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Leeswijzer

Het zal je niet ontgaan zijn: de afgelopen jaren was moraal een steeds
terugkerend thema in de media. Er gaat geen week voorbij of waarden
en normen worden genoemd op tv en in de krant, en vaak in negatieve
zin. ‘Nederland is een natie zonder normen’, kopt het NRC zelfs in
chocoladeletters.1 Ook in christelijke kring is er zorg om het morele
verval in de samenleving. In de discussies gaat het er meestal over hoe
ernstig het morele verval is in de wereld om ons heen. Zelden gaat het
over de manier waarop moraal een rol speelt in ons privéleven, ons geloof of ons werk. In dit boek gaan we op zoek naar juist die persoonlijke moraal. Vreemd genoeg hebben we daarvan meestal geen idee;
veel van onze moraal is namelijk onbewust, de dynamiek is complex
en we hebben er weinig grip op. Bijvoorbeeld als het gaat over opvoeding kunnen we bij anderen snel aanwijzen wat niet deugt en gaan we
er zonder meer van uit dat wij het zelf beter doen; maar de vraag is
dan wat ónze moraal in zo’n situatie is.
Dit boek wil je helpen om je eigen moraal boven tafel te krijgen. We
gaan uit van het begrip moraal als het geheel van jouw gedragingen
en handelingen die in een bepaalde context als correct en wenselijk
worden gezien. Maar of die ook correct en wenselijk zijn en volgens
welke norm, staat in dit boek minder op de voorgrond. Hier wordt
ook duidelijk dat er in dit boek geen ethicus aan het woord is (die wil
weten wat goede moraal, goede beroepsuitoefening of goede zorg is),
maar een psycholoog. Vertrekpunt ligt bij de praktijk waarin een morele actie kan ontstaan als je je verhoudt tot iets, iemand of een situa-

1

Ramsey Nasr, 26 maart 2012.
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tie. Deze morele psychologie en de relatie met anderen spelen een centrale rol in dit boek. Het woord moreel wordt in dit boek overigens
steeds gebruikt als bijvoeglijk naamwoord van moraal.2
Dit boek bestaat uit vier delen die ieder een domein behandelen, omdat
de dynamiek van de moraal in al die domeinen verschillend is: 1. Ik en
mijn moraal (hoofdstuk 1-3); 2. Ik en mijn beroep (hoofdstuk 4-5); 3.
Ik en de ander (hoofdstuk 6-7); 4. Ik en mijn geloof (hoofdstuk 8).
Ieder hoofdstuk heeft een vaste opbouw, maar bij die opbouw moet
onderscheid worden gemaakt tussen de eerste hoofdstukken van elk
van de vier delen (1, 4, 6 en 8) en de andere hoofdstukken.
Hoofdstuk 1, 4, 6 en 8 starten na een korte inleiding met een casus
waarin een beroepsprofessional een bepaalde beslissing moet nemen.
Na de casus volgen reacties van anderen op de casus, waarmee je je
eigen reactie kunt vergelijken en op je eigen moraal kunt reflecteren.
Het middenstuk van het hoofdstuk bestaat uit analyse van het morele
domein dat in dat bewuste deel centraal staat. Aan het eind van ieder
hoofdstuk staan enkele kernbegrippen nog eens op een rij en lees je
hoe (sommige van) deze begrippen in de casus een rol spelen.
In de hoofdstukken 2, 3, 5 en 7 worden geen nieuwe casussen geïntroduceerd (maar grijpen we wel regelmatig terug op de casussen uit
de andere hoofdstukken). Daarom beginnen deze hoofdstukken na
de inleiding direct met analyse, die voortborduurt op wat aan de orde
was in het voorgaande hoofdstuk. Na deze analyse volgt zoals gebruikelijk een gedeelte met kernbegrippen en de toepassing hiervan op de
casus die aan het begin van het bewuste deel is geïntroduceerd.
Per hoofdstuk zijn er ook reflectievragen voor discussie beschikbaar.
Deze zijn achterin als bijlage opgenomen.

