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Ten geleide

Mensen op de vlucht zijn er altijd geweest. Weg van huis en haard, op zoek naar een veiliger
plek. Vluchtend voor honger, voor oorlogen, voor vervolgingen. Op sommige plekken kon-
den zij rekenen op een gastvrij onthaal, in andere streken werd hun klip en klaar te kennen
gegeven niet welkom te zijn, op vele andere plaatsen werden zij min of meer gedoogd.
Nederland is één van de landen waar relatief veel vluchtelingen een wijkplaats zoeken.

Voornamelijk afkomstig uit oorlogsgebieden in Afrika en voormalig Joegoslavië, maar ook
uit andere landen. Aan onze grens of op Schiphol vragen ze 'asiel' aan, tienduizenden mede-
mensen in nood, met een andere taal, vaak ook met een andere huidskleur en andere zeden
en gewoonten.
De regering zit met deze stroom asielzoekers danig in haar maag: waar moeten ze allemaal

blijven, hoe een eerlijke rechtsgang te verzekeren, hoeveel vreemdelingen kan een klein land
als culturele 'eenheid' überhaupt 'verdragen', hoe moet alles betaald worden?
De antwoorden op deze vragen lopen in de publieke discussie uiteen van: 'Nederland is

dichtbevolkt, eigenlijk nu al vol en niet in staat de problemen van de hele wereld op te los-
sen', tot: 'Nederland is een zeer welvarend land dat niet mag toestaan dat er gesold wordt
met mensen in een zo grote nood, en voor hen alles wat mogelijk is moet doen.'
Eind vorig jaar werd een nieuwe tussenstand in de discussie over de asielzoekersproble-

matiek - de kwestie van de veilige derde landen - in de Tweede Kamer door het dagblad
Trouwgekarakteriseerd met de volgende kop: 'Asielzoekers moeten afgeschrikt'. Het artikel
onder die kop werd als volgt geïntroduceerd: 'Prikkeldraad, muren en mijnen helpen niet en
zijn ethisch verwerpelijk. De afschrikking voor asielzoekers die deze kant op willen moet
psychologisch worden. Bij het pakken van de eigen bedoening, als daar al sprake van is, dient
de vluchteling al te denken: nee, toch maar niet, in dat land (Nederland) maak ik geen kans'
(Trouw, 30-11-1994).
Het publieke debat is beladen en richt zich op de vreemdelingen en de asielzoekers nu, op

wat er vandaag de dag aan de hand is. De redactie van Rekenschap wil daarvan wat afstand
nemen en de historische dimensie van het Nederlandse asielbeleid onder de aandacht bren-
gen. Thans lijkt Nederland niet uit de pas te kunnen lopen met de rest van West-Europa. Als
de andere landen hun grenzen beetje bij beetje sluiten en wij niet, zouden alle asielzoekers
hier komen, is het argument.
Maar Nederland heeft ook een eigen traditie, in een verder verleden met onder anderen

hugenoten en Portugese joden die hierheen kwamen, en in deze eeuw met Belgen in de Eer-
ste Wereldoorlog, de door de nazi's vervolgde joden, Hongaren in 1956, Chilenen op de
vlucht voor Pinochet en andere asielzoekers. Wat hebben we toen gedaan? Wat schreef
onze vreemdelingenwetgeving ons voor om te doen?
'Vluchten naar Nederland' is, zoals uit de verschillende bijdragen in dit nummer van Re-

kenschap blijkt, nooit een eenvoudige zaak geweest: het heeft ons meestal niet ontbroken
aan een behoorlijke mate van welwillendheid om de problemen van de asielzoekers te be-
grijpen en hen daadwerkelijk te helpen, maar er was anderzijds altijd ook ons eigenbelang:
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het geld, de ruimte, de overlast, de concurrentie op de arbeidsmarkt, de huizenmarkt, de
markt in het algemeen. Nederland heeft nooit alle bedreigden die aan onze grenzen stonden
willen redden.

