
Wat wil de onderwijsvernieuwing ? 

In de discussie over onderwijsherziening en schoolhervorming plaatsen wij 

onderstaande bijdrage van een onbetwiste kenner van het onderwijs en de 
onderwijsgeschiedenis. De publikaties in boekvorm die de heer Van der Gie-

zen op zijn naam heeft staan zijn onontbeerlijke bronnen voor hen die zich 
oriënteren op het onderwijs, pedagogen zowel als historici. Het aspect van de 
onderwijsvernieuwing dat hier belicht wordt — de cultuurpolitiek — achten wij 

van groot belang. Zeker in onze kring wordt het element van de wetenschap-
pelijke vorming, de scholing tot gedisciplineerd oordelen — vaak een ver- 

ouderd rationalisme geacht — niet uit het oog verloren. 	 (Red.) 

Wat wil toch de Vernieuwing, die de pedagogische wetenschap en het onder-
wijsdepartement zo luidruchtig propageren, maar met tegenzin door de mees-

te onderwijzers en leraren ondergaan wordt, omdat zij wel meer werk geeft, 
maar minder resultaten oplevert? 

De scheppers van ons onderwijs van omstreeks 1800 waren in het voetspoor 
van de Verlichting of Aufklarung ervan overtuigd, dat het onderwijs het ver-
stand moest ontwikkelen door kennis en begrip bij te brengen en terzijde te 
laten, wat kinderen niet begrijpen konden. Daarvan getuigt nóg de uit 1806 
daterende aanhef van art. 42 van de huidige lageronderwijswet: „Het school-
onderwijs wordt onder het aanleren van gepaste en nuttige kundigheden 
dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling van de verstandelijke vermogens 
der kinderen ..." 
Maar verstandelijke vorming voor het gehele volk achtte het toenmalig poli-

tiek en kerkelijk conservatisme, dat in dezelfde personen verenigd was, scha-
delijk voor de godsdienst en gehoorzaamheid van de gewone man. Zij ver-

zetten zich tegen deze vernieuwing met te meer felheid, omdat een bewind, 

dat het stadhoudersschap had afgeschaft en kerk en staat gescheiden had, 
ze bracht. 

Terstond na 1795 wist de reactie de protestantse kerkelijke scholen aan het 

overheidsgezag te onttrekken. Omstreeks 1830 begon een meer georgani-
seerde gezamenlijke schoolstrijd van protestanten en katholieken, de eersten 
geleid door enkele patriciërs, de laatsten door hun kerk. Zij hebben nooit een 
eigen pedagogiek kunnen ontwikkelen,' ondanks hun heftige aanvallen op de 
school der Verlichting en haar meesters, maar wel een deel van de Nederland- 
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se jeugd kunnen afhouden van de gemakshalve ten onrechte ongelovig ge-
noemde Verlichtingsschool en afzonderen in eigen scholen om ze de theolo-
gische geschilpunten van hun kerkgenootschappen in te prenten. 
Dezelfde strijd tegen het rationalisme, of, zoals men nu zegt, intellectualisme, 
vormt het wezen van de tegenwoordige vernieuwing, die voor het overige niet 
goed weet, wat ze wil.2  Oud-minister prof. Gielen, die onvermoeide voortrek-
ker op de weg naar het verleden, meent, dat het de hoogste tijd is om de 
grondslag van 1800 te verlaten.' Volgens de protestant prof. Wielenga is de 
kern van alle schoolwerkzaamheid niet het bijbrengen van kennis, maar het 
opvoeden, een vaag woord, dat altijd opduikt, wanneer men de kennisover-
dracht naar de achtergrond wil schuiven. 

Het tegenwoordige vernieuwingsstreven, dat reeds lang bestaat, vormt sinds 
1945 een integrerend deel van de onderwijspolitiek. Zijn kennisvijandig 
element moest wel instemming vinden bij de sterker dan ooit herrezen kleri-

kale politiek. De overheid subsidieert instellingen als de pedagogische centra, 
wier geleerden in hun publikaties de onderwijspolitiek der regering als het 
ware theoretisch begeleiden of er zelfs rechtstreeks aan medewerken 4  en 
waaraan zij een wetenschappelijk en overtuigend aanzien geven, dat ook 
onderwijsvakverenigingen ertoe brengt deze met instemming aan hun leden te 
verklaren. Zulk een pedagogische wetenschap stelt uiteraard niet de rege-
ringspolitiek, noch haar maatschappelijke grondslag ter discussie. Zij spreekt 

niet over de pacificatie met haar verstrekkende gevolgen op het onderwijs-
terrein en zwijgt liever over naleving der leerplicht en klassegrootte. Door 

haar conformisme moeten zelfs haar goed bedoelde experimenten in het zand 
verlopen, maar aan de andere kant kan zij uitstekend gedijen in het nieuwe 
industriële klimaat. 

De Kweekschoolwet van 1952 is een naoorlogse vernieuwingsvrucht. Hij re-
kende af met het intellectualisme, schiep een waarborg tegen een te vér 
gaand onderwijs, door onderwijzers te vormen, die minder weten dan hun 
oudere kollega's. Nog voorzichtiger pedagogen zouden zelfs niet alleen een 
minimum, maar ook een maximum willen stellen aan het I.Q. der aanstaande 
onderwijzers.5  

Na 1952 diende de bestrijding van de kennis zich aan als bestrijding van de 

overlading. Deze werd door een staatscommissie-Op de Coul voor alle tak-
ken van onderwijs bestudeerd. Overal was overlading, maar blijkbaar niet bij 
het gymnasium. Van alles kwam bij de overlading te pas: de integratie der 
leervakken, d.w.z. hun samensmelting, een stokpaardje van de roomse peda-
gogiek, dat onvermijdelijk moet leiden tot kennisvervlakking, het teveel aan 
wiskunde op de lagere school. Maar speciaal over de HBS goot de commissie 
de fiolen van haar toom uit. Een minder ontwikkeld bevolkingsdeel zou deze 

school veroverd hebben 6; in feite ging het maar om zeer weinig leerlingen —

en daarom moest, door en door ondemocratisch, het onderwijs aan de school-

bevolking en niet omgekerd aangepast worden. Dat moest geschieden door 

individualisatie van het onderwijs, d.w.z. de leerling mag een vakkenpakket 
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kiezen en dit in eigen tempo afwerken, m.a.w. hij krijgt een vrijheid waarvoor 

hij niet rijp is. Deze funeste methode verlaagt zijn kennispeil, belet hem intel-

lectuele discipline te leren en later over te gaan op grondige studie. Voor 

wie deze vernieuwing bestemd was, bleek in Den Haag, waar de gemeente 

in het voetspoor van het rijk ook naar overlading ging zoeken, maar alleen 

op de HBS-en, niet op de gymnasia. 

De door Thorbecke in 1863 gestichte HBS was altijd bestreden door prote-

stanten en katholieken.' Zij zagen in de grote plaats, welke de exacte vakken 

in het programma innamen, een gevaar voor het orthodoxe geloofsleven. Om- 

streeks 1890 verweten anti-revolutionairen aan hun geestverwant ministerie 

Mackay, dat het geen HBS-en opruimde. Nog in 1920 stelde een docent aan 

de katholieke leerlangen in Tilburg de HBS verantwoordelijk voor het gebrek 

aan diepe overtuiging en zuiver katholiek geloofsleven. Steeds bleef het toch 

niet minder gevaarlijke gymnasium buiten schot. Immers voor de weinige 

jeugdigen uit niet traditioneel studerende gezinnen liep de weg naar Delft, 

na 1917 ook naar verschillende universitaire faculteiten, niet over het gymna-

sium, maar over de HBS. Vele pogingen werden ondernomen om deze steen 

des aanstoots uit de weg te ruimen, zoals die van de door Kuyper in 1901 

ingestelde Ineenschakelingscommissie. Zij mislukten alle tot de Mammoetwet 
kwam. 

Deze werd in de nazomer van '58 aangekondigd door een luidruchtige obscu-

rantistische veldtocht in speciale tijdschriftnummers. Zegevierend werd het 

kennisbeginsel verslagen. De briljante Idenburg proklameerde,8  dat onze tijd 

het geloof in de verlossende kracht van de kennis verloren had. Een oud-

inspecteur onthulde s  voor wie de vernieuwing bestemd was: individualisatie 

was goed voor het HAVO, de voorgestelde vervanger van de HBS, niet voor 

scholen opleidend voor de universiteit, want daar was kennisoverdracht en 

intellectuele ontwikkeling volstrekt nodig. Een andere autoriteit weer vond 

een wetenschappelijk gevormde leraar, zoals men die op het gymnasium vindt 

voor deze school verkeerd; hij moest een jeugdleider zijn. Verschillenden 

onder hen prezen een autoritair, hiërarchisch gezag voor het personeel aan. 

Enkele weken later verscheen het wetsontwerp op het voortgezet onderwijs. 

Het werd wet in 1963 en kreeg nog tijdens de behandeling de naam Mammoet-

wet. Hij betekende een volledige breuk met het bestaande stelsel, bracht een 

korporatieve struktuur van het voortgezet onderwijs en was een neerslag van 

toen in katholieke kring levende Thomistische denkbeelden,'°  die onverenig-

baar waren met overheidsonderwijs. 

Vier scherp gescheiden onderwijssoorten voor evenzovele standen werden 

ingevoerd, waarbij de hogere soort vanuit de lagere praktisch ontoegankelijk 

zijn: het primitieve 2-j. LAVO, voor de grote massa, 3- of 4-j. MAVO (ULO), 

het 5-jarig HAVO (vervanger van de HBS) en 6-j. VWO (gymnasium en athe-

neum, voorbereiding voor de universiteit). In de hogere zal minder dan in de 

lagere soorten geïndividualiseerd worden omdat Cals dat schadelijk voor hun 

peil achtte." De opleiding van de leraren zal vereenvoudigd worden. Volgens 
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een aftredend inspecteur" zullen zij over een jaar of vijf op het wetenschap-
pelijk en sociaal niveau van de Amerikaanse teacher beland zijn. Reeds nu 
zijn er symptomen van dalend intellectueel peil. De ouderwets wetenschappe-
lijk gevormde leraren zijn bij tijden het voorwerp van schimpwoorden, precies 
als de verlichte onderwijzers van omstreeks 1840.13  
Eindelijk verdween dan die intellectualistische haard, de HBS. Voor minge-
goeden werd vrijwel de enige poort naar de universiteit gesloten onder voor-
wendsel, dat zij niet zou voldaan hebben als opleiding voor de universiteit, 
terwijl zij n.b. 2/3 van het aantal studenten levert. De ware reden onthulde 
Van Hulst in de Eerste Kamer": het ging om het terugdringen van het intel-
lect uit de arbeidersklasse. 

De wet heeft sterk autoritaire trekken. De regering krijgt door deze kaderwet 
de bevoegdheid zeer belangrijke onderdelen buiten het parlement om te rege-
len. Verder wordt elke democratische vorming der leerlingen uitgesloten door 
de autoritaire hiërarchie waarin het personeel zeker ingepast zal worden. 
Maar deze wet, die vanuit de korporatieve theorie de werkelijkheid trachtte 
te scheppen en niet vanuit de werkelijkheid het ideaal te benaderen, leidde 
al tot een chaos, niet zonder grote schade aan te richten aan scholen als het 
vroegere ULO. De opvolger van de Mammoetwet, die nog maar een begin 
was, zal zeker beter overeenstemmen met de conceptie, die officiële kringen 

op het ogenblik van het onderwijs gevormd schijnen te hebben: onderwijs 

zonder overbodige ideologie, maar waaraan het plooibare confessionalisme 
stellig zijn aandeel zal hebben, rechtstreekse opleiding voor het bedrijfsleven, 
zonder franje van algemene ontwikkeling, zo kort mogelijk van duur. Geen 
kosten vermeerderend zittenblijven, dus individualisatie van het lager en voort-

gezet onderwijs, geen intellectuele training. De lagere school zal dan niet 
meer alle kinderen voldoende kunnen leren lezen en schrijven. Het voort-

gezet onderwijs zal aanvangen met een algemene driejarige middenschool," 
in schijn democratisch, maar zonder langdurige voorbereiding gedoemd tot 
het lage peil van de Amerikaanse High School, ongeschikt als eerste stap op 

weg naar moeilijker onderwijs. Het zal, als de High School, goed genoeg voor 

de gewone man zijn. Automatisch zal er voor de opleiding van het onmisbare 

kader een echt het intellect ontwikkelend onderwijs ontstaan, maar dan in 
handen van particulieren, misschien van grote bedrijven, onbereikbaar voor 
arbeidersintellect, dit als vrucht van de vernieuwing. 

De universiteit, dat leert de Nota-Posthumus, zal aan hetzelfde zakelijke be-
ginsel gehoorzamen: kortere opleiding in een vastgestelde tijd te doorlopen, 
ingericht volgens de eisen van het bedrijfsleven, geen brede vorming, die van 
de eigenlijke taak zou kunnen afleiden. Een bredere blik zal men op eigen 

kosten in het buitenland moeten opdoen. 
Maar voor welke leeftijd ook bestemd, alle onderwijssoorten zullen onder een 

autoritair gezag staan, als een fabriek onder de directie, dat personeel en 

leerlingen stevig in de hand houdt, op de lagere school onder een ambulant 
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hoofd, het voortgezet onderwijs onder een rector, de universiteit onder een 

krachtig universiteitsbestuur. 

Maar de kille adem van dit bekrompen autoritaire, in een autoritaire staat pas-

send onderwijs, vrucht van een industrieel denken, zal alle spontaneïteit en 

wetenschap doen verschrompelen en met deze de economie, die erop geënt 

is. 	 A. M. v. d. Giezen 
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ADAM MICKIEWICZ (1841) 

tekening door Delacroix 



Adam Mickiewicz 

Die Weltgeltung eines Dichters lingt nicht zum 
wenigsten davon ab, ob es von seinen Werken 
vorziigliche Uebertragungen in anderen Spra-
chen gibt. 

Herman Buddensieg 

Dat Mickiewicz zo weinig bekend is in Nederland vindt zonder twijfel zijn oor-
zaak in de omstandigheid dat de Poolse taal voor ons zo slecht toegankelijk 
is. En als wij dan al iets van hem leren kennen — dus in een voor ons meer 
toegankelijke taal — dan heeft het werk veel meegekregen van de vertaling. 
Een vertaling is nooit alleen maar een nieuw kleed. Het werk treedt ons tege-
moet in een taal die niet de oorspronkelijke is. Ieder die een bepaald werk in 
de oorspronkelijke en in de eigen taal heeft gelezen, kent het verschijnsel van 
de verwondering — soms evoluerend naar bewondering — over het feit dat de 

indruk van beide „versies" zo heel anders kan zijn. Het spreekt wel vanzelf 
dat dit verschijnsel ook bij een Nederlandse vertaling optreedt. De eerste in-
druk is dan ... een Nederlandse. Het advies om elk stuk goede literatuur in de 
oorspronkelijke taal te lezen is juist, maar helaas niet konsekwent opvolgbaar. 
Een andere reden dat het werk van Mickiewicz ons niet bekend is, ligt in het 
feit dat zijn land — het Pools-Litause gebied — aan de periferie lag van onze 
westelijke samenleving. Polens historie lag ver verwijderd van de onze, zelfs 
als wij denken in Europese termen, zelfs al waren in die dagen bijna alle landen 
van Europa aaneengesmeed door de daden van Napoleon en zijn legers. Juist 
dit laatste borg een kern van verwijdering in zich. Hier in het westen ontstond 
langzaamaan het verlangen van Napoleon te worden verlost, terwijl de Polen 

en de Litauers alles van hem verwachtten inzake de bevrijding van hun land. 
Zij wensten dat hun land niet langer bleef opgedeeld door Pruisen, Oostenrijk 
en Rusland. Napoleon werd verjaagd en het gekozen hebben van zijn zijde 
heeft het lot van de Polen en de Litauers voor lange tijd nadelig beïnvloed. 
Er is nog een derde reden dat wij zo weinig weten over Mickiewicz en de zij-
nen. Deze heeft een algemeen karakter, ligt besloten in het maatschappelijk 
patroon dat zich in de loop der eeuwen hier vrij sterk wijzigde, echter 
daar nagenoeg gelijk bleef. Want Polen is zelfs tot op de huidige dag een 
land waar de middeleeuwse, feodale tradities sterk leven. Dit brengt met zich 
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mee dat niet alleen het gevoel van verwantschap tussen daar en hier ont-

breekt maar dat er ook een — somtijds gezond — gevoel van duidelijk anders 

zijn bestaat. Of duidelijker: Polen was altijd een land dat voor ons nauwelijks 

bestond. Het lag daar ergens achter Duitsland en voor Rusland, landen die 

in onze gedachten veel duidelijker aanwezig waren. Om maar iets te noemen: 

uit het Russisch is veel meer vertaald dan uit het Pools, terwijl de Poolse 

literatuur zeker niet de mindere is van de Russische, eerder het tegendeel. 

Hoewel er nog vele andere belangrijke en minder belangrijke oorzaken en 

redenen zijn dat Mickiewicz hier nagenoeg een volkomen vreemde voor ons 

is, wil ik er slechts één meer noemen. En deze hangt voor een deel samen 
met de hierboven aangevoerde derde reden. 

De Polen hadden door de gang van hun historie steeds te maken met een 

typisch eigene problematiek die vooral van sociaal-politieke aard was. In de 

eerste plaats wilden zij sedert de beruchte verdelingen van hun land aan het 

einde van de achttiende eeuw weer een eigen volk, een eigen natie zijn. In 

de tweede plaats, maar van reeds oudere datum, was er het verlangen van 

de kleine boeren — het verreweg grootste deel van de bevolking — naar een 

betere verdeling van de grond. Instelling en visie op het leven werden er 

sterk door beïnvloed. Dat dit zijn neerslag moest vinden in de Poolse litera- 

tuur ligt voor de hand. Hun problematiek lag buiten onze horizon, veel van de 

in hun literatuur optredende situaties, gedachten en opvattingen eveneens en 

hierdoor zelfs hun wijzen van zich uiten in woord en geschrift. 

Mede door die typische eigene problematiek is de Poolse literatuur een weg 

gegaan die duidelijk afwijkt van de Nederlandse en de andere westerse lite-

raturen. Als wij mogen spreken van een struktuur in de literaire voortbreng-

selen, dan kan hier — zeer gekomprimeerd — worden gesteld dat in Polen 

de betekenis van poëzie en van de polemische geschriften van veel grotere 

betekenis is (geweest) dan de roman- en toneelliteratuur. Dit is bijna in tegen-

stelling tot wat hier in het westen te zien is (geweest), waar juist de romans, 

in mindere mate de toneelliteratuur veruit de grootste plaats innamen. Ook 

vanuit deze bijna-tegenstelling is het goed verklaarbaar dat Adam Mickiewicz 

een goed onbekende is, want voor alles was hij een dichter. En dichters, hoe 

uitgebreid zij ook worden behandeld in literaire tijdschriften en letterkundige 

boekjes, hebben in het leven van ons gehele Nederlandse volk nagenoeg 

nooit geleefd. 

Het grote en in het buitenland meest bekende epische gedicht „Pan Tadeusz" 

van Mickiewicz wordt wel vergeleken met de Ilias. Poesjkin, Goethe, Victor 

Hugo, later Renan en Nietzsche en vele, vele anderen achtten hem een groot 

dichter. Hij „veroorzaakte-  in die dagen de rage van de zogenaamde Polen-

lieder (Uhland, Heine, Hebbel, e.a.). Dit reeds duidt erop dat hij ook op Euro-

pees niveau geen dichter van het tweede plan was. En ook thans nog zijn er 

behalve in Polen zelf mensen die hem zeer hoog waarderen en geestdriftige 

en vasthoudende pogingen doen zijn werk toegankelijk te maken. Met name 
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in de Duitse taal bestaan er en komen er steeds meer voortreffelijke vertalin-
gen van het werk van Mickiewicz. Ik kom hierop straks nog terug. 
Het is namelijk eerst gewenst Adam Mickiewicz enigermate te „situeren". 
Te stellen dat hij begon te schrijven toen de Poolse romantiek (naar begrip 
en vorm vergelijkbaar met de romantiek in andere landen) zijn hoogtepunt 

bereikte, is te weinig gezegd. Hoewel een stroming, ook een literaire, meer 
is dan de som van zijn vertegenwoordigers, overdrijf ik niet met te zeggen dat 

Mickiewicz de centrale figuur was in de Poolse romantiek. Het is vooral door 

zijn rol in de sociaal-politieke bewegingen in relatie tot de bevrijding van het 

Oude Land dat hij zo nadrukkelijk in het licht treedt. Julian Slowacki (1809-49) 
en Zygmunt Krasinski (1818-59) blijven meer op de achtergrond. Zij zijn ech-
ter als dichters stellig niet de minderen en voor wat Slowacki aangaat, zijn er 
critici die hem zelfs hoger aanslaan. 

Mickiewicz was de typische drager van het Poolse romantische idealisme en 
hierdoor ook de drager van de deze stroming typerende onevenwichtigheid. 
In die dagen van grote gebeurtenissen en veranderingen kon het niet anders 
of de betrokkenen moesten de realiteit omvormen naar hun verlangens. Een 
terugkeren naar voorbije tijden, althans een zich terugtrekken in de voor-
stellingen die men van die voorbije tijd had, was in die dagen een steeds 
weerkerend motief. Het romantisme was — onder veel meer — een ontvluch-
ten van de realiteit, die met al te snelle schreden het menselijk individu ach-
ter zich liet. Het is een oud en zeer menselijk verschijnsel dat de kloof tussen 
wereld en verlangens wordt gedicht met voorstellingen die veeleer stoelen 
op bevrediging van deze verlangens dan op het accepteren van de wereld. 

