
De manier waarop wij steun bieden aan Oekraïne roept 
voortdurend morele vragen op. Ik had altijd een sterke voorkeur 
om dat soort vragen vanuit verantwoordelijkheidsethiek te 
beantwoorden. Verantwoordelijkheidsethiek is één van de 
twee vormen van morele beslissingen. De andere wordt wel 
gezindheidsethiek genoemd. Het onderscheid is van de socioloog 
Max Weber. Hij heeft ze gepresenteerd in zijn essay “Politiek als 
beroep” (1919). 

Ideaaltypen

Het lijkt op het ons meer bekende dilemma van de burgemeester in oorlogstijd. De 
burgemeester kon aanblijven onder de Duitse bezetter. Het argument is dan dat 
de burgemeester zijn (de eerste vrouwelijke burgemeester kwam pas in 1946) best 

kan doen om de maatregelen van de bezetter zo draaglijk mogelijk te maken. Bovendien: 
als hij ontslag zou nemen zou er wel eens een veel ergere burgemeester voor hem in de 
plaats kunnen komen. Dat is de argumentatie die past bij verantwoordelijkheidsethiek. 
Maar de burgemeester kon ook ontslag nemen omdat hij principieel weigerde met de 
bezetter mee te werken. Ongeacht de gevolgen. Dat is gezindheidsethiek. 

Gezindheidsethiek is handelen op basis van een goede gezindheid; zorgen dat je in het 
reine blijft met wat je geweten je voorschrijft. Doen wat je moet doen en het resultaat 
aan de voorzienigheid overlaten. Wie handelt op basis van verantwoordelijkheidsethiek 
vindt dat hij of zij ook het resultaat van de beslissing moet meetellen. In de wereld 
zijn nu eenmaal niet alleen mensen met goede bedoelingen. De wereld moet er dankzij 
het besluit dat ik neem beter voorstaan dan wanneer ik niets gedaan zou hebben. In 
de verantwoordelijkheidsethiek gaat het juist wél om de gevolgen van mijn handelen. 
Gezindheidsethiek en verantwoordelijkheidsethiek zijn ideaaltypen. De praktijk zit veel 
ingewikkelder in elkaar, natuurlijk.

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne laat zien dat beide ideaaltypen niet los van elkaar 
gezien kunnen worden. Zij vraagt dat er constant beslissingen genomen moeten wor-
den waarvan wij de gevolgen niet goed kunnen overzien. En als je de gevolgen niet kan 
overzien, hoe kan je dan verantwoordelijkheids-ethisch beslissingen nemen? We hebben 
besloten zware tanks te leveren vanuit een moreel besef dat Oekraïne het verdient de 
oorlog te winnen en die tanks daarbij nodig heeft. Maar weten we zeker hoe Rusland 
daarop zal reageren? We nemen aan dat het risico aanvaardbaar is. Wat gebeurt er als 
we F-16’s leveren? Ook weer met de bedoeling Oekraïne betere kansen te geven in de 
oorlog. Wat zullen daarvan de gevolgen zijn voor ons? Voor de mondiale verhoudingen? 
Gaat Rusland kernwapens inzetten? Komen er nog hogere energiekosten of komt er een 
nog sterkere inflatie? We weten het niet, we nemen het risico. 

Vandaar dat ik meer begrip heb gekregen voor gezindheidsethiek. Om het breder te trek-
ken: de politiek neemt cruciale beslissingen in een tijd van grote internationale spannin-
gen. Helemaal zeker wat de gevolgen zullen zijn van die beslissingen zijn we niet. Dan is 
het ook noodzakelijk om in ieder geval vanuit de juiste gezindheid te hebben gehandeld. 
We merken maar weer: verantwoordelijkheidsethiek en handelen op basis van de juiste 
gezindheid zijn niet uit elkaar te trekken.

‘We hebben 
besloten zware 
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