Zoals ook thans - die vraag stelt de redactie van Rekenschap ook - was er dan wel vrijwel
steeds de vraag: op welk recht baseert een land zich om mensen die een veilige plek zoeken,
aan de grenzen te weren. Bestaat er niet zoiets als een principiële solidariteit jegens de me-
demens, zowel vanuit humanistisch als christelijk perspectief? Ten aanzien van het principe
van de solidariteit lijken we inconsequent te zijn. Uit solidariteit zorgen we tot in de puntjes
voor de slechtstbedeelden onder ons, maar tegelijkertijd zeggen we: 'Asielzoekers moeten af-
geschrikt'. Waarom hebben asielzoekers niet minstens evenveel recht op onze solidariteit en
onze zorg als onze landgenoten?

Het beginsel van de solidariteit is de basis onder de inrichting van de rechtvaardige wes-
terse rechts- en verzorgingsstaten. Die rechtszekerheid, die welstand en dat welzijn in het
westen zijn voor de rest van de wereld maatstaf. Vanuit het principe van solidariteit, basis
voor ónze bestaanszekerheid, zou het westen de claims van niet-westerlingen moeten res-
pecteren, ofhet nu gaat om politieke of economische verlangens. Toch kiest ook Nederland
een asielbeleid dat asielzoekers afschrikt. Hoe zit het met de solidariteit? Is er een legitieme
redenering waaruit volgt dat de eigen groep toch voorgaat?

Carla van Baaien en André Hielkema

Nieuwe vormgeving Rekenschap

Na enige jaren met de bekende blauwe voorkant en het kader met de foto, is ook voor
Rekenschap de tijd gekomen om zichzelf in een nieuw jasje te steken: een nieuw, dynami-
scher logo, nieuwe omslag, nieuwe kolomindeling en een andere, meer eigentijdse letter en
opmaak. De redactie hoopt met deze veranderingen Rekenschap beter leesbaar te maken en
aan te passen aan de eisen van deze tijd. Speciale dank gaat uit naar Evert-Jan van Him-
bergen, die voor deze nieuwe vormgeving tekende.

In verband met het opnemen van de Socrateslezing 1994 is de omvang van Rekenschap een-
malig uitgebreid tot 80 pagina's.

De redactie
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Generositeit in de knel
Het vreemdelingen- en vluchtelingenbeleid in Nederland,
1815-1940*

Marij Leenders

De basis van asielrecht zou een zekere generositeit moeten zijn, aldus de bekende linkse ac-
tivist uit de jaren zestig, Daniël Cohn-Bendit. En generositeit is nu eenmaal niet in een strikte
regel te vatten. De totstandkoming van vreemdelingenregelgeving impliceert dan ook
meestal inperking van deze generositeit. Een behoefte aan een soort territoriumgedrag
waarbij noodlijdende buren ten bate van de eigen welvaart en stabiliteit moeten worden ge-
weerd.
Zo werden de grote aantallen buitenlandse zwervers in het begin van de negentiende

eeuw gezien als een bedreiging voor de openbare rust en orde in Nederland. Hun aanwezig-
heid vormde dan ook de aanleiding tot parlementaire discussies die het inperken van de toe-
gankelijkheid van de Nederlandse staat tot doel hadden. Deze debatten leidden in 1849 tot
de eerste Vreemdelingenwet.
In dit artikel zal een globaal overzicht gegeven worden van het vreemdelingenbeleid in de

periode 1815-1940, van het begin van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tot aan de
Duitse bezetting in 1940. Leidraad bij dit overzicht zijn de discussies in het parlement over
de invoering van nieuwe vreemdelingenregelgeving. Daarbij zal vooral aandacht besteed
worden aan de context waarin deze debatten gevoerd werden en de belangen die bepalend
zijn geweest voor de uiteindelijk tot stand gekomen wetgeving.
De periode 1815 tot 1940 zal hiertoe in drie fasen worden onderverdeeld: in de eerste fase

vanaf 1815 tot 1918 kwam de eerste Vreemdelingenwet tot stand en in de tweede fase van
1918 tot 1933 werden de vreemdelingenregelgeving en het uitvoerend app~raat sterk uitge-
breid. In de laatste fase van 1933 tot 1940 werden de grenzen uiteindelijk gesloten. De ge-
noemde generositeit kwam in deze fase steeds meer in de knel.