Mickiewicz was echter geen irrealist, ook al ontsproot zijn en anderer visie 

op het Europese gebeuren uit zeer irrationele motieven. In zijn beschrijving 
van het dagelijks gebeuren en van de relaties tussen de mensen is hij zo rea-
listisch dat wij zijn personen herkennen. Dit vast te stellen zovele jaren nadat 
hij schreef (Mickiewicz werd in 1798 geboren) is geen gering kompliment. 
Het betekent niet meer of minder dan dat hij het wezenlijke van de mens 
heeft onderkend en verwoord — zoals alle grote schrijvers voor en na hem 
— en dat zijn werk een „eeuwige" waarde heeft. Hij toont zich een scherp 
waarnemer en dat is reeds veel, maar bovenal weet hij door de rangschikking 
van woorden en zinnen — en hoe eenvoudig lijkt dit — de mensen voor ons 

te doen leven, zo duidelijk, zo indringend dat het is als waren wij zelf aanwe-

zig bij het gebeuren. 

Mickiewicz was een emigrant, door de Russische regering verbannen. Som-
migen van ons weten uit eigen kontakt met emigranten hoe vreemd hun leven 
is en steeds vreemder wordt. Zij zijn ontwortelden, die 6f veelal tevergeefs 
trachten elders te aarden 6f blijven terugverlangen naar een tijd en een milieu 
die er eens waren, naar een wereld die stierf. In de emigratie trekken zij, fi-
guurlijk gesproken, hun overjas niet meer uit. Dat wat Mickiewicz en met hem 

vele duizenden hadden verwacht en gehoopt, bleef uit. En zo werden zij de 
gevangenen van hun rusteloosheid. Dit is naar mijn mening bij Mickiewicz de 
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hoofdoorzaak van het zo plotseling afbreken van zijn literaire werk. Zeker, 
hijzelf stelde het voor alsof andere, belangrijkere zaken moesten voorgaan. 
Maar schrijven is vooral een wijze van in het leven staan. In wezen ontbrak 
hem de ware voedingsbodem, kon hij nog wel takken en bladeren voortbren-
gen maar geen bloesems meer. Een schrijver is een zegger. Door het uitspre-

ken — schrijven — van woorden tracht hij zijn situatie te veranderen dan wel 
met die situatie te concorderen. Als noch het een noch het ander lukt en hij 
slechts de echo van zijn eigen stem hoort, verstomt hij. 
Mickiewicz had een onblusbaar verlangen naar zijn geboorteland. Hij heeft 
dit nooit weer gezien. Alle moeite die hij en zijn genoten deden om in Europa 
aktieve belangstelling te wekken voor hun levensprobleem van opnieuw een 
eigen natie te worden, verdwenen in de sfeer van de zelfgenoegzaamheid der 
anderen als water in zand. Hij vluchtte zelfs in de mystiek, keerde hiervan 

terug en verouderde snel, teleurgesteld, opgebrand. Hij bleef aktief voor de 
bevrijding van zijn land tot aan zijn dood, een Messias voor zijn volk, zoals 
hij zijn volk beschouwde als de Messias voor de andere Europese volkeren. 
Tijdens het vormen van een Pools legioen om de czaar van Rusland te bestrij-
den stierf hij, een grijsaard van zevenenvijftig jaar. 

In Polen wordt hij nog steeds gevierd als een van de grote mannen. De be-
wondering, de eerbied en de liefde gaan hierbij in de eerste plaats uit naar 

de man die in het leven van het Poolse volk zo'n grote rol speelde. Deze rol 
was, gezien zijn uitzonderlijk literair werk, uitnemend naar de vorm. En voor 

deze in de eerste plaats hebben buitenstaanders, niet-Polen, belangstelling. 
De geschiedenis en het lot van de Polen kunnen voor ons weinig meer zijn 
dan een interessant onderwerp, helaas, moet ik zeggen. Wij zijn nauwelijks 
geinteresseerd in onze eigen geschiedenis en ons eigen lot. De Poolse ach-
tergronden en gebeurtenissen krijgen voor ons pas vorm in hun literaire ge-
stalte. Deze nu is zonder meer grandioos. 

Zo hier en daar in de wereld zijn er die trachten ook buiten het Poolse taal-
gebied belangstelling te wekken voor de Poolse literatuur. Het ligt voor de 

hand dat men hierbij uitgaat van de allergrootsten. Zich tot dezen te beper-

ken zou een vanzelfsprekende onjuistheid zijn, want d e literatuur is een 

conglomeraat. Dit laatste wordt zo uitnemend en waardig gesteld in het in 

West-Duitsland verschijnende „Mickiewicz-Blëtter". Al zijn persoon en werk 

van de grote schrijver uitgangspunt en hoofdtema van dit tijdschrift, men wijkt 
er voldoende van af om de lezers een ruime en hartverwarmende kijk te gun-
nen in de hele Poolse literatuur. Dat het accent hierbij valt op de poëzie ligt 

voor de hand, zij vormt de sterkste „sectie". Niet alleen oude en oudere dich-
ters krijgen de aandacht die hun toekomt, ook de moderne worden ons voor-
gesteld in werkelijk indrukwekkende vertalingen. 

De redakteur-uitgever Hermann Buddensieg verricht met de uitgave van het 
blad een uitzonderlijk werk. En wat hierbij vooral van gewicht is: hij streeft 
door middel van dit weliswaar in eerste instantie literair maar toch ook so-

ciaal-historische werk naar een beter begrip tussen Polen en Duitsers. Dit 
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mag ons, Nederlanders, niet zo veel zeggen, maar de werkelijk verblindende 

haat, door de jaren heen, tegen al wat oostelijk van hun land ligt, is zo sterk 

verbreid onder de Duitsers als wij ons maar moeilijk kunnen voorstellen. 

De taak die Buddensieg zich heeft gesteld maakt het ook niet-Duitsers, de 

Duitse taal machtig, mogelijk een gebied te betreden dat anders voor hen 

afgesloten bleef. Dat hij de grenzen van het literaire duidelijk overschrijdt op 

humanitaire en humanistische gronden zie ik als een even duidelijke plus. 

Mensen zijn belangrijker dan literatuur. Dit lijkt een sofisme. De mens immers 

brengt de literatuur voort en deze is dus een deel van zijn „wezen". Zo goed 

als een mens een gelaat heeft en zonder dit geen mens zou zijn, heeft hij zijn 

literatuur — waarzonder hij dus geen mens zou zijn. Het is een kwestie van 

centraal stellen. En dan heb ik hierboven willen aanduiden dat wij de mens 

uit een andere tijd en uit een ander milieu kunnen verstaan aan de hand van 

zijn literatuur. Hem te begrijpen betekent de mens van deze tijd te begrijpen 

en dus onszelf. De literatuur is een onmisbare spiegel. Zulke spiegels heeft 

Adam Mickiewicz in zeer fijn geslepen vorm voor ons gemaakt. 

Pszisko Jacobs 



Europa's afgoderij 

Nadat de koningen Christus hadden verloochend schiepen zij nieuwe goden 
en afgoden en hielden deze voor aan de volkeren en bevalen hun om zich er-
voor te buigen en ervoor te vechten. 

De koningen der Fransen schiepen voor hun volkeren een afgod die zij de 
Eer noemden en dit was dezelfde afgod die men ten tijde van de heidenen het 
Gouden Kalf had genoemd. 

En de koning van Spanje schiep voor zijn volk een afgod, die hij de Supre-
matie of de Politieke Invloed noemde, dikwijls ook de Kracht en de Macht, 
en deze nu was dezelfde afgod die de Assyriërs onder de naam BaM vereer-
den en de Filistijnen onder de naam Dagon en de Romeinen onder de naam 
Jupiter. 
En voor de Engelsen schiep hun koning een afgod die hij de Heerschappij 
ter Zee en over de Handel noemde en dit nu was dezelfde afgod die eertijds 
Mammon heette. 

En voor de Duitsers schiep men een afgod die Dagelijks Brood of Welzijn 
heette en dit nu was dezelfde afgod die vroeger Moloch of Komus was ge-
naamd. 
En de volkeren knielden voor deze afgoden. 

En de koning sprak tot de Fransen: Verheft u en trekt ten strijde voor de Eer. 
En zij verhieven zich en zijn vijfhonderd jaren voor de Eer ten strijde getrok-

ken. 
En de Engelse koning sprak: Verheft u en trekt ten strijde voor Mammon. 
En zij verhieven zich eveneens en zijn vijfhonderd jaren ten strijde getrokken. 
En ook de andere volkeren verhieven zich en trokken ten strijde, een iegelijk 

voor zijn afgod. 
Want de volkeren vergaten dat zij alle afstamden van e e n vader en de 
Engelsman sprak: Mijn vader is de Stoom en mijn moeder is de Vloot. 
De Fransman echter zei: mijn vader is het Continent en mijn moeder is de 

Beurs. 
En de Duitser zei: mijn vader is de Werkplaats en mijn moeder de Stamkroeg. 

En het waren deze lieden die zeiden dat het dom was om tegen de heidenen 
ten strijde te trekken voor het geloof, deze lieden waren het die ten strijde 

trokken voor een stukje papier, Verdrag geheten, en zij bevochten elkaar om 

havens en steden gelijk de boeren elkaar te lijf gaan om de grenzen van hun 

akkers, die hun niet eens toebehoren, want de bezitters ervan zijn de heren. 
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En het waren deze lieden die zeiden dat het dom was om naar verre landen 
te trekken voor het verdedigen van zijn naasten, deze lieden waren het die 
op het bevel huns konings over de zee wegvoeren ten einde te vechten om 
een factorij en een zak katoen en een zak peper. 
— En die koningen verkochten hen tegen geld naar overzeese landen ... 
In Europa nam de afgoderij toe. En zoals men ook voorheen onder de heide-

nen verschillende deugden vereerde in de gestalten van allerlei afgoden en 

nadien verschillende ondeugden en misdaden en nadien mensen en dieren en 

nadien bomen en stenen en verschillende getekende figuren, zo geschiedde 
het in Europa. 

En de Italianen schiepen een afgod of een godin die zij de naam gaven van 
Europees Politiek Evenwicht. De heidenen hadden zulke afgoden niet gekend 
en de Italianen waren de eersten die de dienst aan deze afgod bij zich door-
voerden. En doordat zij onophoudelijk voor deze afgod ten strijde trokken, 
verzwakten zij en werden dom en tenslotte zijn zij in de handen van tirannen 
gevallen. 

En toen de koningen in Europa zagen dat het Italiaanse volk door de dienst 
aan deze godin Europees Evenwicht volkomen verzwakte, toen haalden zij 
haar ook in hun staten binnen en verbreidden de dienst aan haar en bevalen 

voor deze godin ten strijde te trekken. 
En de koning van Pruisen tekende een cirkel en noemde deze Levensruimte 
en sprak :  Ziedaar een nieuwe God voor jullie. En het volk boog zich ervoor 
en noemde deze dienst Systeem van Politieke Afronding. 
En de volkeren, die toch naar Gods evenbeeld waren geschapen, beschouw-

de men als waren zij stenen en dode massa en er kwam het bevel om hen te 
snoeien, dat dit geen onderscheid maakte, en de staat, het vaderland der 
mensen, beval men te beschouwen als een munt die men later ter afronding 
afslijpt. En er waren zelfs filosofen die dit alles hetgeen de koningen hadden 
uitgedacht, prezen. 

Adam Mickiewicz 
(vert. Ps. Jacobs) 



Wordt de vrijheid 
van meningsuiting bedreigd? 

Vrijheidsrechten of klassieke grondrechten, zoals deze in het tweede rapport 
van de Staatscommissie Cals-Donner aan een nieuwe bewerking zijn onder-
worpen, worden traditioneel in de constitutie zelf gewaarborgd. In de begin-

periode van de totstandkoming van geschreven constituties aan het einde van 
de achttiende en het begin van de negentiende eeuw werd veelal nog de 
vorm gekozen van preconstitutionele verklaringen, die derhalve ook voor de 
grondwetgever zelf bindende beginselen inhielden. Gaandeweg is echter vrij-
wel overal het systeem gevolgd van opneming in de Grondwet zelf. Hogere 
rechtskracht, traditioneel een van de wezenskenmerken van de grondrechten, 
was daarmee binnen het door de Grondwet getrokken kader verzekerd. 

Ervaringen, in deze eeuw opgedaan, hebben duidelijk gemaakt, dat in bijzon-
dere omstandigheden deze hogere rechtskracht nog onvoldoende kan blijken. 

In het regionale verband van de Raad van Europa en binnen de Verenigde 

Naties zijn derhalve verdragen tot stand gebracht, waardoor de waarborging 
van grondrechten tot een interstatelijke verantwoordelijkheid wordt gemaakt. 
Ook voor de grondwetgever zelf zijn dientengevolge de grondrechten juri-
disch bindend geworden. 

Deze ontwikkeling schijnt te bezegelen, dat grondrechten en hogere rechts-
kracht krachtens hun wezen bijeen horen. De constitutionele en thans ook 
verdragstatus van de grondrechten is zodanig in het rechtsbewustzijn ge-
worteld, dat wij gevoelsmatig weinig geneigd zijn een recht als grondrecht 

aan te merken, wanneer het niet zijn plaats heeft in de Grondwet of in een 

verdrag. Een weerslag daarvan ondervinden de sociale grondrechten, die 

thans naar vrijwel algemeen gevoelen dezelfde juridische status moeten ver-

krijgen.' 
Traditioneel zijn de vrijheidsrechten gericht op de verhouding tussen burgers 
en overheid. In deze rechtsbetrekking hebben de vrijheidsrechten overwegend 
een negatieve strekking; vandaar de soms gebezigde terminologie „afweer-

rechten-. In deze klassieke gedachtengang is de negatieve werking van de 
vrijheidsrechten er op gericht een overheidsingrijpen in de persoonlijke, au-
tonome levenssfeer af te weren. Ten aanzien van sommige vrijheidsrechten 

geldt bovendien, dat deze overheidsonthouding een onbelemmerde inbreng 

mogelijk maakt in de besluitvormingsprocessen van de overheid. Dit geldt bij 
voorbeeld voor het in artikel 8 van de Grondwet gewaarborgde petitierecht 

en de in artikel 7 gewaarborgde drukpersvrijheid. 
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Constituerend voor de vrijheidsrechten is het gelijkheidsbeginsel. In de klas-

sieke gedachtengang dient daarbij te worden gedacht aan de gelijkheid voor 

de wet: de overheid mag in het maatschappelijk leven geen ongelijkheden 

creëren door bevoordeling of benadeling van bepaalde groepen of personen.' 

In hoeverre zich in het maatschappelijk leven de facto gelijkheid realiseert, is 

in de klassieke opzet geen zaak van de vrijheidsrechten: dat is integendeel 

juist zaak van de private autonomie. 

Het maatschappelijk model, waarop deze vrijheidsrechten zijn afgestemd, is 

dan ook dat van een samenleving, welke in overwegende mate wordt geregu-

leerd door het individuele krachtenspel; de overheid heeft daarin een beperk-

te, voornamelijk politiële functie.' Vrijheid realiseert zich door overheidsont-

houding. De waarborg van overheidsonthouding is in het bijzonder gericht 

tegen de executieve, doch tevens tegen wetgevende lichamen. Een zekere 

restrictie wordt gemaakt voor de wetgever in formele zin: indien onvermijde-

lijk de overheid in de individuele vrijheidssfeer moet ingrijpen, dan dient dit 

te geschieden door of met machtiging van de wetgever in formele zin. In de 

artikelen van de Nederlandse Grondwet die vrijheidsrechten waarborgen, is 

deze dan ook vrijwel over de gehele linie aangewezen als competent orgaan 

tot beperking van grondrechten. 

De wetgever in formele zin fungeert in relatie tot de vrijheidsrechten dan ook 

in belangrijke mate als de gelegitimeerde boeman; niet primair als het orgaan, 

dat een bijdrage levert tot de mogelijkheid van uitoefening van grondrechten. 

In deze klassieke gedachtengang past niet een derdenwerking van grond-

rechten. De vrijheid, waarop de grondrechten zijn aangelegd, wordt juist door 

onbelemmerde competitie gerealiseerd. De vergelijking dringt zich op met 

klassieke concepties van het economisch marktmechanisme: zolang de over-

heid niet interveniëert, waarborgt de onzichtbare hand van de onderlinge con-

currentie een optimale gang van zaken. 

De vraag is, hoe wij ons thans, anno 1970, ter zake van de vrijheidsrechten 

moeten opstellen. 

Ik geloof niet, dat het juist zou zijn om te stellen, dat de klassieke idee van 

vrijheid in de vorm van overheidsonthouding in de huidige tijd zonder meer 

haar waarde zou hebben verloren. Integendeel: meer nog dan vroeger het 

geval was is in de overheid een stuk potentiële bedreiging geconcentreerd, 

waartegen het goed is zich te wapenen. 

Daarbij behoeft niet alleen te worden gedacht aan duidelijke aberraties in de 

uitoefening van overheidsmacht, waarvan bij voorbeeld het huidige Griekse 

bewind een schoolvoorbeeld te zien geeft. Als waarborg tegen het intreden 

van dergelijke wantoestanden dienen de klassieke afweerrechten in ere te 

worden gehouden — zij het met de treurige wetenschap, dat onder uitzonder-

lijke omstandigheden vaak personen te vinden zijn, die met één handbewe-
ging de grondrechten van de tafel vegen. 

Ook onder normale omstandigheden, zoals wij deze in Nederland plegen te 
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kennen, blijven de klassieke afweerrechten van betekenis, teneinde aan mo-
gelijke degeneratieve ontwikkelingen tijdig paal en perk te stellen. Het is 
nuttig, dat de overheid telkenmale geconfronteerd wordt met grenzen, die 
aan haar bevoegdheden zijn gesteld. Daarbij is het verheugend, dat blijkens 
de jurisprudentie de tendens bestaat tot expansie van het door de grond-

rechten gewaarborgde terrein. De jurisprudentie op artikel 7 van de Grondwet 
— in mindere mate die op artikel 10 van het verdrag van Rome — illustreert 
dit voldoende. 

Dit alles neemt niet weg, dat wij in de huidige tijd geheel andere verwachtin-
gen hebben van de grondrechten dan in de negentiende eeuw het geval was. 
Grondrechten hebben naar huidige rechtsopvattingen in belangrijke mate het 
karakter gekregen van grondbeginselen van een menswaardige samenleving. 
De realisering van een zodanige samenleving is naar huidige opvattingen be-

paald niet uitsluitend afhankelijk van de waarborging van life, liberty and 
property, de klassieke richtpunten van de grondrechten 4: thans gaat het op 
een veel breder terrein van individuele en sociale activiteit om de feitelijke 
verwezenlijking van de ontplooiingsmogelijkheden van de mens. 

Vrijheidsrechten en sociale grondrechten komen daarmee in elkaars verleng-
de te liggen. Reeds in Roosevelts Four Freedoms werden deze beide naast 
elkaar gesteld; de Universa! Declaration geeft een opsomming van beginselen 
waarin beide categorieën van rechten voorkomen; in de U.N.-Covenants van 
1966 wordt een onderscheid gemaakt tussen civil and political rights enerzijds 
en economic, social and cultural rights anderzijds, doch beide Covenants zijn 
tezelfdertijd voor toetreding opengesteld. Overziet men overigens de inhoud 

van de civil and political rights-covenant, dan blijkt deze een aanzienlijk bre-
der terrein te beslaan dan dat van de klassieke vrijheidsrechten. 

Een tweede verschil met de vorige eeuw betreft de rol van de overheid ten 
opzichte van de grondrechten. De onderscheiding tussen sociale grondrech-
ten en vrijheidsrechten schijnt het mogelijk te maken ten aanzien van de vrij-

heidsrechten de klassieke gedachtengang te handhaven. Sociale grondrech-
ten zouden dan immers aanspraken geven op actieve overheidsbemoeienis, 
vrijheidsrechten aanspraken op overheidsonthouding.5  Uit een oogpunt van 
juridische dogmatiek kan men wellicht met een dergelijke onderscheiding een 

eind komen; gerekend naar de strekking van de vrijheidsrechten lijkt deze 

onderscheiding echter in de huidige tijd niet goed houdbaar. Stilzwijgend 
wordt immers voorondersteld, dat vrijheid zich dank zij overheidsonthouding 
van zelf realiseert. Die veronderstelling is een illusie. 

Wij leven niet meer in een tijd, waarin de overheid als het ware als grens-
rechter fungeert van het veld, waarbinnen de samenleving haar eigen „na-

tuurlijke" loop neemt. Niet zozeer een sterk toegenomen overheidsinmenging 
is m.i. kenmerkend voor onze tijd, als wel de omstandigheid, dat weinig of 

niets meer in de oude zin „natuurlijk" is.6  Doelbewust, zij het stukje bij beetje, 

wordt gestalte gegeven aan een samenleving, zoals deze de burgers als wen-
selijk voor ogen staat. Overheidsbemoeienis is hiervan het gevolg. Praktisch 
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immers is tot deze doelstelling overheidsregulering de belangrijkste en meest 

effectieve techniek, zij het niet de enige: zo kan onder omstandigheden even- 
zeer vrije competitie als techniek fungeren. De goed-negentiende-eeuwse 
tegenstelling tussen Staat en Gesellschaft heeft daarmee sterk aan betekenis 
ingeboet; wat „Staat-  heet, is goeddeels geworden tot een maatschappelijk 
beslissingsmechanisme. 

Onder deze omstandigheden kan men moeilijk meer staande houden, dat het 
op het terrein van de vrijheidsrechten de hoogste wijsheid blijft, dat men 

overheidsinmenging tot een minimum beperkt, teneinde aldus aan de oor- 
spronkelijke doelstelling van deze rechten te beantwoorden. De samenleving 

zal zodanig moeten worden ingericht, dat de uitoefening van grondrechten 
inderdaad tot optimale ontplooiing komt. Dat zal niet kunnen gebeuren, wan-
neer de overheid blijft stilzitten. De overheid zal, afgestemd op de concrete 
maatschappelijke omstandigheden, kaders moeten scheppen, waarbinnen de 
grondrechten tot verwezenlijking komen. 
Dat mag de schijn hebben van een keurslijf, waarin de vrijheid wordt geperst. 