2

Het begrip moraal wordt in dit boek losjes gehanteerd, waarbij geen scherp onderscheid wordt gemaakt tussen ethische gezichtspunten in de zin van de oriëntatie
op het goede leven en moraal in engere zin in de betekenis van de oriëntatie op
normen of plichten (in navolging van Van de Bersselaar (2009)).
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Hoe gebruik je dit boek? Het is een boek dat zich goed leent voor persoonlijke studie of bespreking in een groep, bijvoorbeeld in intervisiegroepen, studiekringen of in de klas. Ook kan het dienst doen bij
coachingstrajecten in moreel leiderschap. Van belang is om je morele
intuïtie, juist omdat deze zo vluchtig is, direct te noteren, dus houd je
potlood bij de hand bij het lezen. Sommigen zullen wellicht teleurgesteld zijn dat dit boek geen handleiding bevat om te bepalen wat goed
of kwaad is, maar de dagelijkse praktijk is daarvoor veel te complex.
In allerlei situaties zullen we steeds weer goed moeten kijken welke
morele meetlat we gebruiken en wat onze speelruimte is om keuzes te
maken. We gaan dus op ontwikkelingsgerichte wijze na hoe jij de moraliteit in jouw leven kunt verbeteren richting anderen, jezelf en je omgeving. Daar wil dit boek je bij helpen.
Ik ben bijzondere dank verschuldigd aan Els van Wijngaarden, die
vanaf de eerste ruwe schets tot in een vergevorderd stadium coauteur
was, maar inmiddels schrijft aan een proefschrift. Verder dank aan
allen die een bijdrage hebben geleverd in de vorm van commentaar of
inspiratie: Bart Cusveller, Karlijn Goossen, Timo Jansen, Chris de Jong,
Jos Kole, Tirza van Laar-Jochemsen, Jan-Willem van Nus, Bernhard
Reitsma, Chris Stroo, Jan-Carel Vierbergen, Pauline Weseman en studenten Jorinne Aangeenbrug en Nienke Boogaard. Ook dank ik de
zeer gewaardeerde leescommissieleden: Jan Noorlandt, Arjan van Vugt
en Marianne Verhage-van Kooten.
Ten slotte dank aan Henk Jochemsen en Johan Hegeman voor de
inwijding in de normatieve praktijken enkele jaren geleden en de uitdagende vraag om een boek te schrijven dat een praktische inleiding
kan zijn in de morele vorming. Dat het een aanzet mag zijn tot mooie
gesprekken, dialoog en debat.
Nicolien de Jong
Utrecht, januari 2013

Deel 1
Ik en mijn moraal
In het eerste deel van dit boek gaan we op zoek naar
onze moraal, naar hoe we ons verhouden tot goed en
kwaad. De nadruk ligt daarbij niet op wat onze moraal
zou moeten zijn. We gaan in dit boek kijken naar het
hoe. Hoe leven we onze moraal uit in de praktijk?
Vaak hebben we wel een mening over wat goed en
kwaad is, maar het is de vraag wat we daar nu werkelijk
mee doen in ons dagelijks leven. Hebben we daar eigenlijk wel zicht op? Doen we ook wat we zeggen? In
de hectiek van alledag zijn er allerlei oordelen over
goed en kwaad verborgen in ons denken, voelen en
handelen. Zelden zullen we ons afvragen waarom we
dat vinden, en onze morele gangen nagaan om te zien
welke moraal ons in het dagelijks leven eigenlijk drijft.
Hoofdstuk 1 heeft als doel meer zicht te krijgen op
deze verborgen moraal. Ook legt dit eerste hoofdstuk
het verschil uit tussen relativistische en normatieve visies op moraal. In hoofdstuk 2 staat de analyse van het
morele zelf door middel van een model centraal, terwijl hoofdstuk 3 een meer competentiegerichte benadering van het morele zelf biedt.
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HOOFDSTUK 1

Wat is mijn moraal?
Wie ben ik? vraagt de mens, de gelovige, de
atheïst, de filosoof of de dichter (…). Het feit dat je
mens bent, betekent dat je introspectief moet zijn
– een ogenblik of levenslang. Zo leren we onszelf
te begrijpen en ons hele wezen, onze kwaliteiten
en zwakke punten te bezien in het licht van onze
eigen aspiraties, de anderen en de wereld.
Tariq Ramadan3

Inleiding
In dit eerste hoofdstuk gaan we op zoek naar onze verborgen moraal.
Een manier om die in beeld te krijgen is zelfreflectie: het bewust waarnemen van eigen gevoelens en gedachten. Hieronder staat een casus,
waarbij we je vragen je eerste reactie, dus wat jou opvalt, direct te noteren, aan te strepen of te omcirkelen. Het gaat erom dit zo intuïtief
mogelijk te doen, zonder zelfcorrectie. Na deze casus staan we stil bij
de vraag wat er nodig is om gedrag op moreel vlak te kunnen beoordelen en behandelen we het verschil tussen een normatieve en een relativistische visie op moraal.

Casus Mark: wat is mijn moraal?
In een instelling voor beschermd wonen krijgt Mark, teammanager,
een klacht van een van de bewoners van zijn woongroep. Lara heeft af-

3

Ramadan (2010).