1815-1918: de eerste Vreemdelingenwet en haar toepassing
In de eerste helft van de negentiende eeuw, voorafgaand aan de Vreemdelingenwet van
1849, had de rijksoverheid weinig wettelijke middelen om de komst van de vreemdelingen
te controleren. Het beleid was slechts gestoeld op artikel 4 van de Grondwet van 1815, waar-
in werd bepaald dat ingezetenen en vreemdelingen die zich op het grondgebied bevonden,
gelijke bescherming van persoon en goed werd verleend. In dit artikel werd slechts een prin-
cipe geëtaleerd, waarmee in de praktijk moeilijk te werken viel. Het gevolg was een uitgebrei-
de correspondentie, omdat op alle bestuurlijke niveaus behoefte bestond aan duidelijkere
richtlijnen voor het optreden tegenover vreemdelingen. Desondanks werd in de periode
1815-1848 geen nieuwe wetgeving aan dit artikel toegevoegd. Het vreemdelingenbeleid was
voor de rijksoverheid van marginaal belang.
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Hierin kwam verandering toen Nederland in de jaren veertig te maken kreeg met ver-
slechterde economische omstandigheden en met grote aantallen werklozen. In het midden
van de negentiende eeuw was ongeveer 10% van alle mannen van 23 tot 65 jaar langdurig
werkloos en steeg het percentage bedeelden onder de bevolking van 10% tot 16% in 1848.1

De 'hongerige volksmassa' was een niet denkbeeldig gevaar voor de openbare orde en vei-
ligheid. Desondanks bleven buitenlandse arbeiders, vooral Duitsers, in grote aantallen naar
onder meer Amsterdam komen. De dreigende onrust onder de eigen bevolking en de werk-
loosheid onder de vele vreemdelingen deden de regering besluiten om de bewegingsvrijheid
van de vreemdelingen aan banden te leggen. Toen in 1848 in de verschillende Europese
hoofdsteden revoluties uitbraken, raakten deze plannen in een stroomversnelling. Een mis-
lukte protestbijeenkomst op de Dam van een kleine arbeidersbeweging die onder leiding
stond van Duitse kleermakersgezellen en houtkopers, was voor de regering de directe aan-
leiding om een wetsvoorstel in te dienen over de toelating van de vreemdelingen.
Het uitvoerige debat over het wetsontwerp resulteerde in een vreemdelingenwet waarin

het weren van armlastige vreemdelingen de hoogste prioriteit had.2 De uitkomst was dat ie-
dereen die voldoende middelen van bestaan had, werd toegelaten. Eenmaal toegelaten kon
alleen door de koning om 'gewich tige reden' tot uitzetting worden overgegaan. De vreemde-
ling moest in de gelegenheid worden gesteld in beroep te gaan bij de Hoge Raad.
De meningen van de kamerleden over het ingediende wetsontwerp bewogen zich tussen

verontwaardiging over de hoge toelatingseisen en instemming met de algemene strekking
van het wetsontwerp. De verontwaardiging gold vooral de hoge toelatingseisen die niet te
rijmen vielen met de gastvrijheid: een vreemdeling moest immers al datgene meenemen wat
hij in de ogen van de gastheer nodig had. Deze vorm van gastvrijheid moest uitgelegd wor-
den als de wens vrij te zijn van gasten. Bovendien waren verschillende kamerleden van me-
ning dat het voorgestelde beleid tot willekeur zou leiden. Vooral de controle van vreemde-
lingen op voldoende middelen van bestaan zou dit in de hand werken: een vreemdeling met
op zijn reispas de aantekening 'zonder beroep' zou de kans lopen niet toegelaten te worden.
De consequentie van de toelatingseis was ook dat de vreemdeling die om reden van staats-
veiligheid geweigerd zou moeten worden, maar die voldoende middelen van bestaan had,
toegelaten moest worden. Daar stond tegenover dat de politieke vluchteling vanwege het
niet hebben van een paspoort - wat in de praktijk vaak het geval was - de kans liep over de
grens gezet te worden en weer in handen te komen van de politie van zijn vijandig geboorte-
land. In feite ging de voorkeur van deze kamerleden uit naar een stelsel van volkomen vrij-
heid van verkeer. De vreemdeling zou door de Vreemdelingenwet nodeloos worden opge-
houden, wat in een handels land nadelige gevolgen zou kunnen hebben. De gastvrijheid
werd hier op grond van economische argumenten verdedigd.
De meerderheid van de Kamer kon zich echter wèl verenigen met het wetsvoorstel. De