Maar ook zonder overheidsinmenging is de vrijheid in een keurslijf geperst: 
het keurslijf van feitelijke maatschappelijke verhoudingen. Waar het om gaat 
is, dat het onvermijdelijke keurslijf een op huidige verlangens afgestemde 
pasvorm krijgt. 

Wij zullen hiertoe afmoeten van de ingeroeste gedachtengang, dat de over-

heid onder alle omstandigheden de tegenspeler is van de naar vrijheid snak-
kende burger. Grondrechten behoren tot het juridisch instrumentarium en zijn 
dientengevolge bijna altijd ' juridisch geïnterpreteerd: dat wil zeggen toege-
spitst op een processuele situatie, waarin tegengestelde belangen met elkaar 

in botsing zijn en waarin winst voor de een gelijk is aan verlies voor de ander. 
Begrijpen wij daarentegen overheidsbemoeienis als een maatschappelijk be-
slissingsmechanisme, dan zouden wij bij voorbeeld de regulering van het be-
togingsrecht niet behoeven te begrijpen als vrijheidsbeperking, maar als bij-

drage tot een zinvolle uitoefening van dit recht. 
Dit brengt mij op een derde punt: de betekenis van de grondrechten voor het 

democratisch functioneren van het staatsbestel.8  Ik beperk mij tot de vrijheid 

van meningsuiting; voor verschillende andere grondrechten, zoals het vereni-
gingsrecht en het petitierecht ligt de kaart echter gelijk. 

Meningsuitingen vormen als het ware het reservoir waaruit de overheid moet 
putten, wil er van een adaequate besluitvorming iets terecht komen. Op dit 
punt heeft het parlement zijn monopoliepositie, zo deze ooit heeft bestaan, 
reeds lang verloren. De representatieve democratie heeft een aanvulling ge-
kregen in een belangrijk stuk directe democratie.9  In het bijzonder verwezen-
lijkt zich dit via het kanaal van pressure groups, maar ook niet-geïnstitutionali-
seerde meningsuitingen zijn een faktor van betekenis. Betogingen, om het 
voorbeeld van daarnet weer op te nemen, kunnen juist door hun massaal ka-
rakter aan de overheid duidelijk maken, dat in brede kring bepaalde deside-
rata of ongenoegens bestaan. Een dergelijke betoging vormt dan een nood- 
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zakelijke bijdrage tot de besluitvorming, die op haar beurt weer door publieke 
reacties kan worden gecorrigeerd. Aldus zijn de van zijn vrijheidsrecht ge-
bruik makende burger en de overheid niet zozeer tegenspelers als wel mede-
spelers in een democratisch proces. Het is het belang van de overheid, dat 
haar medespeler inderdaad doeltreffend zijn functie kan vervullen. 

Welke consequenties kunnen nu aan deze, in vergelijking met de negentiende 
eeuw niet onaanzienlijk gewijzigde theoretische uitgangspunten worden ver-
bonden? Ik zou de volgende willen noemen: 
In de eerste plaats: er bestaat geen aanleiding om de klassieke afweerrech-
ten, zoals deze in de Grondwet zijn vastgelegd, overboord te zetten. Integen-
deel, uitbreiding is alleszins wenselijk. De voorstellen van de Staatscommissie 
Cals-Donner geven hiertoe een waardevol aanknopingspunt. 
Daarmee is niet gezegd, dat een uitbreiding en herformulering van deze rech-
ten reeds ter gelegenheid van de partiële grondwetsherziening van 1971 ge-
realiseerd zouden moeten worden. Zoals ik enkele maanden geleden in een 
artikel in het Tijdschrift voor Overheidsadministratie 10  heb uiteengezet, ben 
ik van mening, dat het aanbeveling zou verdienen op dit punt niet vooruit te 
lopen op de algehele grondwetsherziening, welke voor 1975 wordt geprojec-
teerd. Dit met name omdat, nu de regering niet bereid is gebleken de door de 
staatscommissie voorgestelde rechterlijke toetsingsbevoegdheid van wetten 

in formele zin aan de grondrechten, over te nemen, één van de uitgangspun-
ten van de voorstellen van de commissie is verlaten. Er zou thans maar eens 
in alle rust opnieuw naar die voorstellen tot grondwetsherziening moeten wor-
den gekeken. Dat betekent echter niet, dat men in de tussentijd met de han-
den in de schoot behoeft te zitten. 

Dit brengt mij op een tweede punt: er dient naar te worden gestreefd, buiten 
de Grondwet om, bij gewone wetgeving de nodige nieuwe grondrechten te 
vestigen. Grondwetswijziging vergt een ingrijpende procedure; tengevolg van 
de gebruikelijke koppeling van de herzieningsontbinding aan de periodieke 

ontbinding van de Tweede Kamer zijn de temporele mogelijkheden om langs 

deze weg innovaties door te voeren slechts beperkt, terwijl voorts ten gevol-
ge van de eis van een gekwalificeerde meerderheid in tweede lezing een op 
het terrein van de grondrechten onnodige hoeveelheid politieke consensus 
vereist is. Mislukt bovendien de zaak in tweede lezing, dan moet men vier 
jaar wachten voordat opnieuw een poging kan worden gedaan. 

Daartegenover zijn de voordelen van grondwettelijke grondrechten boven 
wettelijke grondrechten slechts beperkt. Deze voordelen bestaan slechts voor 
zover men de wetgever wantrouwt. Tot dit wantrouwen zie ik niet veel aan-

leiding. 
Wanneer men nu ziet, wat de Staatscommissie Cals-Donner aan vernieuwin-

gen heeft voorgesteld met betrekking tot de klassieke grondrechten, dan komt 
men tot de conclusie dat verreweg het meeste daarvan reeds thans bij een-

voudige wettelijke regeling te realiseren valt — het had al gerealiseerd kun- 
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nen zijn. Ik wil dit illustreren aan het recht van betoging. Volgens de staats-
commissie moet dit recht naast het verenigings- en vergaderrecht in de 
Grondwet worden vastgelegd, zulks met de mogelijkheid van regeling en 
beperking van dit recht bij de wet. Zou de Grondwet overeenkomstig dit voor-
stel worden gewijzigd, dan zou er derhalve een basiswet moeten komen met 
betrekking tot de uitoefening van het betogingsrecht, uiteraard met uitvoering 

door gemeentelijke organen en eventueel met de mogelijkheid van een nadere 

regeling in de gemeentelijke sfeer. 

Een voorontwerp voor een dergelijke wet is reeds in de jaren 1967/1968 op-
gesteld door een interdepartementale werkgroep, bestaande uit ambtenaren 
van de departementen van Binnenlandse Zaken en Justitie. Dit ontwerp is in 
1968 aan de betrokken ministers aangeboden en is vervolgens in de la ge-
gaan. Het is misschien interesant om eens uit de handelingen van de Tweede 
Kamer na te gaan, waarom het aldus is gegaan. 

In de vergadering van 12 november 1968 vroeg het kamerlid Wiegel hoe het 
stond met deze interdepartementale studie over een eventuele wettelijke re-
geling van de demonstratievrijheid. Minister Beernink antwoordde aldus 11: 

„Die studie is afgerond. Men heeft ten departemente bepaald niet stilgezeten. 
In overleg met het Departement van Justitie is zelfs een ontwerp-betogingen-
wet opgemaakt, maar op grond van hetgeen ik zo juist heb medegedeeld, 
namelijk dat het beter is deze zaak lokaal te regelen, hebben wij gemeend 
niet verder op deze zaak te moeten ingaan in de zin als door de heer Wiegel 

is gememoreerd". Daarop de heer Wiegel: „Wordt die ontwerp-betogingen-
wet onder in de la gelegd of krijgt men haar nog te zien?" Antwoord van 
Minister Beernink: „Als de heer Wiegel wil luisteren naar wat ik verder over 

deze zaak wil opmerken, dan wil ik memoreren, dat de heer Scholten tevens 
heeft gevraagd, of het demonstratierecht niet in de Grondwet moet worden 
opgenomen. Het demonstratierecht hangt nauw samen met de grondrechten. 
Ik weet, dat aan deze materie in de Staatscommissie voor de Grondwet en 
de Kieswet aandacht wordt geschonken. Wanneer deze commissie tot de 
conclusie zou komen, dat deze zaak in de Grondwet moest worden geregeld, 
dan zullen wij nader kunnen bekijken of er behoefte bestaat op grond van 
de alsdan bestaande bepalingen van de Grondwet aan zulk een betogingen-
wet. Op het ogenblik zie ik daarvan de noodzaak niet in". 
Aangenomen dat aan het standpunt van Minister Beernink niet eenvoudigweg 

de bedoeling ten grondslag lag de problematiek voor zich uit te duwen tot 
een volgende kabinetsperiode, meen ik dat dit antwoord mijn stelling illu-
streert, dat de praktische benadering van de grondrechten te zeer bevangen 
is in theoretische vooronderstellingen. Minister Beernink is van oordeel, dat 
het betogingsrecht, conform de huidige situatie, lokaal moet zijn geregeld. Tot 
wettelijke regeling ziet hij geen aanleiding. A fortiori, zo zou men denken, 
moet hij dan wel gekant zijn tegen grondwettelijke verankering van dit recht. 
In de systematiek van onze Grondwet brengt dat immers met zich, dat rege-
ling en beperking van dit recht niet zonder meer aan lokale organen wordt 
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toevertrouwd, maar dat te dezer zake primair de landswetgever een taak 
krijgt. Daartegen blijkt echter plotseling geen fundamenteel bezwaar meer te 
bestaan, wanneer het betogingsrecht als grondrecht zou moeten worden aan-
gemerkt. Immers grondrechten horen in de Grondwet thuis. 
Zou men los van theoretische preconcepties en geheel onbevooroordeeld te 
werk gaan, dan is mijns inziens in de huidige situatie de enige relevante 

vraag, of al dan niet behoefte bestaat aan een wettelijke regeling van het 
betogingsrecht. Wordt die vraag bevestigend beantwoord, dan kan het even-
tueel ook nog zinvol zijn aan die wettelijke regeling een grondwettelijk funda-
ment te geven. Of men daarbij het begrip „grondrechten" in stelling brengt, 
is slechts een kwestie van terminologie. Zich bij de oplossing van het zake-
lijke probleem op sleeptouw te laten nemen door deze terminologie, lijkt mij 
een onjuiste methodiek. Met enige spanning wacht ik dan ook af, welk stand- 

punt ter zake van het betogingsrecht zal worden ingenomen in het binnen- 
kort in te dienen wetsontwerp tot grondwetsherziening. 
Veel meer dan thans kennelijk het geval is, zou derhalve de vraag moeten 
worden: moet een recht worden verzekerd? en niet: is een recht een grond-
recht en moet het derhalve in de Grondwet? Langs deze weg zou ook een op-
lossing kunnen worden gevonden voor de helaas nog onontwarbare proble-

matiek van de grondrechten van personen, die zich in bijzondere rechtssitua-
ties bevinden, zoals ambtenaren, gedetineerden en krijgsmachtpersoneel. Dit 
vraagstuk is verstrikt geraakt in theoretische vooronderstellingen, van waaruit 
effectieve praktische oplossingen onmogelijk schijnen. 

Deze theoretische vooronderstellingen leiden tot ongeveer de volgende ge-
dachtengang: grondrechten zijn rechten die in de Grondwet staan; zij gelden 
in beginsel voor iedereen. Kennelijk is het echter onmogelijk deze grond-
rechten in hun volle omvang te doen gelden voor personen die zich in bijzon-
dere rechtssituaties bevinden. Kennelijk vormen deze bijzondere rechtssitua-
ties derhalve een rechtsgrond, waarom de grondrechten niet voor deze per-

sonen behoeven te gelden. Een argument te meer kan daarbij zijn, dat men 

zich vrijwillig in de bijzondere rechtssituatie heeft geplaatst, zoals met name 

voor de ambtenaarsverhouding geldt. Op dit punt aangekomen kan men aan 
het eindresultaat een fraaie theoretische overkoepeling geven. Struycken 
heeft dit in zijn Staatsrecht 12  op vakkundige wijze gedaan door te onderschei-
den tussen de algemene rechtstoestand der burgers en de concrete rechts-
positie en feitelijke vrijheid. Slechts op deze algemene rechtstoestand zouden 
de grondrechten betrekking hebben. 

Het bezwaar van deze opzet is uiteraard, dat de personen in kwestie op de 
tocht komen te staan. Het moge onvermijdelijk zijn, dat voor hen de grond-
rechten niet integraal kunnen gelden, niettemin is het verkieslijk dat hun rech- 
ten toch zo min mogelijk worden ingekort. In de praktijk valt dat misschien 

nog wel mee, maar de rechtspositie is toch wel sterk ondermijnd, indien niet 
Lij rechtens aanspraken bestaan op uitoefening van grondrechten. 
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Op tweeërlei wijze kan men zich uit deze moeilijkheid proberen te redden. De 

eerste weg is bewandeld door Van der Horst in diens proefschrift over Amb-

tenaar en grondrechten.13  Daarin wordt staande gehouden, dat de grondrech-

ten in beginsel zonder meer voor de hier in aanmerking komende groep, de 

ambtenaren, gelding hebben. De concrete situatie kan echter met zich bren-

gen, dat de ambtenaar in zijn kwaliteit van werknemer de nodige terughou-

dendheid heeft te betrachten bij de uitoefening van een grondrecht. 

Het bezwaar van deze oplossing is echter, dat een belangrijk stuk onzeker-

heid blijft bestaan. Dat kan worden verholpen door, zoals Van der Horst 

schrijft „in zorgvuldig overleg de wederzijdse plichten en rechten nader te 

specificeren"» Ter zake van een vrijwillige rechtsverhouding als het ambte-

naarschip lijkt dat wel mogelijk: een interessante taakopdracht voor het ge-

organiseerd overleg. Maar ten aanzien van gedwongen rechtsverhoudingen, 

waarin bovendien de grondrechtenproblematiek veel scherper ligt, zoals het 

geval is bij gedetineerden en krijgsmachtspersoneel, kan men bezwaarlijk 

geheel op de kaart spelen van gezamenlijk overleg. Toch zullen inderdaad ook 

voor deze rechtsverhoudingen de uit te oefenen grondrechten zorgvuldig 

gespecificeerd dienen te worden. Juist met het oog op deze categorieën per-

sonen zou ik dan ook een andere oplossing voorstaan dan Van der Horst: ik 

meen dat de wetgever een regeling dient te treffen omtrent de gelding van 

grondrechten voor personen in bijzondere rechtssituaties. 

Te dien einde zou het wel nuttig kunnen zijn de wetgever eens op de staart 

te trappen door middel van een grondwettelijke instructienorm. Wanneer er 

één bepaling is, die een partiële grondwetsherziening in 1971 op het stuk van 

de grondrechten zou rechtvaardigen, dan zou het moeten zijn: opneming van 

de bepaling, dat de wetgever regels moet treffen omtrent de uitoefening van 

grondrechten door personen, die zich in bijzondere rechtssituaties bevinden. 

Helaas komt een dergelijk voorstel niet voor in het tweede rapport van de 
Staatscommissie Cals-Donner. 

Ik zou in dit verband overigens nog even melding willen maken van het inte-

ressante antwoord, dat Minister Beernink enige tijd geleden heeft gegeven 

op vragen van de kamerleden Masman en Wieldraayer betreffende de hou-

ding van B. en W. van Tubbergen inzake politieke activiteiten van ambtena-

ren en onderwijzers. Staat u mij toe, dat ik vraag en antwoord in extenso 
citeer: 

Vragen: ingezonden 13 april 1970. 
1. Is het de Minister bekend, dat het College van B. en W. van Tubbergen 

aan de ambtenaren en onderwijzers dezer gemeente heeft verzocht zich in 

hun politieke activiteiten te matigen? 
2. Vindt de Minister niet, dat bedoeld college daarmee een ontoelaatbare 

inbreuk heeft gemaakt op de iedere burger toekomende vrijheden? 

Toelichting: 

Onder meer heeft een onderwijzer aldaar, toen hij als ondertekenaar verzocht 
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een bepaalde politieke groepering in het kiesregister te plaatsen, een brief in 
de in de vraag bedoelde zin ontvangen. 

Antwoord van de heer Beernink, Minister van Binnenlandse Zaken. (Ingezon-
den 20 mei 1970). 

1. Deze vraag wordt, op grond van inmiddels door burgemeester en wethou-

ders verstrekte inlichtingen, bevestigend beantwoord. 
2. Waar het verzoek van burgemeester en wethouders aan het gemeente-
personeel het karakter droeg van een raadgeving, kan, naar het de onderge-

tekende wil voorkomen, niet zonder meer gesproken worden van een ontoe-
laatbare inbreuk op de een ieder burger toekomende vrijheden. Dit neemt 
niet weg, dat naar het oordeel van de ondergetekende burgemeester en wet-
houders van Tubbergen er beter aan zouden hebben gedaan het onderhavige 
advies achterwege te laten gezien de toch te beperkende tendens ervan. — 

De onduidelijke omlijning van de vrijheidssfeer van de ambtenaar komt in dit 
ministeriële antwoord naar voren. In de zienswijze van Minister Beernink kan 

niet zonder meer worden gesproken van een ontoelaatbare inbreuk op de een 
iedere burger toekomende vrijheden, aangezien het verzoek van B. en W. aan 
het gemeentepersoneel het karakter droeg van een raadgeving. Maar wat 
voor subtiele onderscheidingen worden hier nu aangebracht? Iedere ambte-
naar weet, dat in de ambtelijke verhouding „verzoeken" van hiërarchische 
superieuren de betekenis hebben van bevelen. In mijn eigen ambtelijke loop-

baan heb ik „verzoeken" van mijn superieuren nooit anders opgevat en, naar 

ik meen, ook niet anders mogen opvatten. Thans zal men zich dus als ambte-
naar moeten afvragen, of in voorkomend geval een verzoek van een superieur 
eventueel niets meer inhoudt dan een raadgeving. Maar wat is dan het karak-
ter van een raadgeving van een hiërarchisch meerdere? In 1866 heeft het ka-
binet-Heemskerk een poging gedaan in het conflict tussen Kamer en Kabinet 
invloed uit te oefenen op de verkiezingsuitslag door middel van een konink-
lijke proclamatie. Het kabinet verdedigde deze proclamatie als „een raad des 
Konings". Met recht heeft Thorbecke zich daar scherp tegen gekeerd. In zijn 
rede in de nieuwe Kamer zei Thorbecke: „Gij noemt in uwe circulaire hetgeen 

volgens u door den Koning gewenst wordt „een raad des Konings". Een Ko-
ninklijke raad is ook zonder uitdrukkelijk bevel, gezag". Maar geldt ditzelfde 
niet in de ambtelijke verhouding? Minister Beernink vindt kennelijk van niet. 
Ik meen, dat de Kamer er goed aan zou doen de Minister eens te vragen in 
een nota zijn standpunt heel duidelijk en onomwonden uiteen te zetten. Tot 

de oplossing van het vraagstuk „ambtenaren en vrijheidsrechten" zou dit 
reeds een eerste bijdrage kunnen leveren. 

Ik kom tenslotte tot een derde punt: de uitoefening van vrijheidsrechten zou 
door desbetreffende overheidsvoorzieningen moeten worden gestimuleerd. 

Zoals ik reeds eerder zei: vrijheid realiseert zich niet vanzelf doordat de 

overheid zich van inmenging onthoudt. De concrete maatschappelijke situatie 
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moet inderdaad voldoende kansen en mogelijkheden daartoe bieden. Waar 

dit niet het geval is, zal corrigerend moeten worden ingegrepen. Zo vergt een 

zinvolle uitoefening van de vrijheid van meningsuiting dat het scholingssys- 

teem op zelfstandige meningsvorming wordt afgestemd; de praktijk laat zien, 

dat het daaraan nog te veel schort. Ten aanzien van de politieke meningsvor- 

ming zou overwogen dienen te worden, of de politieke partijen niet op ver- 

dergaande wijze tegemoet kan worden gekomen dan door subsidiëring van de 

wetenschappelijke bureaus. De in gang zijnde ontwikkeling van leden-partijen 

naar kiezers-partijen zou kunnen worden afgeremd, indien de op partijleden 

drukkende financiële lasten althans ten dele zouden worden afgewenteld en 

indien een deel van de administratieve rompslomp van het partijwerk aan be-

taalde krachten zou kunnen worden toevertrouwd. Ten aanzien van het kran-

tenwezen zou het gewenst kunnen zijn commercieel niet verantwoorde exploi-

taties door subsidiëring boven water te houden, teneinde aldus een gediffe-

rentieerde pers te bevorderen. Deze voorbeelden kunnen met tal van andere 

worden aangevuld. 

Een tweetal andere onderwerpen zou ik hier willen aanstippen: de zogenaam-

de derdenwerking van grondrechten en het rechterlijke toetsingsrecht. 

Wanneer men grondrechten ruim opvat als grondbeginselen van een mens-

waardige samenleving, is het op zichzelf beschouwd wenselijk, dat deze be-

ginselen niet alleen gelden in de verhouding tussen burger en overheid, maar 

ook in de verhouding tussen de burgers onderling. Het gaat immers uiteinde-

lijk om de menselijke ontplooiingsmogelijkheden, waarbij het niet relevant is 

in welke relatie deze ontplooiing wordt gezocht. Ook wanneer men vrijheids-

rechten in klassieke zin opvat als afweerrechten tegen persoonlijke bedrei-

ging, kan naar huidige rechtsopvattingen worden geconcludeerd, dat van de 

maatschappelijke verbonden, waarmee de individuele mens geconfronteerd 

is, evenzeer bedreiging kan uitgaan als van de overheid. 

