm waarin de ethiek zich 
aanbiedt. 
 
Interessanter dan de empirische kant van de 
invloedsvraag is echter de normatieve kant 
ervan. Wanneer spreken we van invloed? 
(Welke norm hanteren we daarbij?) En wie 
stelt eigenlijk de invloedsvraag? Ambitieuze 
of vertwijfelde ethici? (Doet het er iets toe 
wat ik schrijf?) Politici die vinden dat ethiek 
beleidsrelevant moet zijn, of die op zoek zijn 
naar financiële ruimte? Wie wordt er eigenlijk 
(on)gelukkig als de ethiek geen invloed heeft 
op de politiek? 
 
D s. And é Krom is werkzaam bij het Ethiek 
Instituut (Universiteit Utrecht). 
 
1 Het gaat hier alleen om een functioneel onder-
scheid. 
2 Voor de argumentatie lijkt dat verder weinig uit te 
maken. 
 

 
 
Thema: Ethiek en Politiek 

De invloed van de ethiek op de politiek 
Niels Nijsingh 
 
De vraag naar de wenselijkheid van de invloed van professionele ethiek op de politiek lijkt verge-
lijkbaar met de vraag ‘wat is langer, een stuk touw of een ketting?’ in het opzicht dat er twee 
variabelen in de vraag voorkomen die ongespecificeerd blijven. Het is volstrekt oninteressant om 
een relatie te onderzoeken als je niet weet waartussen die relatie zou moeten bestaan.  
 
 
Natuurlijk heeft ieder mens wel een idee bij 
‘de politiek’, en vermoedelijk heeft tenminste 
elke ethicus ideeën over wat professionele 
ethiek zoal wel en niet is. Maar om een vraag 
als de bovenstaande betekenisvol te kunnen 
begrijpen, moet ten minste één van de twee 
termen als gegeven beschouwd kunnen wor-
den, en dat lijkt veel en veel te hoog gegre-
pen. De invulling van de idee ‘de invloed van 
ethiek op politiek’ roept een scala van be-
gripsvragen op. Als een vooraanstaand ethi-
cus lid is van de Eerste Kamer, is dat invloed 
van ethiek op politiek? En als een minder 
vooraanstaand ethicus lid is van een politieke 
partij? Hoe groot is de invloed van ‘de ethiek’ 
als een ethicus bijdraagt aan een Gezond-
heidsraad-rapport? Waarin bestaat die bij-
drage? Is deelname aan een discussie op de 

forumpagina van de Volksk ant een politieke 
inmenging? En dan hebben we het nog niet 
eens over de wenselijkheid van dit alles. De 
vraag hoe we de vermeende invloed moeten 
beoordelen lijkt op zijn minst afhankelijk van 
de kwaliteit van de verschillende bijdrages. 
 
De politieke rol van ethiek 
Het lijkt me daarom niet zinnig om te trach-
ten op bovengenoemde vraag een algemeen 
antwoord te geven. Dat neemt niet weg dat 
er een aantal interessante politiek-
filosofische en ethische discussies aan het 
licht komen op het moment dat we nadenken 
over vragen rond de politieke rol van ethiek. 
Een voorbeeld daarvan is de verhouding tus-
sen substantiële en procedurele posities ten 
opzichte van waardepluralisme. Een ander is 