nieuwe vreemdelingenwet kon fungeren als buffer tegen de komst van buitenlandse zwer-
vers en bedelaars, waardoor de onveiligheid op het platteland zou verminderen en de armbe-
sturen in de grensplaatsen ontlast zouden worden. Verder zagen de voorstanders van het
wetsvoorstel ook wel het gevaar van willekeur, maar ze vonden dat deze prijs betaald moest
worden ter bestrijding van het 'invretend pauperisme' dat was overgewaaid van de buurlan-
den. Bovendien kon door juiste toepassing van de wetgeving de willekeur aan banden wor-
den gelegd. De garantie voor een goede toepassing van de wet werd geboden door de vrij-
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heid van drukpers, de ministeriële verantwoordelijkheid en de kracht van de volksvertegen-
woordiging. De kamerleden drongen verder aan op een uitbreiding van de waarborgen voor
vreemdelingen bij uitzetting, zoals het vooraf gehoord worden door de kantonrechter, het
in acht nemen van formaliteiten - het procesverbaal moest opgemaakt worden door het
hoofd van de politie en een hoge gerechtelijke ambtenaar moest hiervan in kennis worden
gesteld - en het vaststellen van een termijn waarna niet meer tot uitzetting kon worden over-
gegaan. Overigens is het opvallend dat vreemdelingen die om politieke redenen hun land
hadden verlaten, hier buiten beschouwing werden gelaten.

Tussen deze twee uitersten vinden we de opvatting van een aantal kamerleden die er wel-
iswaar blijk van gaven voorstander te zijn van een gastvrije politiek, maar ook vonden dat dit
niet ten koste moest gaan van de orde en veiligheid. De gastvrijheid moest 'opgerekt' en in-
gekrompen worden naar gelang de tijdsomstandigheden.

Uiteindelijk werd in grote lijnen het wetsvoorstel van de minister op 13 augustus overge-
nomen in de \Vet tot Regeling der Toelating en Uitzetting van Vreemdelingen.

1918-1933: uitbreiding van de vreemdelingenwetgeving
Het zou nog tot na de Eerste Wereldoorlog duren voordat er weer nieuwe regelgeving tot
stand kwam. Een belangrijke reden waarom de Nederlandse overheid het toen nodig achtte
ten aanzien van het vreemdelingenbeleid een nieuwe koers uit te zetten, was de angst voor
een dreigende revolutie. De Eerste Wereldoorlog had namelijk in economisch en politiek
opzicht een ontredderd Europa achtergelaten. Stakingen, rellen en revoluties waren aan de
orde van de dag. Zo organiseerde de communistische oppositie in Duitsland, onder leiding
van Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg, in januari 1919 de 'Spartakistenopstand' en wist
zich in Beieren een communistische radenrepubliek enkele maanden te handhaven. Aan de
rechterzijde van het politieke spectrum werd in maart 1920 een mislukte poging tot een
staatsgreep ondernomen om de monarchie te herstellen (Kapp-Putsch). In Engeland en
Frankrijk was er eveneens grote sociale onrust, die zich uitte in massale rellen en stakingen.

Een andere factor die een rol gespeeld heeft bij de koerswijziging van het vreemdelingen-
beleid was het tijdens de Eerste Wereldoorlog niet meer functioneren van de Vreemdelin-
genwet van 1849.

De Tweede Kamer debatteerde vanaf 1918 regelmatig over het vreemdelingen- en vluch-
telingenbeleid, dat als een zorgwekkend vraagstuk werd beschouwd.3 De nieuwe vreemde-
lingenwetgevingwas in de jaren 1918-1920 een van de belangrijkste onderwerpen waarover
de kamerleden zich moesten buigen. In de daarop volgende jaren werd veelvuldig gereflec-
teerd over de tot stand gekomen wetgeving en kwamen de latent aanwezige twijfels over de
doelmatigheid van de Vreemdelingenwet van 1849 aan de oppervlakte. De lacunes in deze
wet werden aan de hand van twee concrete voorvallen aan de kaak gesteld, in het wetsont-
werp van 22 april 1918 en van 18 november 1919.