Dit betekent echter niet, dat het uit een oogpunt van juridische techniek wen-

selijk zou zijn om grondwettelijk of wettelijk gepositiveerde vrijheidsrechten 

rechtstreeks of per analogie toe te passen op privaatrechtelijke verhoudingen. 

Dit is geen vraag van beginsel, maar van rechtstechniek. Ik ben geneigd het 

standpunt in te nemen, dat de rechtsregels scherper geformuleerd kunnen 

worden, indien te dezer zake publiekrechtelijke en privaatrechtelijke verhou-

dingen uiteen worden gehouden. De wetgever zou er mijns inziens goed aan 

doen regelingen te treffen op privaatrechtelijk terrein, welke zijn afgestemd 

op de specifieke problemen die daar liggen. Als geheel zouden deze regelin-

gen evenwaardig moeten zijn aan de publiekrechtelijke grondrechten. 

Rechterlijke toetsing van wetten aan de grondrechten heeft zich in luttele 

jaren — eigenlijk eerst na de oratie van Jeukens 15  en de verschijning van de 

proeve van een nieuwe grondwet — ontwikkeld tot een toverformule, waarvan 

velen het heil schijnen te verwachten. Deze hooggestemde verwachtingen zijn 

opmerkelijk wanneer men bedenkt, dat wij geen rechterlijke macht bezitten 

met een grote constitutionele traditie, zoals het Amerikaanse Supreme Court; 
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de stoutmoedigheden van ons eigen hoogste rechtscollege liggen voor zo-
veel betreft de grondrechten eigenlijk uitsluitend op het terrein van de druk-
persvrijheid. Daar waar de Hoge Raad de nodige armslag zou hebben tot 
ingrijpende beslissingen, namelijk ter zake van het veelal ruim geformuleerde 

verdrag van Rome, betoont het college grote terughoudendheid: het past mar- 

ginale toetsing toe. 
Ik geloof dan ook, dat men er onjuist aan zou doen zijn kaarten te zetten op 
de rechterlijke toetsing, indien men een snelle evolutie van de grondrechten 
wil bevorderen. Rechterlijke toetsing vormt mijns inziens een aantrekkelijke 
afronding van het menu en als zodanig zou ik deze toetsing van harte willen 
voorstaan. Meer dan een final touch zal het echter nauwelijks kunnen zijn. 

In zoverre heeft het regeringsstandpunt, dat toetsingsrecht dient te worden 
afgewezen, toch wel dit belangrijke psychologische voordeel, dat hierdoor 
duidelijke verhoudingen in het leven zijn geroepen. Wanneer dit regerings-
standpunt prevaleert kunnen wij ons niet in slaap sussen met de schijnzeker-
heid, dat het geserveerde grondrechtendiner te zijner tijd wel met de nodige 
rechterlijke uitspraken zal worden verrijkt. De beslissing ligt dan hic et nunc, 

of dit diner wel voldoende substantie heeft. 
Ik ben mij bewust, dat ik thans dan eindelijk iets moet gaan zeggen over het 
eigenlijke onderwerp van mijn opstel: is de vrijheid van meningsuiting be-
dreigd? Mijn antwoord laat zich uit het voorgaande raden. Een werkelijke be-
dreiging van de vrijheid van meningsuiting vermag ik niet te zien. Een opti- 

male ontplooiing echter evenmin. Theoretische vooronderstellingen omtrent 
het karakter van de grondrechten beletten ons aan dit vrijheidsrecht de no-
dige dynamiek te geven. Op grond van deze vooronderstellingen zijn wij hard 
op weg om in 1971 een paar op zich zelf nuttige maar totaal ongenoegzame 
fraaiigheden in de Grondwet op te nemen, waarna dan de illusie kan ontstaan 
dat groots werk is verricht. Er bestaat geen acute behoefte aan herziening 

van de Grondwet op het stuk van de vrijheid van meningsuiting. Waar werke-
lijk behoefte aan bestaat is een aantal wettelijke regelingen. Regelingen met 
betrekking tot het betogingsrecht, tot de vrijheid van meningsuiting van gede- 
tineerden en krijgsmachtpersoneel, tot een droit de réponse, tot de openbaar-

heid van overheidsdocumenten, tot subsidiëring van noodlijdende kranten en 
van politieke partijen. Dat zijn allemaal zaken, die eventueel nog in deze par-
lementaire periode gerealiseerd kunnen worden en die in ieder geval, grond-
wetsherziening of geen grondwetsherziening, in de volgende parlementaire 
periode aan de orde behoren te komen. In die geest stel ik mijn hoop op een 
dynamisering van de door bloedarmoede bedreigde vrijheid van meningsui- 
ting. 	 M. C. Burkens 

1  Vergelijk het advies van de S.E.R. inzake de proeve van een nieuwe grondwet, 
opgenomen in de bundel Naar een nieuwe grondwet, deel 3, nr. 57. Voorts de 
adviezen van het Humanistisch Verbond (deel 2, nr. 5), van de Centrale Raad voor 



177 

de Volksgezondheid (deel 2, nr. 11), van de P.S.P. (deel 2, nr. 16), van de Nationale 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn (deel 2 nr. 21), van de De Savornin Lohman-
stichting (deel 2, nr. 31), van de Wiardi Beckmanstichting (deel 3, nr. 55) en van 
de Raad voor de Jeugdvorming (deel 3, nr. 58). 
Over de juridisch-technische problematiek van opneming van sociale grondrechten 
in de grondwet: Th. Tomandl, Der Einbau sozialer Grunrechte in das positive Recht, 
Ti bingen 1967. 

2 Hierover mijn openbare les Gelijkheid voor de wet, Alphen a/d Rijn 1969, blz. 4 v. 
3 Belangwekkend zijn in dit verband de beschouwingen van J. Habermas in diens 

essay Naturrecht und Revolution, opgenomen in de bundel Theorie und Praxis, Neu-
wied am Rhein 1967 (2e druk), blz. 82 v. Vergelijk voorts van dezelfde auteur Struk-
turwandel der Oeffentlichkeit, Neuwied am Rhein 1968 (3e druk), blz. 242 v. 

4 Maatstafgevend te dezer zake Locke's Two treatises of government (Laslett edition, 
Cambridge University Press 1966). Verhelderend is Locke te lezen in de interpre-
tatie van C. B. Macpherson, The political theory of possessive individualism, Oxford 
1964. 

5  Vergelijk de proeve van een nieuwe grondwet, toelichting blz. 137: „De sociale 
grondrechten moeten worden onderscheiden van de grondrechten zoals deze o.a. 
hiervoor in hoofdstuk 1 zijn neergelegd. Deze laatste rechten zijn vrijheidsrechten 
en beogen de individuele vrijheidssfeer tegen inbreuken van de zijde van de over-
heid te waarborgen; zij garanderen een eigen terrein, waar de individu vrij is van 
overheidsinmenging. De sociale grondrechten daarentegen zij de rechten van de 
mens en de groep op een daadwerkelijke overheidsbemoeienis". 

6 Vergelijk R. P. Wolff, The poverty of liberalism, hier geciteerd naar de Duitse uit-
gave Das Elend des Liberralismus, Edition Suhrkamp nr. 352, 1969, blz. 122: „Tat-
sachlich ist dies einer der wenigen Falie, wo man von einem Gesetz der histori-
schen Entwicklung sprechen kannte, nach dem keine Angelegenheit von erheblicher 
sozialer Bedeutung, die einmal zum Objekt der Wahl geworden ist, wieder in den 
Zustand einer hingenommenen Tatsache oder unbeabsichtigten Folge zur0ckverfallt. 
Mann kiinnte es auch das Gesetz vom Fortschritt der Rationalitat nennen; denn es 
gibt eine fundamentale Bedeutung des Ausdrucks „rational", nach der „rational 
sein" soviel heisst wie „der Autor seiner eigenen Handlungen sein; Handeinder und 
nicht bloss Reagierender sein". Und „Fortschritt der Rationalitat" bedeutet in die-
sem Sinne, dass man Dinge zu Zwecken macht, die vorher keine Zwecke geweten 
sind. Jemand wird in dem Masse rationaler, in dem er eine Erfahrungsgegebenheit 
seinem Willen unterwirft, die ihm vorher als von seinem Willen unabhangig gegen-
0bergetreten ist. Sobald man von einem Moment der sozialen Umwelt erkennt, dass 
der Wahl, und selbst wenn man in bezug auf dieses Objekt 0berhaupt nicht handelt, 
es menschlicher Kontrolle zuganglich ist, wird es unwiderruflich zu einem Objekt 
ist dies noch eine willkiirliche Entscheidung". 
Van dit proces van toenemende beheersing van de „soziale Umwelt" maakt weten-
schap een integrerend element uit; vergelijk K. Lompe, Wissenschaftliche Beratung 
der Politik, Giittingen 1966. 

7 Niet altijd: vergelijk de sociologische interpretatie van N. Luhmann, Grundrechte als 
Institution, Berlijn 1965. 

8  Hierover enkele beschouwingen van N. Th. J. F. van Maarseveen in een boekbespre-
king in R. M. Themis 1969, blz. 351 v. 

9 Ook de uiteenzettingen in het parlement zelf hebben plebiscitaire trekken gekregen. 
Vergelijk G. Leibholz, Das Wesen der Reprasentation und der Gestaltwandel der 
Demokratie im 20. Jahrhundert, 3e vermeerderde druk, Berlijn 1966, blz. 258 v.: 
„In Wirklichkeit redet man namlich heute im Plenum des Parlaments, wie man mit 
Recht bemerkt hat, weitgehend „zum Fenster hinaus". Nicht mehr der Abgeordnete, 
sondern der Aktivb0rger wird unmittelbar angesprochen. Er soli in seinen k0nftigen 
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Entschliessungen beeinflusst werden. In diesem Wandel der Oeffentlichkeitsfunk- 
tion zum Plebizitaren hin findet der Strukturwandel der Demokratie nur seinen sinn- 
falligen Ausdruck". 

70  Tijdschrift voor Overheidsadministratie van 8 januari 1970, nr. 1133. 
Handelingen Tweede Kamer, zitting 1968-1969, blz. 575. 

12 A. A. H. Struycken, Het staatsrecht van het Koninkrijk der Nederlanden, 2e druk, 
Arnhem 1928, blz. 167. 

13  Th. A. M. van der Horst, Ambtenaar en grondrechten, Alphen a/d Rijn 1967, in het 
bijzonder blz. 215 v. 

14  O.c. blz. 221. 
15 H. J. M. Jeukens, De wetten zijn onschendbaar, inaugurele oratie Tilburg 1963. 



Verdraagzaamheid 

In februari 1970 heeft Bonger een rede uitgesproken over verdraagzaamheid, 
die onlangs in druk is uitgekomen.' Bonger heeft zich als historikus diepgaand 
beziggehouden met de idee van de verdraagzaamheid in de 16e eeuw, het-
geen ook uit deze rede blijkt. Hierover heeft hij belangrijke dingen te zeggen. 
Helaas wordt dit anders, wanneer hij in de bespreking onze eigen tijd nadert. 
Wat hij over het marxisme schrijft, als zou het vergelijkbaar zijn met het mid-
deleeuwse christendom, is op zijn minst genomen eenzijdig gesteld, en trou-
wens al uitdentreure door christelijke auteurs te berde gebracht... en door 
anderen bestreden. Op deze caricaturale voorstelling van het marxisme wil 
ik hier niet ingaan, omdat dit al vaak genoeg is gebeurd, maar wel wil ik iets 
zeggen over de aanval, die Bonger daarna lanceert op Marcuse. Ik heb hier-
voor twee redenen: in de eerste plaats worden Marcuse's ideeën eenvoudig-
weg onjuist weergegeven, in de tweede plaats zijn Marcuse's ideeën zo be-
langrijk, dat zij een bespreking en verdediging zonder meer verdienen. Men 
is maar al te gauw geneigd in bepaalde kringen (het Humanistisch Verbond 
niet uitgezonderd) om op Marcuse te schelden zonder dat men zich al te zeer 
in hem verdiept heeft. Bongers rede is wat dit betreft symptomatisch en ver-

dient daarom alle aandacht. 
Marcuse wordt tweemaal door Bonger geciteerd zonder bronvermelding (blz. 
5); beide citaten blijken afkomstig te zijn uit de Duitse vertaling van de bun-
del „Critique of pure tolerance" (in het Duits verschenen onder de titel „Kri-
tik der reinen Toleranz"), een bundel waarin het laatste artikel van Marcuse 
is, getiteld „repressive tolerance". Door beide citaten uit het verband te halen 
geeft Bonger ze een andere betekenis dan ter plaatse bedoeld was. Boven-
dien voegt hij in het tweede citaat nog een woord toe zonder dit aan te ge-
ven, waarmee hij nog duidelijker van Marcuse afwijkt. Waarom doet Bonger 
dit alles? Omdat hij er van uit gaat, dat Marcuse geen echte tolerantie wenst, 

en omdat hij niet ziet , dat Marcuse de zogenaamde tolerantie in de westerse 
maatschappij ontmaskert. Bonger doet alsof Marcuse in zijn strijd tegen de 
westerse maatschappij de tolerantie wil afschaffen. Dit is een voorstelling van 
zaken, die wel meer wordt gesuggereerd door tegenstanders van Marcuse 
die hem niet kennen. Als Bonger immers schrijft, direct aan het begin van de 
passage waar hij over Marcuse gaat spreken: „Verdraagzaamheid wordt be- 

1  H. Bonger, Verdraagzaamheid, uitgave v. h. Ned. Gespreks Centrum, 1970. 
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schouwd als repressieve tolerantie, die misstanden tolereert en slechts met 
geweld van een minderheid kunnen die worden opgeheven. Een nieuwe Rous- 
seau met een rijk van de vertu die het recht heeft de slechten te elimineren 
is opgestaan, Marcuse. Conservatieve groeperingen moet het recht op vrije 

meningsuiting ontnomen worden". Als Bonger dit schrijft, haalt hij verschillen- 
de zaken door elkaar. We moeten namelijk duidelijk onderscheid maken tus- 

sen drie verschillende situaties: 1) een toestand van volledige tolerantie, een 

(utopisch) ideaal; 2) een toestand van repressieve tolerantie, waarin ver- 
draagzaamheid slechts bestaat ten opzichte van andersdenkende minderhe-
den, voorzover deze de maatschappij toch niet ingrijpend kunnen veranderen. 
Deze minderheden worden op een slimme manier juist onschadelijk gemaakt 
door ze een uitlaatklep van vrije meningsuiting te geven. Het woord „repres-
sief", door Marcuse voor deze situatie geïntroduceerd, geeft aan, dat de ver-
draagzaamheid slechts in schijn bestaat, maar in feite repressie, onderdruk-
king, is; verwant met deze repressieve tolerantie is de abstrakte tolerantie, 
die officieel alles toelaat, maar daardoor juist bepaalde stromingen of krach-
ten bevordert; 3) een toestand van officieel beperkte tolerantie, die vooral in 
noodsituaties optreedt. Niemand zal bestrijden, dat men hiertoe soms moet 
overgaan, ook Bonger niet, bijv. in het geval dat het nationaal-socialisme ver-
nietigd moest worden. „De prijs die betaald moest worden om deze barbarij 

te vernietigen was onvoorstelbaar hoog, maar moest betaald worden om een 
vrije wereld te redden". (blz. 4). De vraag die Marcuse hier echter stelt, is 
of er niet eerder en dus effektiever had moeten worden opgetreden. Hij 

schrijft hierover: „htte man die demokratische Toleranz aufgehoben, als die 
k0nftigen F0hrer mit ihrer Kampagne anfingen, so hatte die Menschheit eine 
Chance gehabt, Auschwitz und einep Weltkrieg zu vermeiden" (a.w.120). Juist 
terwille van de ideale tolerantie zal men soms intolerant moeten zijn. Marcu-
se stelt niet, dat hij er speciaal op uit zou zijn om een conservatieve meer-
derheid te onderdrukken, zoals Bonger in zijn verminkte citaat suggereert. Hij 
schrijft nl. dat een georganiseerde onderdrukkig en indoktrinatie alleen met 

ondemokratische middelen kan worden bestreden en gaat dan verder: „Dazu 

w0rde gehOren, dass (hier voegt Bonger: konservative) Gruppen und Bewe-
gungen die Rede und Versammlungsfreiheit entzogen wird (hier eindigt Bon-

gers citaat), die eine agressive Politik, Aufr0stung, Chauvinismus und Dis-
kriminierung aus rassischen und religiOsen GrUnden beftirworten oder sich 
der Ausweitung Offentlicher Dienste, sozialer Sicherheit, medizinischer F0r-
sorge usw. widersetzen". Aan de lezer worde overgelaten, of deze nadere 
precisering van Marcuse het tamelijk onschuldige predikaat „konservatief" 
verdient. In de volgende zinnen wijst Marcuse er bovendien op, dat voor het 
herstel van de denkvrijheid (voor Bonger toch zeker een ideaal) vaak forse en 
ingrijpende middelen moeten worden gehanteerd. (zie a.w.111, 112). 

Het kernprobleem ligt evenwel elders, namelijk daar waar het gaat om een 

beoordeling van de huidige situatie, zoals die boven onder 2) al werd aan- 
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geduid. Marcuse stelt, naar mijn idee volkomen terecht, dat onze maatschappij 
op dit moment repressief-tolerant is en schijnbaar indifferent tegenover elke 
partij, tegenover „der Partei des Hasses ebenso wie der der Menschlichkeit", 
zoals Bonger ook bijna citeert (blz. 5, vgl. Marcuse, a.w.blz. 97). Dit betekent 
echter in de praktijk juist niet, dat alles getolereerd wordt, integendeel, door 
deze houding „schiltzt sie (de „abstrakte" tolerantie) in Wirklichkeit die be-
reits etablierte Maschinerie der Diskriminierung. Die Toleranz, die Reichweite 

und Inheit der Freiheit erweiterte, war stets parteiisch intolerant gegenber 
den Wortftihrern des unterdrckenden Status quo. Worum es ging, war nur 
der Grad und das Ausmass der Intoleranz". (ta.p.). Het lijkt alsof hiermee 
het vonnis is geveld over elke demokratische samenleving, terwijl het in feite 
om bepaalde duidelijk te onderkennen gebreken en fouten gaat. Omdat de 
demokratie in het geding is, komen de verdedigers ervan onmiddellijk in het 
geweer, onder het motto, dat het toch maar de minst slechte regeringsvorm 
is. Door een idealisering van de bestaande situatie ziet men het niet zo zwaar 
in. Er zijn natuurlijk wel bezwaren, maar... Zo ook Bonger, die kiest voor 
een „verfoeide, immobiele, pratende en compromissen sluitende democratie" 
(blz. 7), alsof Marcuse's bezwaar zou zijn, dat de democratie te veel praat, 
te weinig doet, en maar compromissen sluit. Deze nogal badinerende voor-
stelling van zaken gaat volkomen langs de zaken heen. Het is mogelijk, dat 
van andere zijde deze verwijten tegen de demokratie gedaan zijn, met name 
van nationaal-socialistische kant. Tegenover hen heeft Bonger natuurlijk ge-
lijk. Als Bonger met Marcuse wil debatteren, moet hij aantonen, dat onze 
demokratie niet een repressieve-abstrakte tolerantie kent, in plaats van een 

vals beeld op te roepen van Marcuse's opvatting over demokratie. Het is van 
belang daarom eens na te lezen wat Marcuse nu werkelijk over de demokra-
tie schrijft. „Wenn Demokratie Selbstregierung freier Menschen und Gerech-
tigkeit fr alle bedeutet, dann wrde die Verwirklichung der Demokratie die 
Abschaffung der bestehenden Pseudo-Demokratie voraussetzen" (Versuch 
liber die Befreiung, blz. 99). 

Overigens vindt Marcuse de bestaande demokratie ook niet zó verwerpelijk 
als Bonger veronderstelt. Hij schrijft (a.w. blz. 102): „Noch immer liefert die 
etablierte Demokratie den einzigen rechtmassigen Rahmen einer Ander-in-1g 

und muss deshalb gegen alle Versuche der Rechten und des Zentrums, die-

sen Rahmen einzuschranken, verteidigt werden". Helaas is het echter zo, dat 
diezelfde demokratie toch de noodzakelijke maatschappelijke verbeteringen 

belemmert. We bevinden ons daarom, zoals Marcuse zegt in een „absurde 
situatie". Wat wil Marcuse nu? Niet berusten in deze situatie en niet zich 
neerleggen bij de pseudo-demokratie en de abstrakte tolerantie, zoals Bon-
ger wel blijkt te willen. Marcuse wil verder, hij wil trachten een werkelijk 
alzijdige tolerantie te realiseren, vanuit het ideaal dat ik boven onder 1) noem-
de. „Die Bedingungen, unter denen Toleranz wieder eine befreiende und 
humanisierende Kraft werden kann, sind erst herzustellen. Wenn Toleranz in 
erster Linie dem Schutz und der Erhaltung einer repressiven Gesellschaft 
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dient, wenn sie dazu herhalt, die Opposition zu neutralisieren und die Men-
schen gegen andere und bessere Lebensformen immun zu machen, dann ist 
Toleranz pervertiert worden". (K.d.r.T. blz. 122). De werkelijke tolerantie is 
niet te bereiken door een soort evenwicht te brengen in de tolerantie tegen-
over links en rechts; dat zou een onrealistische spekulatie zijn. De werkelijke 

tolerantie is ook niet te bereiken door terug te grijpen op de voorstellingen, 
die men daarvan in de 16e of 17e eeuw had. De maatschappelijke omstan-
digheden zijn zodanig veranderd, dat dit tot struisvogelpolitiek leidt. Toleran-
tie als zodanig is een ethische eis, is een „Selbstzweck" (a.w. 93), is een 
wezenlijk onderdeel van een humanere maatschappij die er nog niet is. 