Wetsontwerp 22 apri/1918
Het wetsontwerp van 22 april 1918, ingediend door de minister van justitie, was een poging
om via wetgeving meer greep te krijgen op de verwachte toestroom van grote aantallen
vreemdelingen en vluchtelingen. Er zouden volgens een ruwe schatting uit eind 1917 nog
ongeveer 100.000 Belgische vluchtelingen in Nederland zijn en in de Kamer werd gespro-
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ken over de aanwezigheid van 'grote aantallen' Russen en Polen.
De essentie van het wetsontwerp was, dat de Kroon de bevoegdheid kreeg om voor-

schriften uit te vaardigen via de korte weg van de algemene maatregel van bestuur. Boven-
dien werd de mogelijkheid geschapen om vreemdelingen die hier verbleven en die gevaarlijk
werden geacht voor de openbare orde en veiligheid, uit 'het Rijk van Europa' te verwijderen.
Voorts konden tegen vreemdelingen die door de regering een bepaalde verblijfplaats had-
den toegewezen gekregen, disciplinaire maatregelen worden getroffen. Zo was het denk-
baar dat ze onder strenger toezicht werden geplaatst of dat hun bewegingsvrijheid werd in-
geperkt. Overigens werd bij dergelijke verblijfplaatsen vooral gedacht aan vluchtoorden of
kampen. Deze ressorteerden onder het ministerie van binnenlandse zaken en waren vooral
bedoeld voor deserteurs en gevaarlijke vreemdelingen. Ten slotte werd in het laatste artikel
van het wetsvoorstel nog eens benadrukt, dat de wet slechts bedoeld was voor buitengewo-
ne omstandigheden. Bij herstel van de normale omstandigheden zou aan de Staten-Gene-
raal een wetsvoorstel worden gedaan, waarin de opheffing zou worden geregeld.

Over het wetsontwerp werden in de Tweede Kamer ruwweg twee opvattingen gehuldigd.
Een deel van de commissie was van mening dat de bevoegdheden van de regering te 'ver-
strekkend' waren en de 'rechten der persoonlijke vrijheid', die vooral tegenover vreemdelin-
gen hoog moesten worden gehouden, in het gedrag zouden komen. Op grond hiervan wil-
den deze commissieleden de beslissing over het al dan niet toelaten van vreemdelingen
overlaten aan het oordeel van de onafhankelijke rechterlijke macht. Het was in de praktijk
nu zo geregeld dat de inspecteur van de marechaussee geheel op eigen gezag besliste over
het wel of niet uitzetten van vreemdelingen. Een eenzijdig ingelichte, 'een beetje willekeurig'
en 'potentatisch' geaarde commissaris van politie of marechaussee zou een vreemdeling ten
onrechte kunnen (doen) opsluiten. Volgens deze kritische kamerleden was de eigenlijke be-
doeling van het wetsontwerp vreemdelingen die werden verdacht van afwijkende staatkun-
dige en maatschappelijke opvattingen, het verblijf in Nederland onmogelijk te maken. De
conclusie was, dat het ontbreken van voldoende waarborgen tegen misbruik en het gemis
van elke vorm van rechtsbescherming van vreemdelingen in strijd waren met de aloude Ne-
derlandse gastvrijheid en met het recht op asiel.

Andere kamerleden waren daarentegen de opvatting toegedaan dat een beroep op per-
soonlijke vrijheid in de naoorlogse buitengewone omstandigheden niet opging. De veilig-
heid van de staat stelden zij boven de rechtszekerheid van de vreemdeling. Zij veroordeel-
den daarom de mogelijkheid van de vreemdeling om in beroep te gaan bij de rechterlijke
macht, met het argument dat de beslissing over het al dan niet toelaten bij de politie lag. In
deze combinatie werd naar hun mening niet getornd aan de aloude gastvrijheid, maar werd
slechts tegen misbruik ervan gewaakt. Het merendeel van de commissieleden wilde echter
niet zover gaan dat er vanwege de woningnood en het voedselgebrek maatregelen zouden
worden genomen die gericht waren tegen de binnenkomst van alle vreemdelingen.