Weet Marcuse dan hoe die nieuwe maatschappij er uit moet zien? Weet hij de 
waarheid waarvoor hij wil vechten? Op verschillende plaatsen geeft Marcuse 

aanduidingen van zijn „utopisch ideaal". Het is een maatschappij, waar wezen-
lijke behoeften bevredigd kunnen worden, zoals de behoefte naar vrede, naar 
rust, naar alleenzijn, met zichzelf of met gekozen anderen, naar schoonheid, 
naar „onverdiend" geluk; het is een maatschappij waarin de steden gerecon-
stueerd zijn en de natuur is hersteld; het is een maatschappij waarin einde-
lijk de techniek ten dienste van de ware behoeften wordt gesteld. (vgl. Psy-
choanalyse und Politik blz. 75, 76). 

Ik vraag me af, of dit nogal vage beeld een „objektieve waarheid" genoemd 
moet worden, die Marcuse bezit volgens Bonger en die hij volgens hem ook 

op een verbluffend-eenvoudige wijze heeft verkregen: „Wat de progressieve 

minderheid ervaart en begrijpt wat goed is voor mens en samenleving, is 
objectief waar" (blz. 5) — dit is wat Marcuse in de schoenen geschoven 
wordt, op grond waarvan is me niet duidelijk. Voor een hoogleraar in de filo-
sofie, groot kenner van Hegels filosofie, klinkt dit wel heel erg banaal en 
simplistisch. Om bovendien de vergelijking die Bonger maakte tussen het 
marxisme en het christelijk geloof ook op Marcuse van toepassing te verkla-
ren, wordt gezegd, dat bij Marcuse „de heilsverwachting totaal is en het be-
staande integraal wordt veroordeeld". Dat dit voor sommigen zo schrikwek-

kend voorbeeld onjuist is, is naar mijn mening al voldoende aangetoond. Ook 

wordt aan Marcuse en met name aan de „critische universiteit" verweten, 
dat deze niet critisch zou zijn ten aanzien van het eigen toekomstbeeld (dit 

zou esentieel voor een geloof zijn ...) Zowel ten aanzien van Marcuse als 
in zijn algemeenheid is dit beslist onjuist. De steeds toenemende stroom van 
literatuur uit de kring van de kritische filosofie juist ten aanzien van ideologie-

kritiek en utopie-onderzoek bewijst het tegendeel. Het is mogelijk dat er bijv. 
aan de universiteit wat kritiekloze heethoofden rondlopen, maar om daarmee 
Marcuse te vereenzelvigen, gaat wel wat ver. Dat Marcuse en „de zijnen" 
fel uit de hoek komen in hun aanklacht tegen de moderne samenleving, is 
des te begrijpelijker, wanneer we nog steeds veel mensen tegenkomen, zoals 

Bonger, die het allemaal nog zo erg niet vinden. Dat er bij de verbetering 
van de bestaande maatschappij soms hardhandige maatregelen nodig zijn, 
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schrikt ook af. Bonger ziet al vóór zich hoe de linkse samenleving er uit zal 
zien (weliswaar te prefereren boven een rechtse) en schermt dan onmiddel-

lijk met de 15 tot 20 miljoen slachtoffers van Stalin. Alsof de stalinistische 
maatschappij het enige voorbeeld of zelfs überhaupt een voorbeeld is van een 
linkse samenleving. 

Tenslotte trekt hij de menslievendheid van iemand als Marcuse in twijfel. Om-

dat hij zulke utopische ideeën heeft. Nu ja, in het beste geval kunnen we hem 

dan naïef noemen en hem in het gezelschap plaatsen van de eveneens naïeve 
Castro „die meent, dat de mens zijn leven lang een revolutionair zal kunnen 
zijn, zonder bezinning, zonder rust en zonder stabilisatie" (blz. 7). En als 

iemand dan Bonger durft te bestrijden, heeft hij in de laatste zin zijn ant-

woord al klaar: zijn bestrijders vinden hem natuurlijk „een verstokte status 
quo-aanbidder", hetgeen Bonger (terecht) een caricatuur van zichzelf vindt. 

Maar daarmee heeft hij de aanval niet afgeweerd. Ik verwijt hem, dat hij naïef 

is, omdat hij niet ziet welke krachten er in onze samenleving werken, die een 
echte tolerantie (die Bonger zelf ook wil!) in de weg staan. Ik verwijt hem, 

dat hij iemand, die deze krachten aantoont en analyseert verkettert en ver-
dacht maakt, in plaats van te pogen een onderzoek te doen naar wat er waar 

is in Marcuse's analyses. Juist Marcuse's beschrijving van de repressieve 
tolerantie verdient het allerminst, zo onachtzaam en incorrect te worden be-

handeld. Wanneer wij Marcuse's stem niet willen horen, is dat alleen maar 
ten detrimente van onszelf en van een bereiken van werkelijke verdraagzaam- 
heid. 	 Wim van Dooren 

Bovenstaand opstel kwam te laat ter redactie om de heer Bonger nog in de gelegenheid te stellen zijn 

weerwoord te leveren. In de volgende aflevering zal er van zijn hand echter een reactie verschijnen. 
Dit neemt niet weg dat ook voor anderen de gelegenheid bestaat zich in de discussie — die niet van 
bijkomstige betekenis is — te mengen. 

Red. 



G. A. van Klinkenberg, 
Een tuin in de wildernis 
Atheneum, Polak & Van Gennep, Amsterdam 1970. 

De bundel bevat een aantal stukken, voornamelijk gericht tegen existentialisten (in 't 
bijzonder Jaspers) en Teilhard du Chardin. Men kan zich afvragen, of het wel de moei-
te waard is klappen uit te delen aan literair-filosofische eendagsvliegen; ze gaan im-
mers vanzelf dood met het keren van de mode. Spengler's Untergang des Abendlandes, 
na de eerste wereldoorlog, handhaafde zich wel enkele jaren, Steinach, die jeugd door 
apenklieren beloofde, deed het ook een hele tijd, maar de Indische dichter Rabindra-
nath Tagore met de mooie baard, hoewel Nobelprijswinnaar, was na zijn Europese reis, 
waarbij hem haast goddelijke eer werd bewezen, meteen weer vergeten. Ortega 
y Gasset deed het weer iets langer. Na de oorlog deden de existentialisten het nogal 
aardig, tot zij door Wittgenstein verdrongen werden. Ondertussen hebben we Marcuse 
gehad, die ook weer aan het tanen is, en op het ogenblik is er, naar het schijnt, niets 
dan malaise. 
(Gelieve dit stuk snel te drukken, want het zou op 't volgende ogenblik verouderd kun-
nen zijn). 
Ik heb net Teilhard du Chardin overgeslagen. Hij was eigenlijk alleen zo lang beroemd, 
als er sprake van was dat de katholieke Kerk de publicatie van zijn geschriften zou wil-
len verijdelen; zoiets is altijd een goede reclame. Het verschijnen van zijn werk is een 
ware strop voor hem geweest. Inmiddels ben ik nog niemand tegengekomen, die zijn 
werk gelezen heeft; Klinkenberg schijnt het wel te hebben gedaan en hij slaagt er 
aardig in te laten voelen hoe beroerd hij ervan werd. 
Ik vroeg me in de aanhef af of het nu wel de moeite waard was, om zoveel werk van 
dit soort literatuur te maken. Ik heb me ook wel eens aan zo iets bezondigd en ik zou 
zeggen: Ja. Het is een voorwaardelijk Ja. Je moet het doen, bf om de draak ermee te 
steken 6f om van hoger wacht een geestesgesteldheid te analyseren die nu eenmaal 
als een scheringdraad door de inslag van ons geestesleven is geschoten. Voor het 
eerste ontbreekt het Klinkenberg aan humor — een stuk over Teilhard du Chardin zon-
der deze component vind ik eigenlijk glad ernaast. Voor het tweede is hij beter toege-
rust. Het is hem toevertrouwd iets te ontmaskeren dat men het beste als een soort vals 
humanisme zou kunnen typeren. Ik geloof echter niet dat hiermee het laatste woord 
over existentialisme en Teilhard du Chardin gezegd is. 
Met „de tuin in deze wildernis" is klaarblijkelijk de Tuin van Epikouros bedoeld. Aan 
Epikouros, wiens school als „De Tuin" bekend stond naar de tuin waar Epikouros do-
ceerde (zoals Platoon's en Aristoteles' scholen naar bosjes en die der Stoicijnen naar 
de Zuilenhal), is de hoofdmoot van de bundel gewijd. Het valt niet te loochenen, dat 
Epikouros een aantrekkelijk onderwerp voor een humanist kan zijn, op zijn minst al 
omdat het om het humanisme is, dat men zijn nagedachtenis heeft bezoedeld. Ik heb 
nooit begrepen hoe humanisten nu bepaald een filosoof als Socrates in de naam van 
een stichting konden huldigen. Maar stel je voor, men had die stichting naar Epikou-
ros genoemd! Een Epikureeër is immers ook in ons taalgebruik zoiets als een welluste-
ling — neen, dat kon echt niet. 
Epikouros heeft de wind niet mee gehad. Hij was een verre leerling van Demokritos 
en nam zijn atoomtheorie over. Het geloof in atomen was nog tot in de 19e eeuw zoiets 
als een halsmisdaad, een verdachte vorm van atheisme en materialisme. De scheikun-
dige atomisten der 19e eeuw beklemtoonden dan ook, dat hun atomisme, anders dan het 
antieke, alleen maar een werkhypothse was, en niets omtrent een werkelijke existentie 
van atomen prejudiceerde. Zo heb ik het — God beter't — nog op school geleerd. 
Even berucht was, omdat hij het atomisme en Epikouros' leer in verzen vertolkte, de 
romeinse dichter Lucretius met zijn „De natura rerum" (Zo zijn de dingen), dat nog 
vandaag de dag niet op school wordt gelezen; het is een prachtig werk, waar trouwens 
geen onvertogen woord in staat. 
Ik wil niet tegen Klinkenberg's essay over Epikouros en de Epikureeërs polemiseren; 
ik vind het niet op alle punten geslaagd en als ik de door Klinkenberg geciteerde lite-
ratuur overzie, verbaas ik me er niet over. Ik wil liever onafhankelijk iets over Epikou- 
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ros zeggen Allereerst mag ik de lezer wel op de literatuur wijzen, en dat is dan in 
eerste instantie de voortreffelijke tekstuitgave van C. Bailey (1926) en „Epicure et ses 
dieux" van A. J. Festugière (1946). 

Ik houd niet van een geschiedenis der filosofie, los van de maatschappelijke achter-
gronden. Veel in de Griekse filosofie wijst over de grenzen van de toenmalige Griekse 
maatschappij heen, maar veel meer — en zeker alle componenten van maatschappelijke 
aard — is maatschappelijk bepaald. Wil men de Griekse filosofie maatschappelijk be-
grijpen, dan moet men zich goed duidelijk maken dat de Griekse filosofenscholen (even- 
als de Chinese) cultusgemeenschappen waren. Pythagoras, de eerste die zichzelf filo-
soof noemde, had het voorbeeld in deze gegeven, maar er was ook een dwingende 
maatschappelijke noodzaak waarom het niet anders kon; het was de manier om de 
school als rechtspersoonlijkheid te bestendigen. De voorsocratische scholen, die dit 
systeem nog niet kenden, zijn dan ook ten gronde gegaan. 
Epikouros' Tuin was allereerst een levens- en cultusgemeenschap, waar men voor het 
vieren van godsdienstige feesten en van de verjaardag van de stichter bijeen kwam. De 
Tuin was dit zelfs in hogere mate dan andere filosofenscholen, die immers ook kun-

sten en wetenschappen beoefenden. Ook daarin verschilde de Tuin van andere scholen, 
dat zijn discipelen geen politieke doeleinden nastreefden en dat vrouwen — hetairen 
zowel als getrouwde vrouwen — waren toegelaten. 
Epikouros' levensleer was het hedonisme. „Hedonè" wordt met „genot, plezier" ver-
taald; en het hedonisme zou dan het nastreven van genot, van plezier (in plaats van 
deugd) prediken. Wel, het komt er op aan, hoe men „hedonè" vertaalt. Philip Merlan 
heeft er op gewezen dat de goede vertaling, in de zin van Epikouros „vreugde" is, en 
dan Schiller's „Freude, schdner, Gdtterfunken", die Beethoven musicaal vertolkt heeft; 
het is inderdaad verbazingwekkend, dat men Schiller's gedicht in alle details als een 
poëtische weergave van Epikouros' levensfilosofie kan lezen. De vreugde, die Epikou-
ros de mens wil laten nastreven, is niet het banale zinsgenot. Ze wordt verkregen door 
met weinig genoegen te nemen en zijn eisen en hartstochten te beperken. Vooral ech-
ter moet de mens alle smart en vrees van zich afzetten. Om dit doel te bereiken leerde 
Epikouros: dat de goden gelukzalig zijn en zich niet met het aardse bemoeien, dus de 
mensen noch verschrikkingen noch zegen brengen; dat met de dood het leven eindigt, 
daar ook de ziel zich in atomen oplost. Epikouros vierde de feesten der goden en zelfs 
mysteriën als bron van vreugde. Hij keurde kunsten en wetenschappen af omdat ze 

niets tot ware vreugde bijdragen. Wel doceerde hij Demokritos' atoomtheorie, voor-
namelijk, omdat hij zo ontstaan en vergaan als het samentreden en uit elkaar gaan van 
atomen kon begrijpen. 
Voor de rest dient zijn hele natuurbeschouwing uitsluitend ertoe om duidelijk te maken 
dat de verschijnselen, aangename en vreesaanjagende, niet door goden, maar ook niet 
door de Noodwendigheid worden bewerkt. Het komt heus niet op kennis en waarheid 

aan; men kan alle verschijnselen zus of zo verklaren, als het maar niet met de direkte 
waarneming strijdig is; men kan als verklaring van de fazen van de maan aannemen dat 
hij zijn licht van de zon ontvangt, maar ook dat hij zelf een half witte, half zwarte bol 
is, die zich draait; men kan de verduisteringen verklaren door het ertussentreden van 
andere lichamen, maar ook anderszins. Epikouros wil niet toegeven dat de planeten zich 
volgens strenge wetten bewegen. Zon en maan zijn net zo groot als men ze ziet; de 
aarde is een schijf en er zijn geen tegenvoeters. (Want Demokritos wist nog niet be-
ter). Zo gaat het volgens een geijkt recept door in de brief aan Phytokles, een erbar-
melijk stuk pragmatisme en een miskennen van wat wetenschap zou kunnen zijn. In de 
oudheid schreven sommigen deze onbenulligheden aan zijn onwetendheid toe. Ik zou 
het met een moderne term een alfamentaliteit noemen, ware het niet dat hij de kunsten 
even slecht gezind was. Misschien pas beter: droogstoppel-humanisme. 
Was Epikouros' leer werkelijk een Tuin in de wildernis? Misschien wel. Maar treffender 
lijkt mij — een Knollentuin. 	 H. Freudenthal 



Wordt de vrijheid 
van meningsuiting bedreigd ? 

In het onderstaande wil ik aandacht besteden aan de vrijheid van menings-
uiting in verband met de rechtspleging. Ik beperk mij daarbij tot enige op-
merkingen over het zogenaamde toetsingsrecht, de openbaarheid bij de 

rechtspleging en de rechterlijke bevelen tot het publiceren van rectificaties. 
Het is bepaald niet van recente tijd dat de rechter wordt geconfronteerd met 

de vrijheid van meningsuiting. Reeds lang geleden is de inhoud en betekenis 
van artikel 7 van de Grondwet — het artikel dat een ieder het recht geeft 
zonder voorafgaand verlof gedachten of gevoelens door middel van de druk-
pers te openbaren — aan rechterlijk oordeel onderworpen. Het is ook reeds 
lang geleden dat de mening dat deze bepaling slechts door middel van de 
drukpers verrichte uitingen beschermde, is verlaten. Ook getekende en ge-
schreven uitlatingen zijn toegelaten zonder voorafgaand verlof en niet lang 

geleden voegde ons hoogste rechtscollege daar nog het gebruik van reclame-

en propagandaborden, vastgehecht aan gebouwen, dan wel meegedragen in 
optochten, aan toe. 

De rechter is bevoegd verordeningen van lagere wetgevers (zoals b.v. van 
gemeenten en provincies) aan de grondwet te toetsen, d.w.z. deze buiten 
toepassing te laten, indien ze met de grondwet strijdig zijn. Hij wordt dan ook 

herhaaldelijk gesteld voor de vraag of bepaalde verordeningen de ongecen-
sureerde vrijheid van meningsuiting niet te veel beperken. 

Maar ook bij misdrijven als belediging en smaad dient de rechter herhaaldelijk 
te beoordelen of uitingen, die een dergelijk karakter dragen, nog toelaatbaar 

zijn. En — meer recentelijk — kan ook bij meer of minder pornografische 

schrifturen een soortgelijke vraag zich voordoen. In het algemeen heeft de 

rechtspraak zich, naar mijn mening, — ook op dit laatste punt — niet onaardig 
aangepast aan datgene wat „men" aanvaardbaar acht en terughoudendheid 

betoont bij het geven van verboden. 
Maar behalve ons artikel 7 van de grondwet, bestaat thans ook het artikel 10 
van het verdrag van Rome (Het Europese verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden); ook aan deze bepaling 
mag de rechter hem voorgelegde gedragingen toetsen. Wel verdient aante-
kening, dat lid 2 van dit artikel uitdrukkelijk vermeldt, dat aan de vrijheid van 

meningsuiting wettelijke beperkingen in de weg mogen worden gelegd en dat 

artikel 60 behelst: dat geen bepaling van het verdrag kan worden uitgelegd 

als beperkende vrijheden, welke ingevolge de wet van enig aangesloten land 
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verzekerd kunnen worden. 

De wetten van onze landswetgever (Koningin en Staten-Generaal) mogen wel 

aan de bepalingen van genoemd verdrag worden getoetst, maar niet aan de 

grondwet, en met name niet aan de daarin vervatte grondrechten. Artikel 131 

lid 2 van onze grondwet noemt de „wetten onschendbaar"; de wet van 15 

mei 1829 houdende algemene bepalingen van wetgeving, schrijft de rechter 

nadrukkelijk voor „volgens de wet" recht te spreken en verbiedt hem „de 

innerlijke waarde of billijkheid der wet te beoordelen" (artikel 11). Hij mag 

ook niet bij wege van algemene verordening, dispositie of reglement uitspraak 

doen in zaken aan zijn beslissing onderwerpen, zo luidt artikel 12. 

Er wordt, ook in onze kring, vaak op aangedrongen, dat toch ook de rechter 

wetten buiten toepasing zal mogen laten indien deze strijdig lijken met in de 

grondwet verankerde grondrechten en er kan worden toegegeven dat het op 

zijn minst vreemd lijkt dat de rechter zulks wel zou mogen bij strijdigheid met 

in een internationaal verdrag neergelegde grondregels doch niet bij onze 

eigen grondwet. 

Toch blijkt uit het geheel van de voormelde wetsbepalingen dat men hier al-

tijd beducht is geweest voor het plaatsnemen van de rechter op de stoel van 

de wetgever en dat men mogelijkheden van „willekeur" heeft willen beperken. 

De proeve voor een nieuwe grondwet van 1966 bevat echter in artikel 78 een 

bepaling, krachtens welke de rechter bevoegd zou worden ook wettelijke 

bepalingen aan grondwettelijke regelen, welke grondrechten behelzen, te 

toetsen. En de staatscommissie, die zich met de grondswetsherziening bezig 

houdt, voelt hiervoor ook. De Hoge Raad heeft eveneens in een advies ken-

baar gemaakt wel te voelen voor een toetsingsregeling in die zin "dat wet-

telijke voorschriften van algemene strekking, geen toepassing vinden, indien 

in een bepaald geval niet is aan te nemen dat het de wetgever voor ogen 

heeft gestaan dat toepassing niet verenigbaar zou zijn met grondrechten". 

Wat men in juridisch jargon noemt: een marginale toetsing. 

Tot dusver echter voelt de regering niet voor een toetsingsrecht en op zijn 

minst moet worden vastgesteld, dat hier een niet eenvoudig probleem aan 

de orde is. Wetten, algemeen bindende regelingen, komen langs democrati-

sche weg tot stand, met afweging van de belangen van alle betrokken bevol-

kingsgroepen en door middel van politieke beïnvloeding. Indien de rechter 

incidenteel wettelijke bepalingen buiten toepassing kan laten, dan kan hij dit 

democratische spel gemakkelijk verstoren. Er bestaan oneindig veel variaties 

in de incidentele gevallen en het verkrijgen van een eenheid van rechtspraak 

is niet gemakkelijk bereikbaar. In zekere zin wordt een poort naar willekeur 

geopend, ook al meen ik — uiteraard — dat rechters daarmee in het alge-

meen wel voorzichtig zullen zijn. 

Terughoudendheid bij een dergelijk toetsingsrecht is dan ook naar mijn me-

ning eerste eis en incidentele uitspraken mogen niet als precedenten worden 

gehanteerd. Hoe moeilijk ook een marginaal-toetsingsrecht is te hanteren 

laat zich aan een voorbeeld uit de praktijk goed demonstreren. 



Het is vandaag juist 10 jaar geleden dat iemand in de straathandel op de 
openbare weg te Gouda bidprentjes verkocht. Een pientere politie-agent vond 
daarin reden proces-verbaal op te maken wegens (het klinkt wat gek!) over-
treding van de Winkelsluitingswet. En de verdachte moest terechtstaan voor 
de economische politierechter. Deze rechter was een vooruitstrevend man. Hij 

paste toe artikel 10 van het verdrag van Rome; toetste dus daaraan de Win-
kelsluitingswet; bevond, dat deze wet het recht op vrije meningsuiting beperk-
te zonder voldoende grond, en ontsloeg de bidprentverkoper van rechtsver-
volging. Uit welk oogpunt ook bezien: het was kennelijk een zaak van prin-
cipe en de Hoge Raad kwam er aan te pas. Dit college onderzocht of de 
Winkelsluitingswet een regeling was in het belang van de openbare orde, 
stelde vast dat zulks zo was omdat deze wet sociale en economische belan-
gen van winkeliers regelde en concludeerde dat derhalve deze wet was: een 

regeling ter beperking van de meningsuiting zoals is bedoeld in lid 22 van ar-
tikel 10 van het verdrag van Rome. De bidprentverkoper kon zich derhalve 
niet op een verboden beperking van de meningsuitingsvrijheid beroepen en 
moest straf lijden. 