Uiteindelijk werd het wetsontwerp door de Kamer geaccepteerd: de wet trad op 17 juni
1918 in werking. Hiermee was een Vreemdelingenreglement vastgelegd - het bleef tot 1967
van kracht - dat veel uitgebreider en grimmiger van toon was dan de Vreemdelingenwet van
1849. Deze laatste wet bleef overigens formeel van kracht.
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Wetsontwerp 18 november 1919
Eind 1919 werd in de Tweede Kamer een wetsontwerp behandeld waarin nieuwe grensbe-
wakingsvoorschriften waren vastgesteld. De regering wilde namelijk in 1920 de oostelijke en
zuidelijke grenzen, waar nog steeds een staat van beleg bestond, weer onder burgerlijk gezag
stellen. Aangezien de militaire situatie in de buurlanden nog niet gestabiliseerd was, wilde zij
daar niet zonder voorzorgsmaatregelen toe overgaan. Bij de opheffing van de staat van beleg
zou de regering niet langer beschikken over belangrijke machtsmiddelen om de binnen-
komst tegen te gaan van ongewenste vreemdelingen, vooral Russen. Daarom moesten eerst
wettelijke maatregelen worden vastgesteld om de overheveling van het militair naar het bur-
gerlijk gezag in goede banen te leiden. In dit kader werd het wetsontwerp van 18 november
1919 geïntroduceerd 'houdende nadere voorzieningen betreffende de grensbewaking'.
Het doel van dit wetsontwerp was volgens de minister van justitie om in de grensstreken

een civiele staat van beleg af te kondigen. Met het oog hierop zou aan de minister van justitie
op de eerste plaats de bevoegdheid worden verleend om het in- en uitgaande verkeer in het
zogenaamde bewakingsgebied te regelen en op de tweede plaats zou hij aan bepaalde perso-
nen het verblijf binnen dit gebied moeten kunnen ontzeggen. Het was de bedoeling om de
centrale leiding van de grensbewaking op te dragen aan de inspecteur der marechaussee.
Deze was onder meer belast met het aanwijzen van een verblijfplaats ofhet ontzeggen van
verblijf. De uitvoering van het vreemdelingenbeleid zou in handen komen van de ambtena-
ren van invoerrechten en accijnzen, de rijksveldwacht, de marechaussee, de militaire politie
en andere ambtenaren die door de minister van justitie zouden worden aangewezen. Ook
zou de politie van de grensgemeenten worden ingeschakeld om illegale grensoverschrijdin-
gen zoveel mogelijk tegen te gaan. Een nauwere samenwerking met de rijkspolitie was hier-
bij onontbeerlijk. De taak van de militaire grenswacht zou geleidelijk worden overgedragen
aan een versterkt korps douaneambtenaren dat, waar nodig, zou worden bijgestaan door de
militaire politie. De centrale leiding van de grensbewaking zou in laatste instantie verant-
woording schuldig zijn aan de minister van justitie.
De reacties in de Staten-Generaal liepen uiteen. Opvallend was dat er in de Tweede Ka-

mer nauwelijks belangstelling was voor het wetsontwerp. In de Eerste Kamer vonden daar-
entegen uitvoerige debatten plaats. Ook hier werd van verschillende kanten instemmend ge-
reageerd op het wetsontwerp. Een groot aantal kamerleden dacht hiermee uiteindelijk een
middel gevonden te hebben om de groep vreemdelingen tegen te houden die om politieke
redenen naar ons land kwam.
Er waren echter ook kamerleden die vonden dat de regering te veel bevoegdheden zou