Indien ik nu een marginaal toetsingsrecht hier zou moeten toepassen, dan kan 
ik mij niet goed indenken dat de wetgever, bij het maken van de Winkelslui-

tingswet, ook heeft gedacht aan de mogelijkheid dat iemand — en dan nog 
wel op zondag — op straat bidprentjes zou gaan verkopen. Ware bij de be-
handeling van de wet deze vraag in ons parlement gerezen, dan was het wel-

licht denkbaar geweest dat deze of gene afgevaardigde nog op het belang 
van vrije bidprentverkoop op zondag had gewezen. Het is — bij mijn weten —
niet geschied. De vraag lijkt dus al moeilijk te beantwoorden of in dit simpele 
geval de toenmalige wetgever voor ogen kan hebben gestaan of verbod, ook 
een dergelijke verkoop treffend, niet verenigbaar zou kunnen zijn met het 
grondrecht van vrije meningsuiting. Maar ook indien vaststaat dat de wetge-

ver dit niet voorzag, is het allesbehalve eenvoudig om nu deze uitzondering 
toe te laten. 

Ik ben overigens toch wel tevreden met de uitspraak van de Hoge Raad, want 

het vooruitzicht, dat de zondagrust in Gouda zou worden verstoord door el-

kander met luider stem op straathoeken beconcurrerende bidprent-verkopers 
vervult mij met afgrijzen. 

Desondanks: ik ben geen tegenstander van een beperkt toetsingsrecht en ik 

meen dat dit onze rechterlijke macht best kan worden toevertrouwd. Maar 
voetangels en klemmen zijn groter dan op het eerste gezicht lijkt en men kan 
niet anders verwachten dan dat bij invoering daarvan de rechter een voorzich-
tig en terughoudend beleid zal voeren. 

De openbaarheid van de rechtspraak komt ook heden vaak ter sprake. Ik doel 

hier op de verwijdering van een met bandrecorder gewapende radioverslag-

gever uit de rechtszaal. Voor daarop nader in te gaan, is het goed ons eerst 

af te vragen hoe het eigenlijk zit met de openbaarheid van de rechtsspraak. 
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Onze grondwet en het verdrag van Rome bepalen op vrijwel gelijke wijze dat 

rechterlijke uitspraken in het openbaar dienen te geschieden en dat terecht-

zittingen zoveel mogelijk in het openbaar plaats vinden. De grond hiervan is 

in de eerste plaats — zoals ook artikel 6 van het verdrag van Rome zegt —

dat ieder recht heeft op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak. 

M.a.w. procespartijen hebben er recht op dat de behandeling van hun zaken 

publiekelijk kan worden gecontroleerd en de strekking van dergelijke bepa-

lingen is dan ook het uitsluiten van „geheime" rechtspraak. (Ik wijs er in dit 

verband even op dat er wel vormen van rechtspraak zijn, die geheim zijn, 

zoals b.v. het tuchtrecht voor medici, waarop juist in dit verband de laatste 

tijd nogal veel kritiek wordt uitgeoefend. Ik ga hierop in dit kader niet in, maar 

ik wil niet nalaten op te merken dat voor het geheime karakter van deze recht-

spraak klemmender en belangrijker redenen zijn, dan men in het algemeen tot 

uiting hoort komen). 

Maar noch de Grondwet noch het verdrag van Rome geven het publiek ter 

terechtzitting enig ander recht dan alleen het recht om aanwezig te zijn. Men 

mag kijken en luisteren en daarmee is ook voldaan aan de eis van artikel 10 

van het verdrag dat vrijheid geeft om inlichtingen of denkbeelden te ontvan-

gen of door te geven. 

Nu is de techniek niet blijven stilstaan. Nadat men het eeuwen lang met oog 

en oor (en geheugen) moest doen, deed het scherp gepunte potlood zijn in-

trede. Nog voor de ontwikkeling tot vulpen en ballpoint vond de heer Grootte 

het „snelschrijven" uit. Situaties en personen kunnen gemakkelijk en snel door 

tekenaars worden geschetst en met de camera, film, televisie en bandrecor-

der is het beeld tot heden compleet. 

Wie zijn degenen die onze rechtszalen bevolken? Ik zie dagelijks in het ge-

rechtsgebouw waar ik werk in alle zalen en kamers een druk bedrijf gaande 

en elke rechter begint zijn zitting (want zo staat het in de wet!) — maar 

meestal voor volslagen lege zalen — met de mededeling dat „de publieke 

zitting wordt geopend". 

Aan het gevoel dat publieke belangstelling voor de rechtspleging slechts is 

beperkt tot een zeer gering deel daarvan, kan ik mij dan ook moeilijk ont-

trekken. De strafrechtspraak, welke ongeveer één-derde deel van de rechts-

pleging vormt, trekt slechts in enkele spectaculaire zaken publiek en voor de 

burgerlijke zaken is dat nog geringer. Is er echter sprake van een voetbalwed-

strijd van Ajax tegen Carl Zeiss Jena, die dreigt niet door te gaan, is er een 

monstervertoning als het maagdenhuisproces of gaat het om de heer De 

Booy, dan is zelfs onze ruimtelijke outillage voor de vele belangstellenden 

volmaakt ontoereikend. 

Hoe het zij: onder de weinigen die onze zittingszalen van tijd tot tijd betreden 

is een klein, select gezelschap, de uitverkorenen voor de publieke voorlich-

ting, de pers, die bij uitstek bevoegd is de vrijheid tot ontvangen en doorge-

ven van inlichtingen of denkbeelden te benutten. En dan ontstaat de span-

ning tussen deze vrijheid, en het gebruik van moderne communicatiemiddelen, 
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en datgene wat ook weer het verdrag van Rome, in artikel 6 noemt: „de be-
scherming van het privéleven van partijen bij het proces". Hoever mag nu de 
publieke controle gaan zonder deze vrijheid van het privéleven te schenden? 
Het is misschien goed, voor hierop te antwoorden, dat ik er op wijs dat de 
openbare behandelingen ter zitting eigenlijk minder openbaar zijn dan zij lij-
ken. Meestal komt de behandeling er op neer, dat in beknopte vorm wordt 
weergegeven wat in het vooronderzoek uitvoerig schriftelijk werd vastgelegd 
en dan nog slechts voorzover deze weergave volgens de wet nodig is. Er 
bestaat wel een streven — en daarop wordt ook wel aangedrongen — om te 
pogen met terechtstaande verdachten tot een „gesprek" te komen, maar ook 
dit streven vindt zijn beperking in de eis om te trachten de behandeling ten 
behoeve van de verdachte zo zakelijk en kort mogelijk te houden. Ook indien 
nadere ondervraging van verdachte en getuigen nodig is, geschiedt deze 

meestentijds zo kort en zakelijk mogelijk. Verdachte, openbaar ministerie, ad-
vocaat en rechter weten uit de stukken, welke zij ter kennis kregen, altijd veel 

en veel meer dan ter zitting uit de doeken komt. Ik wijs hierbij ook op de po-
gingen om schade of nadeel voor getuigen te vermijden en vooral om dat-
gene dat bekend is geworden omtrent hoogst persoonlijke omstandigheden, 
levensloop, gevoelens en gedachten van verdachten, zoveel mogelijk buiten 
de openbaarheid te houden. Dit alles leidt mij er toe te zeggen, dat in wezen 
slechts een beperkt deel van het proces in werkelijkheid de openbaarheid 
bereikt. 

Dit zelfde geldt ook voor het burgerlijke proces, waarin het merendeel in 
schriftelijke stukken is vervat voordat openbare pleidooien plaats vinden. 
Nu meen ik wel dat onze schrijvende pers in het algemeen in staat is op ge-
serreerde wijze weer te geven wat zij waarneemt en dat misvattingen, welke 
van tijd tot tijd blijken, niet altijd aan onjuiste verslaggeving zijn te wijten. 
Van hetgeen op de terechtzitting gebeurt worden zakelijke protocollen ge-

maakt die slechts voor de belanghebbende openstaan en in de archieven 
blijven berusten. Dit is ook in overeenstemming met de wettelijke regeling om-

trent de registratie van strafbare feiten (strafregister), welke registratie ge-
heim blijft en aan strenge regels is gebonden. Ook hiervan is de grond: de 

eis dat nooit verder in de persoonlijke sfeer mag worden ingegrepen dan 
hoogst noodzakelijk is. Het strafproces op zichzelf is al een vergaande in-

greep. 
Maar nu de bandrecorder, waarbij ik de camera maar mee de weg uitneem. 
Wat gebeurt er indien hetgeen op de terechtzitting geschiedt daarmee wordt 

vastgelegd? 
Stem, gebaar en uitlatingen, in de eerste plaats van verdachten, in voor hen 
zeer emotionerende omstandigheden, worden ineens, niet slechts voor duizen-
den, maar voor miljoenen toegankelijk. Deze documentaties kunnen vele ja-
ren later nog weer worden gebruikt. Door beperkingen van de weergave tot 

bepaalde delen kunnen volstrekt onjuiste indrukken worden gevestigd. Men 

kan, door het snijden van geluids- en filmbanden iemand het tegendeel laten 
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zeggen, met eigen stem, van wat hij werkelijk deed. Ook al geschiedt dit vol-

komen te goeder trouw, dan blijft toch altijd beknopte weergave met deze 

middelen een riskant bedrijf. 

Maar ik ben er bovendien geenszins zeker van dat het gebruik van deze ap-

paraten de openbaarheid wezenlijk zal bevorderen. Volstrekt niet ondenkbaar 

is het dat juist het vrije spreken door de aanwezigheid van deze toestellen in 

de rechtszaal zal worden beperkt. Rechters zullen nog meer dan reeds ge- 

schiedt, zich beperken tot luisteren, openbaar ministerie, verdachte en advo- 

caten zullen meer geneigd zijn behoedzaam op hun woorden te letten. Slechts 

diegenen, die graag zo groot mogelijke openbaarheid wensen van alles wat zij 

te zeggen hebben en zich daarop ook te voren goed voorbereiden, komen zo 

aan een kosteloze en gemakkelijke wijze van publicatie van hun denkbeelden. 

Ik meen dat de rechter, aan wiens beoordeling het gebruik van deze weerga-

ve-middelen is overgelaten, voorzichtig moet zijn met het toelaten daarvan. 

Zelf zou ik zeker nooit toestemming tot gebruik geven indien niet tenminste 

de verdachte en belanghebbende procespartijen daartoe nadrukkelijk toe-

stemming geven dan wel zelf daarom hebben gevraagd. Maar ook dan nog 

meen ik dat de leidende rechter bedacht moet zijn op zijn verantwoordelijk-

heid bij de beoordeling van in hoeverre hij procespartijen tegen de gevolgen 

van deze wijze van vastleggen behoort te beschermen, waarbij geldt dat niet 

ieder in staat is deze gevolgen te overzien. 

Er zijn aan de minister van justitie vragen over het gebruik van de bandrecor-

der gesteld en de minister heeft daarop een uitvoerig antwoord gegeven. Het 

is elders gepubliceerd en ik ga het hier niet herhalen. Ik voeg er slechts aan 

toe: de mogelijkheid van beperking van openbaarheid, juist ter bescherming 

van het privéleven van partijen bij een proces, is vastgelegd in artikel 6 van 

het verdrag van Rome. Dit recht op bescherming van privéleven sluit ook aan 

bij artikel 10 lid 2 van het verdrag, dat onder meer beperking van vrije me-

ningsuiting en nieuwsgaring toelaat ter bescherming van de rechten van an-

deren en ter voorkoming van het verspreiden van vertrouwelijke mededelin- 
gen. 

Ik kom tenslotte aan een punt dat vaak ter sprake komt en dat is de opmer-

king dat rechters soms maatregelen nemen die op gespannen voet lijken te 

staan met het verdrag van Rome en wel bij het geven van bevelen tot publi-

catie van rectificaties. 

Op 17 juni 1967 publiceerde het blad Vrij Nederland een minder vriendelijk 

artikel over de Northern League en een van degenen die met name werd ge-
noemd, voelde zich zo gegriefd, dat hij de president van de rechtbank ver-

zocht verdere publicatie te verbieden en Vrij Nederland te veroordelen de 

inhoud van dit verbiedende vonnis in haar blad op te nemen zonder toevoe-

ging, bespreking of commentaar. De betrokken president bevond het artikel 

inderdaad onrechtmatig en veroordeelde Vrij Nederland overeenkomstig het 

gevraagde. Een storm van verontwaardiging ging door ons vrije Nederland! 
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Termen als „muilkorven van de pers", „censuur" en „aantasting van de pers-
vrijheid" werden kwistig rondgestrooid en zelfs ontbraken meer persoonlijke 
aantijgingen van een door mij zeer gewaardeerde, helaas te vroeg overleden 
ambtgenoot niet. Deze storm was alweer geluwd, toen in januari 1968 het 
gerechtshof in hoger behoep het vonnis van die president bekrachtigde. Ook 

het gerechtshof oordeelde de gewraakte publicatie onrechtmatig en achtte 
de rechter bevoegd een bevel tot publicatie van zijn vonnis te geven. Nu is 
wel beweerd (Ned. Juristenblad 1970, pag. 319) dat uit de woorden van het 
Hof: „ook al kent de wet hem die bevoegdheid niet met zoveel woorden toe" 
zou moeten worden afgeleid dat een dergelijk publicatie-bevel geen wettelijke 
grondslag heeft. Dit zou dan echter betekenen dat het gerechtshof de rechter 
tegelijkertijd tot het geven van een dergelijk bevel wel en niet bevoegd zou 
achten en zoiets valt waarlijk niet in het betrokken arrest te lezen. Wat er we-
zenlijk staat is dan ook, dat publicatie toelaatbaar is ook al bestaat er geen 

nadrukkelijke wetsbepaling die zulks nadrukkelijk voorschrijft, nu de wet dit 
nergens verbiedt. Het is bovendien reeds lang gevestigde rechtspraak en 
levend recht dat bevelen tot het ongedaan maken van onrecht of het nalaten 
van herhaling daarvan mogen worden gegeven. Iets dergelijks wordt ook her-
haaldelijk gevraagd en ik geloof ook niet dat de mogelijkheid om gedaan on-

recht direct te doen herstellen ernstig wordt betreurd. Waarom, indien een 
dergelijk bevel de pers treft, onmiddellijk bedreiging van de vrije menings-
uiting in het geding moet worden gebracht, kan ik dan ook niet inzien. 

Maar in het onderhavige geval heeft het gerechtshof wel ontoelaatbaar ge-

vonden het tevens gegeven bevel om de voorgeschreven publicatie niet van 
commentaar te voorzien en het heeft overwogen dat een bevel „in zo alge-

mene bewoordingen gesteld in strijd is met artikel 7 van de grondwet". Het 
hof vreesde dat in de toegevoegde verbodsbepaling censuur aanwezig was. 
Ik heb mij wel afgevraagd of het Hof tot dezelfde conclusie zou zijn gekomen 
indien de betrokken president zich in minder algemene termen had uitge- 

drukt en naar mijn mening was ook duidelijk begrijpelijk, dat deze niet anders 
had bedoeld dan het nalaten van ontkrachtende commentaar in hetzelfde 
nummer, waarin het vonnis zou worden gepubliceerd, omdat immers daardoor 

de waarde van het herstel van het gedane onrecht daaraan zou kunnen wor-
den ontnomen. Ik deel de mening van het gerechtshof, dat daarin dreiging van 
censuur zou zijn gelegen, niet. 

Maar dan komt op 12 oktober 1969 de heer Hilterman voor de radio en noemt 
de Volkskrant „rondweg anti-semitisch althans anti-Israël". Het is nu de 
Volkskrant die zich tot de rechtbank-president wendt en vordert dat Hilter-

man zal worden veroordeeld zich van deze uitlating te onthouden, dat op zijn 
kosten het verbiedende vonnis in de Volkskrant zal worden gepubliceerd en 

dat hij in een komende radio-uitzending een verklaring zal uitspreken volgens 

een 'hem voorgeschreven tekst. 
De president vond de gewraakte uitlating des heren Hilterman niet onrecht-

matig en nu was het ook de Volkskrant die in hoger beroep ging. Het Hof 
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oordeelde anders dan de president, stelde de Volkskrant in het gelijk en ver-

oordeelde de Heer Hilterman tevens tot het uitspreken voor de radio van de 
voorgeschreven verklaring. 

Ook hierop is weer aanmerking gemaakt omdat, zo wordt gezegd, de vrije 

meningsuiting wordt bedreigd nu de Heer Hilterman werd genoopt een eigen 

oordeel, tegen zijn wil en onder strafbedreiging, te herroepen. Dit is naar mijn 

mening onjuist, omdat hetgeen de Heer Hilterman werd bevolen, slechts was 

het uitspreken van een rechterlijk oordeel over zijn gedrag en niet behelsde 

een herroeping van hetgeen hij zelf had gezegd. 
Het is echter wel een interessante vraag of men ook iemand mag nopen tot 
het „uitspreken" van een voorgeschreven tekst. Deze vraag deed zich bij mijn 

weten slechts eenmaal voor, en wel in een zaak van Willem Duys tegen een 

kruidendokter, doch leidde toen niet tot een expliciete uitspraak daaromtrent. 
Ik dacht echter dat ook hier de rechter niet mocht achterblijven — zij het met 

de nodige terughoudendheid — bij de ontwikkeling van moderne communi-
catie-technieken. 

Waarom zou men iemand door radio of televisie wel onrechtmatig mogen 
kwetsen zonder dat herstel daarvan langs dezelfde weg mogelijk zou zijn, 
terwijl algemeen is aanvaard dat bij schriftelijk kwetsende uitlatingen herstel 

langs schriftelijke weg toelaatbaar is? 
Wat hiervan zij: men moge bij voortduring over bedreigingen van vrijheid van 
meningsuiting bezorgd blijven en daarop de aandacht vestigen. In dit geval 

echter, waren diegenen, die in het bijzonder voor deze vrijheid op de bres 

staan, de journalisten, minder bezorgd. Want het was toch immers de Volks-

krant zelve, die het bevel tot het uitspreken van een verklaring volgens de 

door haar aan de rechter aangeboden tekst vroeg! 
M. Knap 



Over projectie 

(Een ontwerp van voorbeschouwing) 

De karakteristiek: „dat is een projectie", komt gewoonlijk voor in een situa-
tie waarin iemand een persoonlijke gewaarwording mededeelt in de vorm van 
een waarneming door er de suggestie van klaarblijkelijkheid bij te voegen. Ik 
noem een paar voorbeelden: „De mensen hebben een hekel aan mij", en 
„Wij zijn in Gods hand". 

De uitdrukking „projectie" wordt hierbij dan in de regel — als bezwaar tegen 
de schijn van objectieve geldigheid van de constatering — in laatdunkende 
zin gebezigd, verwijzend naar de techniek van lichtbeelden, die vergroot èn 
omgekeerd op een vlak worden uit-geworpen. In deze beeldspraak wordt dan 
te verstaan gegeven, dat het aangeduide niet werkelijk in de buitenwereld is 
maar van binnen uit de spreker wordt teweeg gebracht — dus niet wáár is. 

De vraag die hier rijst is: of aan die gewaarwording waarheidsgehalte kan 
worden toegekend, of zij letterlijk voor-waar-genomen kan worden. De eerste 

aangelegenheid waar wij ons derhalve van moeten vergewissen is: wat is de 
toetssteen der waarheid 

Het woord „waarnemen" (percipere) leidt al op een dwaalspoor, geboren als 
het is uit de naïef-realistische opvatting, dat de mens de dingen slechts te 
„nemen", „op te nemen" heeft om de waarheid te verwerven. 

Het spontane antwoord: wáár is immers wat werkelijk is — verplaatst het 

probleem alleen, maar niet geheel zonder zin. De nieuwe vraag luidt dan: wat 

is werkelijk? 
Op dit moment is het van belang de cultuurafspraak te formuleren: dat alleen 

een oordeel waar of onwaar kan wezen. Spraakgebruik dat een mens waar of 

een gevoel waar noemt, schept verwarring — er wordt vermoedelijk „oprecht" 
bedoeld. Het lijkt misschien al te subtiel, maar er zijn gewichtige gevolgen, 

om vast te stellen: dat in het oordeel — „daar staan bomen" — niet de biti-
men waar of onwaar zijn, maar dat het de vraag is of het oordeel, zoals ge-
formuleerd, juist of onjuist geacht moet worden. Dit komt het duidelijkst aan 

het licht bij de beschouwing van het oordeel: „daar staat een leugenaar". 

De moderne fenomenologie zegt, bij monde van Merleau Ponty: „Le monde 
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est cela que nous percevons" — een vorm van modern onkritisch realisme, 
dat de kwestie onaangedaan passeert: of „le monde" alsdan — in een oor-
deel — objectief geldig genoemd mag worden. Sommige fenomenologen zeg-
gen: de werkelijkheid provoceert waarnemingen van different of zelfs tegen-
strijdig karakter. Deze wat gewilde metafoor oppert een oorzakelijk verband 
naar de zijde tegenovergesteld aan die welke met de term „projectie" wordt 
voorgesteld. Niet de waarnemer zou dan in het oordeel domineren, maar het 
waargenomene. 

Het is onmiskenbaar beeldspraak, als het ware de nagalm van animisme. Bo-
vendien is daarmee de vraag naar een causaal verband tussen de subjectieve 

gesteldheid van een waarnemer die oordeelt èn de inhoud van die gewaar-
wording — ook provocatie roept iets naar buiten — in geen enkel opzicht van 

haar urgentie ontdaan. 

Het huidige kriticisme zegt iets anders: „De vraag naar de objectiviteit van 
de werkelijkheid in haar geheel is een zinledige vraag. Werkelijkheid is een 
categorie in het kader van een wetenschap" (Ernst Cassirer). 
Daarmee wordt aangevoerd, dat het hanteren van een terminologie als „de" 
werkelijkheid, eventueel „de algemene" of „de gewone" werkelijkheid, op 
een naïeve visie berust, want dat de werkelijkheid steeds alleen op eigen-

aardige wijze verschijnt in het zinsverband van een wetenschappelijke pro-

bleemstelling. Dat woord wetenschap moet niet te gewichtig worden opgevat; 
de meest eenvoudige huishoudelijke constatering is te verstaan als een ver-

eenvoudiging van een wetenschappelijke theorie. In die theorieën ligt de wer-

kelijkheid der verschijnselen verankerd. De realiteiten der fysica zijn andere 

dan die van de psychologie; de feiten van het ene probleemgebied hebben 

geen enkele betekenis in het andere en omgekeerd. De „werkelijkheid" is 
dan ook geen gegeven dan alleen als de „rohe Stoff der Erfahrung", maar 
wordt ordenend in het aanzijn geroepen door een specifieke vraagstelling. 
Een geldstuk — stel een gulden — is een voorwerp in het dagelijkse verkeer 
van eenvoudige tot gecompliceerde transacties — feitelijk het economisch 
zinsverband. Datzelfde object is in de scheikunde alleen maar precies in een 

formule uit te drukken, in de historie eventueel in een vertoog te omschrij-

ven, enz. enz. 

Door de benadering van het onbekende der werkelijkheid met een specifieke 

gerichtheid wordt het object pas wat het dan is. Een oordeel aangaande het 
object verwerft waarheidsgehalte naar de mate waarin dat oordeel ordenend 
functioneert in het kader van die specifieke problematiek. Waarheid — als 
eigenschap van een oordeel — duidt op geldigheid. Een waar oordeel is een 
geldig oordeel. De toetsing richt zich op de functie van het oordeel: de mate 
waarin het bijdraagt tot eenheid en ontegenstrijdigheid van visie. Aldus het 
kriticisme. 
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Hoezeer de huidige richtingen van denken verschillen, bij nadere beschou-
wing — met het oog op het onderhavige vraagstuk — blijken zij toch in hun 
bezigheid een poging te bevatten om, in een wereld die bij uitsluiting de onze 
is, de persoonlijke gewaarwording dat is: het psychologisme, te boven te ko-
men. Zij kennen de waarmerking, want zij erkennen de dwaling als een mo-
gelijkheid. Zij hanteren de relatieve objectivering, de verificatie, dat is het 

toetsen van gewaarwordingen door na te gaan — op zijn minst: of men er 
wat aan hééft — of zij ordenend functioneren in zeker betrekkingsveld. De 
geldigheid in een bepaald zinsverband blijkt door vele richtingen als toets-
steen der waarheid te worden aanvaard. 

Nu is het van belang terug te keren tot de beoordeling van de gewaarwording 

om de ontstaanswijze daarvan in ogenschouw te nemen. Het vormen van de 
ervaring doorloopt logisch — niet chronologisch — een aantal fasen. Door de 
formele structuur van de menselijke geest, ook door de eigen aard van het 
betrokken zintuig, niet minder door het karakter of de typerende reactiewijze 
van het individu, alsmede door diens ogenblikkelijke psycho-fysische gesteld-
heid roept het subject in een bepaalde situatie een gewaarwording in het 
aanzijn. Deze productie wordt, naar het mij voorkomt, door de genoemde 
derde en vierde component eventueel projectie genoemd. Dit ligt voor de 
hand, omdat in de wetenschappelijke discipline — maar ook in gezond ver-

standig gedrag van alledag — juist het mogelijke affectieve bestanddeel zo-
wel als de momentele beïnvloeding van de gewaarwording een signaal voor 
argwaan teweegbrengt en het doelwit van objectivering vormt. De zuivering 
heeft gewoonlijk in normale gevallen geen taak, of slechts een van simpele 
controle, voor wat betreft de zintuigelijke perfectie van de waarnemer. Maar 
objectivering van de gewaarwording in haar werktuigelijke bepaaldheid door 
de structuur van de menselijke geest, vindt logisch haar einde, doordat de zin 
van de objectivering zelf alsdan de inzet van de vraagstelling zou worden. 

Men kan deze schematische voorstelling van zaken toetsen door de eigen 

voorlopige reacties na te gaan op de mededeling van iemand: „De mensen 

hebben een hekel aan mij". De vragen zijn dan: is degeen die de verzuchting 
slaakt in evenwichtige toestand; overdrijft hij niet onder de druk van ogen-

blikkelijke belevingen, is hij psychisch en fysiek gezond, is zijn karakter, zijn 
reactiewijze gewoonlijk niet argwanend, zijn de zintuigen van waarneming on- 

gestoord, is hij niet doof of hardhorend bijvoorbeeld. De vraag — niet of het 

zin heeft zich van zijn medemensen iets aan te trekken — maar of het onder-
scheiden zelf in voorkeur en afkeer, in liefde en haat, in het algemeen het ge-
voel, zin heeft of niet, vormt een vraag die principieel het oordeel als zodanig, 

welk ook, op het spel zet ... door een oordeel. 

* 

Ervaring is geconditioneerd. Het subject vormt de gewaarwording — en men 
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kan het wel omgekeerd stellen, maar dat verandert niets aan het feit, dat de 
„rohe Stoff der Erfahrung" de onderscheiding in „objectief" en „subjectief" 
alleen toelaat in het verband van een geconditioneerde ervaring. De term „ob-
jectief" gebruikt als „onpersoonlijk" is een hersenschimmig adjectief, zelfs 
in de moderne electronische verwerking, waar zonder programmeur en opera-
tor het apparaat zwijgt. 

De begrippen objectief en subjectief zullen alleen gebruikt kunnen worden 

als aanduidingen van de mate van geldigheid in de sfeer van menselijk erva-
ren en denken, in het bijzonder in het kader van wetenschappelijke oordeels-

vorming. De beide begrippen laten zinvol opereren toe indien zij de mense-
lijke persoonlijkheid in sluiten, maar zich afstemmen op de verificatie, de 
toetsing op geldigheid. Uiteraard is een oordeel afkomstig van een menselijk 

individu — stamt wellicht uit zijn diepste subjectieve gewaarwordingen —
maar indien het functioneert op een probleemgebied en daar eenheid en on-
tegenstrijdigheid bevordert, dan komt dat oordeel objectieve geldigheid toe. 

4 	X 

Een gewaarwording als zodanig is wetenschappelijk indifferent. Na de open-
lijke verwittiging en dan nog pas bij het toetsen daarvan op het betrokken 
probleemgebied — bij een poging tot deprojectie ergo — treedt eventueel de 
karakteristiek projectie op, indien men de gewaarwording als waarneming dis-
kwalificieert op grond van de overweging dat er elke mate van objectieve gel-

digheid aan moet worden ontzegd. 
De idee van projectie dankt haar ontstaan aan de actie van de déprojectie, 

de verificatie, de wetenschappelijke toetsing. Alleen door ons te vergewissen 
van de functionele betrouwbaarheid van oordelen komen wij er toe het sub-
jectieve als projectie te onderscheiden. Zonder verificatie geen projectie. 
Zodra de geldigheid van oordelen in overweging wordt genomen, ontstaat 
inzicht in het eventueel subjectieve karakter van oordelen. Projectie is wat 
in deprojectie, in objectivering onhoudbaar is gebleken, terwijl er dan aanwij-
zingen zijn dat de productie van de gewaarwording in het bijzonder door de 
eigenaardige, ook sociaal geconditioneerde psycho-fysieke gesteldheid van 

het individu werd teweeg gebracht. Daar beginnen dan in het uiterste geval 

de disciplines van psychiatrie en sociatrie. 

)4. * 

Het bestaan van het begrip projectie is het symptoom van een aanzienlijke 

ontwikkelingsfase van de mensheid. Zoals gezegd: de ontdekking van het be-
grip projectie geschiedt in deprojectie, bij objectivering. 
De emoties die aan het licht treden, zowel bij degeen die het „vonnis" van 
projectie over een oordeel uitspreekt alsook bij wie zijn uitspraak hoort dis-
kwalificeren, dit woud van gevoelens biedt zelf weer een geweldig terrein van 
onderzoek. 

Maar de gevoeligheid is evident, zij lijkt op schaamte. 
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In de gewaarwording kristalliseren namelijk elementen uit de beleving, in het 
bijzonder de beleving van waarden. Het oordeel — gebaseerd op een gewaar-
wording of op een complex van gewaarwordingen en vervuld van bestandde-
len der beleving — heeft doorgaans de verwarrende schijn van een logisch 
oordeel, dat een feit van de kennis vaststelt. De objectiverende, deprojecte-

rende ontleding van zulk een als waarneming geponeerde gewaarwording, 
kan het aandeel der waarderende beleving echter bloot leggen en als zodanig 
zuiverend afzonderen. 

Die objectivering tast het beleven als zodanig niet aan, betekent ook niet de 
„overwinning" van de beleving door haar te substitueren, zomin als de artis-
tieke kritiek substituut kan zijn voor de artistieke ontroering. Objectivering 

kan alleen zuiverend werken, de verstandhouding verhelderen, de cultuuraf-
spraken beveiligen, door in de gewaarwordingen de elementen te onderschei-
den die gegrond zijn in de strikt persoonlijke beleving aan welke geen objec-
tieve geldigheid kan worden toegekend. 

Het euvel der projectie is niet dat er in het oordeel een persoonlijkheid zich 
manifesteert, maar dat die persoonlijkheid zijn subjectieve gesteldheid onge-
motiveerd algemene geldigheid wil verlenen. De cultuur moet het hebben van 

een weelde aan belevenissen, maar zij baant de weg naar de barbarij als zij 
niet óók vastberaden bereid is tot objectivering. 	 P. Spigt 

* Een nota van 1967, geproduceerd in een studiegroep. inzake de religieuze projectie, van het Neder-
lands Gesprek Centrum waarin zitting hadden: Dr. M. H. Cohen Stuart (NH), Prof. B. Dechesne (RK), 
Drs. J. J. Dijkhuis (RK). Prof. Dr. L. v. d. Horst (Gerei.), Dr. J. M. de Jong (NH), Prof. Dr. H. M. Kui-
tes (Gerei.), Prof. Dr. A. Poslavsky (NH), Dr. W. v. Dooren en schrijver dezes namens het H.V. De 
werkgroep is niet tot een rapport gekomen. 

Aantekeningen 

S. Freud: 'Ueber die Berechtigung von der Neurasthenie einen bestimmten Symptomen-
komplex als Angstneurose abzutrennen' (1895), Gesammelte Werke I- 338. Hier werd 
het begrip projectie door Freud voor het eerst, vrijwel in de moderne betekenis, gehan-
teerd. Een halve eeuw eerder werd het mechanisme van de projectie — zonder het 
als zodanig te noemen — door Marx sociaal-psychologisch ontleed in wat we nu de 
FrUhschriften noemen. 
S. Vestdijk: 'De Toekomst der Religie' — Arnhem, 1947. 

E. Fromm: 'Psychoanalysis and religion' — New Haven, 1950. 

F. Sierksma: 'De religeuze projectie' — Delft, 1955. 
H. M. M. Fortmann: 'Ziende de Onzienlijke', vier delen — Hilversum, 1964. 
Verder gewichtige artikelen, vooral naar aanleiding van Vestdijk en Sierksma, door 
n. J. v. Lennep, A. J. Westerman Holstein, H. Kraemer, L. W. Nauta. Vooral een recen-
sle van het boek van Sierksma door J. P. v. Praag in Rekenschap van 1957 verheldert 
de problematiek in grote mate. 



On memoriam 
Willem van lependael 
(24 maart 1891-23 oktober 1970) 

Met één gedicht van Willem van lependael willen wij hem hier gedenken. 
Er is geen poging gedaan een exemplaar te zoeken dat niet zou misstaan 
in een tijdschrift als dit. Van lependael was van de zelfkant af gekomen 
en heeft als zeer grote solidair geschreven en ook gehandeld als vrijdenker 
en humanist. Onder het gedicht publiceren wij het slot van de beschouwing 
die A. M. de Jong plaatste bij de befaamde bundel „Liederen van de zelfkant", 

die grotendeels in de gevangenis werd geschreven. 	 (Red.) 

De paedagoog 
De minister van Justitie zei in de Kamer, 
dat de gevangenbewaarders 
eigenlijk een paedagogische taak hadden. 

Dorus Delver had zijn leven 
Aan den gummistok gewijd, 
Zei: „Hadé!" aan vaders koeien: 
„Niet zoo huile!" tot z'n meid. 
Met z'n hebben en bewaren 
Op z'n rug in ruiten zak, 
Trok ie snuitend naar de bajes 
Om te dienen als klabak. 

Zéó met alles aan z'n schonken 
En z'n petje op z'n sluik, 
Met den knuppel in z'n handen 
En z'n handen op z'n buik, 
Stond ie, kauwend op z'n draadje, 
Buffelbonkig barsch en braaf, 
Ruig en roerloos te poseeren 
Voor meneer de fotograaf. 

Sjong! wat kreeg ie mooie spullen: 
Laken broek met rooie bies, 
Jas met bijna-gouë knoopen, 
Pet met poedels vis à vis. 
Een pistool met linke blaffers 
Bij de boeien en z'n vlijt 
In z'n kontzak nog een staafje 
Soepele welsprekendheid. 

„En hoe wenscht U de portretten, 
Grootsalon of kabinet?" 
Vroeg de fotograaf; en Dorus 
Tikte strammig aan z'n pet, 
Zei: „Meheer zel me begrijpe," 
Grijnsde, knipte met een oog. 
„'t Is voor Pleuntje d'r verjaardag, 
'k Wou d'r op as Peedagoog." 
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„Misschien zou men kunnen zeggen: alles welbeschouwd is dit geen „dichter-

poëzie". Zeker onderscheiden deze verzen zich scherp van de toegespitst 

intellektualistiese, sterk saamgedrongen en soms vreemd gevormde poëzie 

onzer moderne jongeren. Met wie overigens de zanger van de „Liederen van 

den Zelfkant" zich geenszins wil meten: oorspronkelik werden deze liederen 

enkel geschreven om voorgedragen te worden voor „de jongens" en waren 

volstrekt niet gedacht als een verrijking van de Nederlandse litteratuur. 

Maar één ding staat vast: ze zijn geen produkt van de studeerkamer, maar 

van een wild en heftig bewogen leven; ze zijn niet zorgvuldig overwogen en 

bij een of andere moderne kunstrichting aangepast, maar ontsprongen aan 

een oproerige en veelzijdig bewogen menselikheid; ze zijn niet ontstaan uit 

diepzinnig geredekavel over kunst en moderniteit, ze willen geen nieuwe ver-

gezichten openen, geen nieuwe vormen scheppen of zich opwerpen als cul-

tuurmonument — maar ze zijn onontkenbaar echt en direct ontsproten aan 

het levende leven zelf, een gekneusd, misvormd en weerbarstig leven, een 

vernederd en verbitterd mensenhart, dat de strijd niet heeft opgegeven, zich 

uit diepste nood en vertwijfeling tèch omhoog wringt naar het licht, en roept 

naar ons, voor zich en de verlorenen daar beneden, de gevallen broeders, 

die van nature niet minder waren dan gij en ik. 

Van ganser harte hoop ik, dat deze krachtige roep zal worden verstaan". 

A. M. de Jong 
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DE CRISIS IN DE UNO 

De afgelopen jaren is de kritiek op de 
Verenigde Naties steeds sterker gewor-
den. De onmacht van de V.N. om con-
flicten als dat in het Midden-Oosten tot 
een oplossing te brengen, heeft het aantal 
kritische stemmen nog vergroot. In „Fo-
reign „Affairs" (juli 1970) vroeg R. N. 
Gardner zich dan ook af: Can the United 
Nations be revived?" Aan zijn betoog 
ontlenen wij het volgende: 
Vijfentwintig jaar nadat de Volkenbond 
gevormd was, ging zij ter ziele. Dit lot is 
althans de VN bespaard gebleven maar 
de huidige volkerenorganisatie is allesbe-
halve gezond te noemen; zij lijdt aan een 
vertrouwenscrisis, een vermindering van 
geloofwaardigheid en een toenemende 
nutteloosheid. In feite wordt de Wereld-
organisatie steeds meer door haar leden 
gepasseerd, wanneer het om de tegen-
woordige centrale problemen gaat. 
De Amerikaanse houding tegenover de 
VN is veranderd van een geprikkelde 
stemming onder Johnson tot onverschillig-
heid onder Nixon. De regering-Nixon be-
steedt weinig aandacht aan de VN bij de 
vaststelling van het buitenlands-politieke 
beleid en het Amerikaanse leiderschap in 
het Wereldorgaan is tot een minimum ge-
zakt. 
Volgens auteur moet de huidige crisis 
waarin de VN verkeert aan dezelfde fak-
toren worden toegeschreven als die waar-
mede regeringen op nationaal niveau te 
kampen hebben. Onlangs waarschuwde 
de Secretaris-Generaal van de VN haar 
leden dat zij nog tien jaren hebben waar-
in zij hun twisten kunnen bijleggen en de 
bewapeningswedloop onder controle kun-
nen brengen, het leefmilieu kunnen ver-
beteren, de bevolkingsexplosie kunnen  

leren beheersen en het vereiste elan aan 
de pogingen tot wereldontwikkeling kun-
nen geven. 
Men kan nu reeds vaststellen dat in de 
komende vijfentwintig jaar fundamentele 
veranderingen in de structuur van de in-
ternationale gemeenschap aangebracht 
zullen moeten worden, wil de mensheid al-
thans redelijke overlevingskansen hebben. 
Hiermede in verband suggereert auteur 
bijzondere aandacht te besteden aan op-
leiding en onderzoek, versterking van de 
voorlichting, de stichting van een VN-uni-
versiteit en de oprichting van een VN-
service corps, waarin vrijwilligers uit de 
126 lidlanden zij aan zij kunnen werken bij 
de uitvoering van VN-programma's. 
Er zijn tien specifieke terreinen waarop, 
te beginnen op de 25e Algemene Verga-
dering, stappen genomen kunnen worden 
om de VN meer doeltreffend te maken: 

1. Alle landen moeten zo spoedig mo-
gelijk in de VN opgenomen worden. 
Dit betekent dat Oost- en West-
Duitsland, Noord- en Zuid-Korea en 
Noord- en Zuid-Vietnam VN-leden 
moeten worden en dat de Volksrepu-
bliek China en Formosa als opvol-
gers van de Republiek China erkend 
moeten worden, terwijl de zetel van 
China in de Veiligheidsraad aan de 
Volksrepubliek China zou moeten toe-
vallen. 

2. De procedures van de Algemene 
Vergadering zouden gestroomlijnd 
moeten worden (bijv. eliminatie van 
het tijdrovende algemene debat). 

3. De dispariteit tussen het gewicht van 
één stem en werkelijke invloed in de 
Wereldorganisatie zou gereduceerd 
moeten worden (geassocieerd lid-
maatschap voor mini-staten). 
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4. Concrete stappen moeten onderno-
men worden om de VN-vredesmachi-
nerie te versterken. 

5. Nieuwe maatregelen moeten geno-
men worden om de procedures voor 
vreedzame regeling van geschillen te 
versterken. 

6. Institutionele hervormingen moeten 
in de VN aangebracht worden om de 
behandeling van een veel groter vo-
lume van technische bijstand en pre-
investeringshulp mogelijk te maken. 

7. De VN dient erop ingesteld te zijn 
om de nieuwe uitdagingen van we-
tenschap en technologie adequaat te 
kunnen opvangen. 

8. Speciale aandacht moet gegeven 
worden aan een tot nu verwaarloosd 
terrein, de implementatie van de 
Rechten van de Mens. 

9. Het VN-Secretariaat moet nieuw le- 

ven ingeblazen worden. 
10. Het VN-systeem van begrotingsop-

stelling en financieel beheer moet 
herzien worden. 

Geen enkel programma om de VN nieuw 
leven in te blazen kan echter slagen zon-
der steun van de Verenigde Staten. Ook 
moet een einde komen aan de ingrijpende 
bezuinigingen van het Amerikaanse Con-
gres in de Amerikaanse bijdrage aan de 
VN. 
Auteur concludeert dat de wederopleving 
van de VN meer dan iets anders afhangt 
van een nieuwe benadering door de V.S.; 
d.w.z. de centrale taak van de Ameri-
kaanse buitenlandse politiek voor de ko-
mende 30 jaar moet bestaan uit de op-
bouw van een doeltreffende internationale 
machinerie om de gemeenschappelijke 
problemen van de mensheid te kunnen op- 
lossen. 	 P.K. 