krijgen in de grensstreken en dat deze konden worden misbruikt ter bestrijding van 'politie-
ke richtingen'. Hun woordvoerder was de SDAP'erM. MendeIs die het wetsontwerp betitelde
als een soort surrogaat voor de Wet op de staat van beleg. Hij benadrukte het probleem van
de rechtsbescherming van vreemdelingen, waarbij hij zich afvroeg of een vreemdeling die
meende ten onrechte te zijn opgepakt, in beroep kon gaan bij een rechtbank. Een ambtenaar
kon immers in de praktijk iemand het land uitzetten om politieke redenen of omdat de
vreemdeling hem gewoon niet beviel. De vreemdeling kon niet meer doen dan een request
indienen bij de minister, let wel, bij dezelfde autoriteit die de maatregel had ingesteld. Het
socialistische kamerlid zal vooral tegen het wetsontwerp geweest zijn omdat hij meende dat
het met name gericht was tegen toelating van politiek verwante buitenlanders. Uiteindelijk
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werd het wetsontwerp met 24 voor- en 3 tegenstemmers, waaronder de socialist Mendeis,
aangenomen.4

Jaren twintig
In de jaren twintig werd echter de roep tot herstel van het vrije grensverkeer steeds luider.
In november 1921 werden in de Kamervragen over het passenstelsel gesteld aan de minister
van buitenlandse zaken, H.A. van Karnebeek. Het passenstelsel zou steeds meer een sta-in-
de-weg zijn geworden voor het internationale reizigersverkeer. Voor een vrij grensverkeer
zou het passenstelsel moeten worden vereenvoudigd en het rijkspaspoortenkantoor wor-
den opgeheven. De minister van buitenlandse zaken bleek echter niet bereid werkelijke ver-
anderingen door te voeren.
In de jaren 1924-1925 waren volgens veel kamerleden de internationale omstandigheden

zodanig verbeterd, dat naar hun mening de opheffing kon worden overwogen van de wet
van 17 juni 1918. Minister van justitie Heemskerk antwoordde hierop, dat het nog niet wen-
selijk was de Wet van 17 juni 1918 in te trekken, omdat juist de plaatselijke autoriteiten prijs
stelden op de handhaving ervan. Hij gaf de voorkeur aan een verzachting van de uitvoering
van de wet. Ondanks aanhoudende stemmen in het parlement om de wet op te heffen, bleef
de wet van kracht tot 1967.
In 1927 werd de Vreemdelingenwet van 1849 kritisch bezien, waarbij de grondslagen van

de vreemdelingenwetgeving werden bediscussieerd. De kritiek was in de loop der jaren niet
wezenlijk veranderd. Deze richtte zich ook nu weer op het ontbreken van de rechtsbescher-
mingvan vreemdelingen. Vooral het vrijzinnig-democratische kamerlid D. van Emden ging
hier uitvoerig op in. Zijn kritiek gold niet zozeer de inhoud van de wet, maar vooral de toe-
passing. Recapitulerend beschreef hij de geschiedenis van de toepassing van de wet. Hij ging
hierbij terug naar de periode waarin de wet was geformuleerd. Toen waren sommige kamer-
leden van mening geweest dat de wet alleen tijdelijk toegepast mocht worden vanwege de
'treurige politieke en maatschappelijke toestand van Europa.' Zij hadden de wet gekarakteri-
seerd als 'illiberaal' en 'een schande voor de Nederlandsche natie', omdat vreemdelingen
door de kantonrechter of bij koninklijk besluit het land uitgezet konden worden. Reflecte-
rend over de toepassing van de Vreemdelingenwet op dat moment, verklaarde Van Emden
dat 'het rechtsgevoel van onzen tijd toch waarlijk heel wat gedaald [is] beneden het peil,
waarop het reeds zeventig jaren geleden gekomen was.'5
Van Emden zag de wijze waarop het begrip 'toelating' werd geïnterpreteerd als cruciaal