Notities van een lezer 

Op 3 oktober 1970 is LUCIEN 
GOLDMANN overleden; in Nederlandse 
kranten heb ik niets en in buitenlandse 
alleen een ten dele onjuist stukje in 
Le Monde gevonden.' Dat is ietwat triest, 
want met hem ging toch een belang-
wekkende en inspirerende man heen. Ik 
maakte kennis met zijn werk, doordat ik 
in verband met een Pascalstudie zijn 
boek Le dieu caché te lezen kreeg: een 
diepgravende studie over de tragische 
visie in de Pensées en in het toneelwerk 
van Racine. 
Hij bleek een gedegen cultuurhistoricus, 
van marxistische huize, te zijn — sterk 
beinvloed door het werk van Georg 
Lukács. In zijn studie over Pascal legde 
hij een typische structuur bloot: die van 
een tragische visie op het leven welke 
zich ontworsteld heeft aan allerlei vormen 
van spiritualisme en mysticisme. Breder 
concludeerde hij — met prachtige voor-
beelden, ook uit het werk van Frankrijks 
grootste dramaturg Racine, dat deze 
tragische levensvisie de brug vormt waar-
over het moderne individualisme —
rationalistisch en sceptisch — een 
toekomstvisie kan bereiken. 
Op de achtergrond van deze studie 
stond de figuur van Immanuel Kant, waar 
Goldmann zich aan het begin van zijn 
carrière grondig mee had bezig gehouden. 
Geboren in Boekarest, in 1913, studeerde 
hij eerst rechten in zijn geboortestad. 
In 1933 vluchtte hij en studeerde eerst 
in Praag, later in Zürich filosofie en 
sociologie. In Zürich promoveerde hij 
tenslotte met Mensch und Gesellschaft 
in der Philosophie Kants in 1944. 
In deze dissertatie neemt hij het sinds 
Kant steeds duidelijker te constateren 
besef in ogenschouw, dat een fundamen-
teel intellectueel probleem vormt: de  

aspiratie van de mens om een totaliteit 

te bereiken, waarvan de mens evenwel 
op zeker moment inziet dat hij haar nooit 
behalen kan en voor welke behoefte 
uitwijken faalt, geen resignatie bestaat, 
geen vlucht noch naar achter, ook niet 
naar voren — noch in droom, noch in 
werkelijkheid. Het gevoel van falen voor 
de totaliteit, de totale integratie, heeft de 
tijdgenoot en geestverwant van Goldmann, 
Ernst Bloch uitvoerig beschreven in zijn 
driedelige werk: Das Princip Hoffnung. 
Lucien Goldmann is in zijn verdere leven 
intens bezig geweest met de poging 
een bevredigende toekomst-visie te ver-
werven. Rondom 1900 leefde, vooral aan 
de Duitse universiteiten, een deprimerend 
gevoel dat de „Lehrer im !deal" ver-
dwenen was en dat de filosofie haar 
einde bereikt had, gereduceerd tot 
wetenschapskritiek en methodologie. 
In Heidelberg werkte Heinrich Rickert 
aan zijn „Grenzen der Naturwissenschaft-
lichen Begriffsbildung" (1902). In Freiburg 
in Breisgau schreef Edmund Husserl aan 
zijn „Logische Untersuchungen" (1900). 
In Marburg werkten Cohen, Cassirer en 
Natorp aan de opbouw van de filosofie 
als kriticisme. 
Bij Goldmann is duidelijk de drang te 
volgen naar het verwerven van een 
nieuwe wijsheid, een totaalvisie. Zoals 
gezegd, werd hij sterk beïnvloed door 
Georg Lukács, die vooral met zijn grote 
boek Geschichte und Klassenbewusst-
sein van 1923, waarin hij studies over 
marxistische dialectiek publiceerde, op 
ontelbaren grote indruk heeft gemaakt. 
In 1956 schreef Goldmann dan zijn 
belangrijkste boek, „Le dieu caché" — als 
Habilitationsschrift — waarna hij hoog-
leraar werd aan de Sorbonne. Later 
volgden nog: „Recherches dialectique", 

1 Tijdens het corrigeren ontving ik van Mei. Kerkhof een knipsel uit de Nieuwe Linie van 14 nov. 
1970: een uitstekend opstel over Goldmann door Bert Brouwers. 
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„Pour une sociologie du roman" (1964) 
en ten slotte „Pascal et Port Royal" 
(1966). Ter perse zijn boeken over Robbe-
Grillet en over het toneelwerk van Jean 
Genét. 
In Nederland zou men eens aandacht 
aan hem moeten besteden. Een Duits 
boekje van zijn hand, dat in 1968 ver-
scheen, zou uitstekend geschikt zijn voor 
een vertaling: Der christliche Burger und 
die AufkWung. 
Goldmann heeft een stuk van onze 
moderne kultuurgeschiedenis geëxplo-
reerd en vindingrijk structuren ontwor-
pen. Wie zich met literatuur, met cultuur, 
met mensen kortom, bezighoudt kan niet 
om hem heen. 

Er is nog een andere man waar ik iets 
over zeggen wil. In alle stilte is 
WILLEM VAN RAVESTEYN op 10 juni 
1970 overleden. 
Er is weinig of geen aandacht aan be-
steed. Van Ravesteyn is ook vreselijk 
oud geworden. Hij was van 15 oktober 
1876 en zijn betekenis ligt in het eerste 
deel van het eerste kwart van deze eeuw. 
Van Ravesteyn studeerde in Leiden en 
in Amsterdam en promoveerde hier in 
1906 cum laude met een belangwekkende 
documentaire studie: „Onderzoekingen 
over de economische en sociale ont-
wikkeling van Amsterdam in het laatste 
kwartaal 16e en eerste kwartaal 17e 
eeuw". 
Eerder stond hij al midden in het politieke 
leven van ons land omstreeks 1900. 
Hij was in 1898 toegetreden tot de 
S.D.A.P. en behoorde al gauw tot de 
groep van linkse intellectuelen die in het 
maandblad De Nieuwe Tijd hun podium 
vond. Dat waren voornamelijk 1. Saks, 
Henriëtte Roland Holst en Herman Gorter. 
In 1907 behoorde Van Ravesteyn tot de 
oprichters van het uiterst linkse weekblad 
De Tribune waaromheen zich de commu-
nistische groep van de S.D.A.P. groe-
peerde. In 1909 werden zij uit de partij 
gestoten, richtten een eigen partij op die 
zich later ontwikkelde tot de Communis-
tische Partij van Nederland. 
Na 1925 verdwijnt Van Ravesteyn 
uit de voorste zone van de politiek. 
Van 1927 tot 1941 is hij conservator van  

de Rotterdamse bibliotheek. 
Twee werken heeft hij nog voltooid, 
ongelijk van omvang, ongelijk van waarde. 
Hij heeft tussen 1933 en 1960 het be-
roemde werk van Quack: De Socialisten, 
dat uit zes delen bestond, aangevuld 
met drie delen: „Het socialisme aan de 
vooravond van de (eerste) wereldoorlog". 
Intussen schreef hij in 1948 een boek: 
„De wording van het Communisme in 
Nederland". Dit laatste boek is een 
bijzonder onbetrouwbaar werk, vol ver-
draaiingen, verzwijgingen, verfraaiingen. 
Indertijd heeft Frits Kief in het weekblad 
De Vlam bij het verschijnen, aan de hand 
van eigen herinneringen en documenten 
er een dodelijke kritiek op geleverd. 
De andere boeken, ter aanvulling van 
Quack moeten hoger getaxeerd worden. 
Vooral het eerste van de drie delen heeft 
waarde als uiteenzetting van het marxisme 
na Marx. De beschrijving van de bete-
kenis van het werk van Max Weber past 
uitstekend in de reeks van Quack. 
_Socialisten". De latere delen geven 
eigengereide geschiedschrijving van de 
Tweede Internationale, van het Franse, 
Duitse, Engelse en Russische socialisme. 
De betekenis van Van Ravesteyn ligt 
vooral in de eerste tien jaar van deze 
eeuw. Ik herinner mij nog de oude jaar-
gangen van het fameuze tijdschrift 
De Nieuwe Tijd uit de vroegste periode, 
die ik in de dertiger jaren las. Daarin 
ontwikkelde zich een doordacht, breed-
humanistisch georiënteerd, radicaal so-
cialisme. In die oude nummers van dat 
tijdschrift was Van Ravesteyn een scherp-
zinnig, historisch geschoold polemist. 
Ik herinner mij nog hoe de schrijvers 
rondom dit blad in teamverband 
Mr. Treub's aanval op het marxisme 
afsloegen. 
Helemaal vergeten moet men Willem van 
Ravesteyn niet, al heeft deze „meneer" 
onder de socialisten van 1900, niets 
nagelaten om zijn geestverwanten een 
hekel aan hem te doen krijgen. Het lijkt 
me verschrikkelijk dat iemand zijn carrière 
een halve eeuw overleeft. 

Vorige week hebben we de toneelbewer-
king door Gerben Hellinga van KEES DE 
JONGEN van THEO THIJSSEN gezien. 
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Hélemaal ontroerend weer. Henny Orri, 
die er de rollen van mevrouw Bogaers 
en juffrouw Dubois in speelt, liet na 
afloop merken dat zij ons enthousiasme 
niet deelde. Peter Oosthoek de regisseur, 
zou er een echt regie-stuk van hebben 
gemaakt en ik kreeg ook van anderen 
de indruk dat zij het grote succes van dit 
stuk in het hele land een beetje kleineer-
den als van enigszins geringe allure. 
Dat is allemaal geheel onjuist dacht ik. 
Ik geloof dat Thijssen in zijn werk iets 
heel authentieks heeft gegeven, dat on-
weerhoudbaar overkomt. Daarbij wordt 
ik, eerlijkheidshalve gezegd, in eerste 
instantie gedreven door de ervaring van 
mijn eigen sterke ontroering bij verschei-
dene passages. Werkelijke diepe ont-
roering — die gememoreerd na afloop 
wel een sentimentele indruk kan maken 
— de dood van de vader, Kees' solli-
citatie en Rosa's lieve verzuchting aan 
het eind. 
Er mag breedvoerig gediscussieerd wor-
den over sentiment en sentimentaliteit, 
drama en melodrama — de nuances 
van overgang zijn heel subtiel. Ik moet 
gewoon getuigen, dat Theo Thijssen voor 
mij in één rij staat met auteurs die mij 
heel diep raken, doordat zij mij met uiterst 
eenvoudige middelen, met bijna banale 
situaties, aangrijpen en terugbrengen 
tot heel wezenlijke belevingen. Dat zijn 
mannen van wie ik ook foto's bezit in 
bijna precies dezelfde houding: staande, 
ten voete uit, ietwat onbeholpen, ver-
legenheid verbergend, begaan, maar 
feitelijk heel sterk. Dat zijn Herman 
Heijermans, Willem Elsschot, Nescio, 
Theo Thijssen, J. van Oudshoorn, Marnix 
Gijssen. 
De kracht van deze reeks van schrijvers 
ligt in de eenvoud van hun verhaal, 
dat onderhuids trillingen heeft van heftig 
bewogen leven. Zij spannen zich niet in 
hun wezenlijke mededelingen te belem-
meren door een geweldige entourage 
en daardoor kunnen zij zich bijna alles 
veroorloven, zelfs om zich te begeven in 
dét grensgebied van gevoelens waar de 
draak rondwaart. 
Ik begrijp van harte dat Remco Campert 
(in „Het leven is verrukkulluk") alsnog 
Kees die de jongen was met Rosa  

Overbeek laat trouwen. 
De andere boeken van Thijssen worden 
niet gekocht, zegt Geert van Oorschot. 
„Het taaie ongerief", „Het grijze kind", 
„De gelukkige klas", „Schoolland", 
„Jongensdagen", „Barend Wels". Zijn 
bundels verhalen: „Egeltje" en „Een 
bonte bundel". En — nooit herdrukt —
zijn autobiografie: „In de ochtend van 

het leven". 
Wilkeshuis schreef eens: „Nog herinner 
ik mij dat ik Thijssen voor het eerst 
ontmoette. Hij stond ineens in mijn 
kamer, een grote, brede man met een 
enorme knevel, een goedige reus. Hoewel 
hij toen ongeveer veertig jaar zal zijn 
geweest, had hij iets over zich van de 
volksjongen, hij was kinderlijk, humoris-
tisch en goedmoedig, maar bezat toch 
ook een strijdbare nuchterheid. Hij was 
een man die met een glimlach over 
kleine dingen heen kon zien". 

Er is iets eigenaardigs. De ontroering die 
een man als Theo Thijssen, een Heijer-
mans, een Elsschot ook, bij mij teweeg 
brengt heeft iets met WARMTE te maken. 
We zeggen in die gevallen wel: je raakt 
buiten jezelf. Als Kees de jongen in de 
put zit doordat zijn moeder de tachtig 
cent voor gymnastiekschoentjes niet kan 
missen heb ik de sterke neiging een 
gulden op het toneel te gooien. En die 
ervaring van warmte is een feit; die 
bewogenheid hangt samen met een 
toewijding, een identificatie, een los-
komen uit de eigen cirkel en het zich 
begeven naar de ander, een vereenzelvi-
ging. Het is beslist een mate van 
objectivering. 
Nu heeft objectivering merkwaardigerwijs 
altijd het odium van iets koels — en het 
is eigenlijk omgekeerd: subjectivisme is 

kilte. 
De onlangs overleden Adorno heeft over 
die kou een paar bijzondere dingen 
gezegd. In een briljant essay over 
„Erziehung nach Auschwitz" (1967) werkt 
hij die gedachte van de verkilling verder 
uit. 
Hij zegt: de mensen zijn geneigd de 
techniek voor de zaak zelf te houden, 
als een doel op zich zelf te beschouwen, 
als een kracht met een eigen wezen, 
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en te vergeten dat de techniek feitelijk 
een verlengde menselijke arm is. De 
middelen — en techniek is een geheel 
van middelen om de mens in stand te 
houden — worden tot fetisj, doordat het 
doel — een menswaardig leven — uit het 
oog verloren en buiten het bewustzijn 
gehouden wordt. Adorno zegt letterlijk: 
„Bij het type dat tot fetisjisering van de 
techniek neigt, gaat het om mensen die 
niet mènsen kunnen liefhebben". Dat 
bedoelt hij niet in sentimentele of mo-
raliserende zin, maar hij doelt op de 
verschraling van de libidineuze betrek-
kingen tussen mensen. Zij zijn door en 
door koud, zij zijn sterk geremd in hun 
toeneiging tot medemensen doordat zij 
hun liefde op de middelen richten. In een 
Amerikaans onderzoek zei een proefper-
soon het voorbeeldig: „I like nice equip-
ment". 
Adorno beweert: dáárdoor is Auschwitz 
mogelijk geweest — niet alleen is 
Auschwitz als verbrandingsindustrie 
mogelijk geweest door de kilte der men-
sen, maar Auschwitz is ook door de 
lieden, die niet direct bij de affaire be-
trokken waren, ijzig verdragen! 
De maatschappij berust tot heden niet 
op het sociale instinct der aantrekkings-
kracht — zoals Aristoteles veronderstel-
de — maar op „Verfolgung des je 
eigenen Interessen gegen die Interessen 
aller anderen". 
De samenscholing, het bijeenkruipen is 
geen positieve trek van de mens, maar 
een schrikreactie op de kou die niet te 
verdragen is. Ieder mens voelt zich te 
weinig geliefd, doordat iedereen te weinig 
kan liefhebben. Niet in staat tot wezen-
lijke indentificatie is elke wreedheid 
mogelijk. Het zwijgen onder terreur is nog 
maar het zwakste symptoom. 
Op de bodem van vrijwel alle grote 
godsdiensten ligt dan ook de wanhopige 
impuls die menselijke kou in een liefde 
tot het hogere te delgen. Maar de poging 
faalt, doordat eigenlijk de liefde tot het 
lagere aan de orde is en elke beweging 
welke de maatschappelijke orde onverlet 
laat die de kou produceert en reprodu-
ceert, tot mislukken is gedoemd. De gro-
te utopisten — met name Charles Fourier  

— hebben begrepen dat niet met een 
verwijzing naar boven maar alleen met 
een fundamentele regeling hier beneden 
de warmte pas kan uitstromen. 

Eén van de vroegere medestanders van 
Adorno, een medewerker van destijds 
in de thans zogeheten Frankfurter Schule, 
ERICH FROMM, heeft een tiental jaren 
her de gedachte van de verschraling 
der libido uitgewerkt in een boek: 
The art of loving. 
Hij ging ook uit van de gedachte dat de 
maatschappij gevormd wordt door 
mensen die maar bij uitzondering tot 
liefde in staat zijn. En hij betoogt dat 
velen toch snakken naar warmte en toe-
wijding en de oplossing overal zoeken 
behalve bij zichzelf en de relatie tot de 
samenleving. Bemind worden, zegt Fromm 
is een gevolg van beminnelijk zijn, en 
aantrekkelijk wordt men pas als men 
kán liefhebben. Maar men kán de ander 
pas beminnen als men zichzelf bemint. 
Deze eigenliefde analyseert hij dan mi-
nutieus. Het is niet de grove, egocentri-
sche zelfzucht, maar de diepe aanvaar-
ding van de eigen persoonlijkheid in 
kracht en zwakte. Dit evenwicht ligt 
voorbij de serieuze uiteenzetting met 
zichzelf, voorbij de realistische taxatie 
van wat mogelijk en onmogelijk is, van 
wat moet en zal. Pas indien men zichzelf 
kan waarderen als een ernstig werkstuk 
en men redelijk klaar is met zichzelf, 
er geen aanvallen in de rug meer te 
duchten zijn van de eigen persoonlijk-
heid uit wanneer men zich tot de ander 
wendt — pas dán kan men liefhebben: 
dan is men beminnelijk, want dan is de 
wending tot het andere, in het bijzonder 
tot de ander, oprecht en geen vlucht meer 
voor de afgrond in zichzelf, geen baat-
zucht alleen. 

Ik heb altijd de overtuiging gehad dat 
de toeneiging tot het objectieve de meest 
wezenlijke trek van het HUMANISME 
was. Véél wezenlijker dan alle andere 
eigenaardigheden van het humanisme 
moet geacht worden: de intentie tot 
objectiviteit in denken en doen. Dat is 
het onderscheid met vrijwel alle andere 
levensovertuigingen, in het bijzonder met 
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die van godsdienstige aard. Fromm zet 
ze alle, ook het humanisme, op één 
noemer en faalt naar mijn smaak. Alle 
levensovertuigingen, die als overtuigingen 
mogen gelden, definieert hij inhoudelijk 
als „a frame of orientation and an object 
of devotion". En clát is de koude kern 
van het subjectivisme zonder meer. Ik 
beweer dan ook getuige te zijn van een 
enorme vergissing als ik een belangrijk 
geestelijk raadsman in het Verbond hoor 
zeggen (zoals hij het zei tegen een 
jongeman, die na een uiteenzetting over 
het humanisme verzuchtte: dan ben ik 
eigenlijk óók humanist): „Klets niet, ik 
heb er veertig jaar over gedaan om mijn 
humanisme te verwerven en dan weet 
ik nóg dat het alleen maar mijn humanis-
me is!" Die stelling reduceert het hu-
manisme tot een strikt persoonlijke aan-
gelegenheid, hetgeen onjuist is. 
Het humanisme is meer dan een 
individueel bevredigende levenshouding. 
In de eerste jaren van het Verbond 
hebben Van Praag, Van der Wal en 
Hoetink het in alle varianten beklemtoond: 
indien het humanisme niet de sfeer van 
het persoonlijke heil, van het subjecti-
visme weet te overschrijden dan wordt de 
mens onvermijdelijk tenslotte steeds weer 
op zichzelf als eenzaam dier teruggewor-
pen en dan heerst het biologisch vitale 
leven als laatste criterium van waarden. 
Het humanisme moet in zijn doeleinden 
de mens „zoals hij reilt en zeilt" te 
boven gaan op straffe van tot hominisme 
of zelfs tot animalisme te vervallen. 
De mensheid gaat de mens te boven, 
de norm gaat het feit te boven. In deze 
zin, maar dan ook precies in deze zin, 
aanvaard ik de stelling van Nietzsche: 
„Der Mensch is etwas das iiberwunden 
werden musz" — om te geraken tot het 
ideaal dat ook het motief was van het 
humanisme van de Oudheid en van de 
Renaissance: de ontplooiing — letterlijk 
— van de menselijke persoonlijkheid 
door de overwinning van de subjectiviteit 
in de toewijding aan de objectiviteit: 
in normbesef. 
Het is een fatale vergissing het huma-
nisme te presenteren als een levens- 

overtuiging die alleen maar van persoon-
lijke waarde en intentie is, evenwaardig 
aan magische, mythische of godsdienstige 
modellen, die hun ontzettende, maar 
formidabele formule hebben gevonden 
in de hoofdstelling van het vrijzinnig 
protestantse beginselprogram: „belang-
rijk is niet wat je gelooft, maar hele je 

gelooft". 
Dit nu is een schoolvoorbeeld van on-
toelaatbare vermenging van wat psy-
chologisch interessant kan zijn (de wijze 
waarop iemand aan zijn oordelen komt) 
met wat van het grootste belang is voor 
de menselijke existentie: de geldigheid 
van oordelen, het waarheidsgehalte der 
overtuigingen. 
Men moet niet denken dat ik van geringe 
waarde acht dét en hibe iemand leeft. 
Maar: „das Leben ist der Gter I-Ióchstes 
nicht". Wij staan een aantal waarden en 
waarheden voor — natuurlijk in onze 
situatie, op ons moment toegepast —
voor de verwerkelijking en handhaving 
waarvan, naar men weet, zelfs levens-
gevaar geen beletsel mag wezen: „Denn 
wenn die Gerechtigkeit untergeht so hat 
es keinen Wed mehr dasz Menschen auf 
Erden leben". (I. Kant) Als Erich Fromm 
zegt: „The first duty of an organism is 
to be alive" (Man for himself), dan vergist 

hij zich niet alleen, maar dan rechtvaar-
digt hij ook ieder verraad. 
Iets minder dramatisch kan het ook 
gezegd worden. Een eind verwijderd van 
de tragische beslissingen des levens kan 
ik mijn gedachte ook toelichten. Het 
humanisme streeft niet primair naar een 
rustig, evenwichtig, „gelukkig" leven. 
Dát is ook het doelwit van allerlei soorten 
van geboefte. Wezenlijk voor het huma-
nisme is: rekenschap in redelijkheid van 

wat behoort te geschieden, de voort-
durende verificatie van het persoonlijke 
aan het geldige, de onophoudelijke 
bereidheid de mensheid in de mens te 
realiseren om te werken aan de bevrij-
ding uit het subjectieve, het ego-
centrische naar het objectieve. Dat is wat 
ik het ideaal der beschikbaarheid zou 
willen noemen. 

P. Spigt 