bij de toepassing van de wet. Hoe ging deze toelating anno 1927 in zijn werk? Een vreemde-
ling die naar Nederland wilde reizen, ging in de eerste plaats naar de Nederlandse consul in
zijn land, die hem een visum in zijn paspoort gaf. Ofschoon hij daarmee een machtiging had
gekregen van een vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid, betekende dit nog niet
dat hij was toegelaten. De vreemdeling vervolgde zijn reis en kwam aan bij de Nederlandse
grens. Hij toonde zijn paspoort en kon de grens passeren. Ook nu was hij nog niet toegela-
ten. De volgende stap was zich melden bij de politie in de plaats waar hij wilde verblijven.
Echter zelfs als de politie akkoord ging met zijn verblijf, was hij nog geen toegelaten vreem-
deling, omdat hij niet in het bezit was van een reis- en verblijfspas. Deze reis- en verblijfspas-
sen werden echter volgens Van Emden niet meer uitgereikt. Verontwaardigd noemde hij dit
een 'sabotage' van de Vreemdelingenwet door het Rijk: 'Men weigert den menschen een for-
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muliertje, iets waartegenover zij machteloos staan; men weigert dit, ten einde den vreemde-
ling zoo noodig in zijn macht te hebben.'G
Het resultaat hiervan was dat er in Nederland geen officieel toegelaten vreemdelingen

voorkwamen en dat de vreemdelingen derhalve geen beroep konden doen op de rechtsbe-
scherming die de Vreemdelingenwet hun in theorie bood. De beslissing over uitzettingen
lag in handen van de politie. En het betrof hier niet tien à twintig gevallen per jaar. In 1926
hadden er bijvoorbeeld maar liefst 2710 uitzettingen plaatsgevonden. De politie kon, aldus
Van Emden, zonder normen, zonder procesrecht en zonder openbaarheid optreden. Het
debat leidde niet tot veranderingen van de Vreemdelingenwet.

1933-1940: generositeit in de knel
Vanaf 1933, na de machtsgreep van Hitler, zien we veranderingen optreden in de toepassing
van de Vreemdelingenwet. Het optreden van de overheid tegenover de Duitse joodse vluch-
telingen, die in 1933 en daarna hun heil in Nederland zochten, werd vooral bepaald door de
wens de handelsbetrekkingen met Duitsland niet te verstoren en de neutraliteitspolitiek te
handhaven. De regering wees met betrekking tot de neutraliteitspolitiek naar de Eerste We-
reldoorlog, waarin deze opstelling zowel voor het land als voor zijn inwoners vruchten had
afgeworpen. Concreet betekende dit dat de regering zich bij het uitstippelen van het vreem-
delingenbeleid afvroeg in hoeverre de opvang van de vluchtelingen tot irritatie of andere
reacties van het regime in Duitsland zou kunnen leiden.7
In de eerste maanden na de machtsgreep scheen de zittende conservatieve regering zich

nauwelijks te realiseren met wat voor regime ze te maken had. Hitler werd in deze periode
vooral gezien als een middel om de invloed van het communisme in te dammen. Onder de
Nederlandse bevolking groeide in deze jaren het aantal leden van de NSB.8

Toelating van vreemdelingen was in de jaren twintig voornamelijk afhankelijk geweest
van het bezit van geldige papieren. In de jaren dertig werd de praktijk dat het hebben van
voldoende middelen van bestaan ook een belangrijke voorwaarde was tot toelating. Het
Eerste-Kamerlid en oud-sDAP'er J. Oudegeest signaleerde deze verandering toen hij een be-
zoek bracht aan de grensstreek. De wijze waarop de Vreemdelingenwet van 1849 door de
plichtsgetrouwe ambtenaren werd toegepast, was naar zijn mening niet afgestemd op de si-
tuatie van de Duitse vluchtelingen. Door de omstandigheden op de Duitse arbeidsmarkt en
door het verbod om meer dan RM 200 uit eigen land mee te nemen, was het voor veel vluch-
telingen onmogelijk om aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen. Derhalve deed Oude-
geest een beroep op de regering om in de praktijk een minder stringente interpretatie van de
Vreemdelingenwet toe te passen, waardoor de 'ongelukkige' slachtoffers van de nazi-ver-
volging het land konden worden binnengelaten.
Het antwoord van minister van justitie Donner liet weinig ruimte voor een milde interpre-

tatie. Hij verdedigde de gevoerde politiek met het argument dat in de heersende omstandig-
heden de traditionele principes van gastvrijheid ondergeschikt gemaakt moesten worden
aan de belangen van de eigen bevolking. Hiertoe kwam op 16 mei 1934 een regeling tot stand
('Wet tot regeling van het verrichten van arbeid voor vreemdelingen', Stbl. 257) waarmee
een vergunningenstelsel in het leven werd geroepen voor vreemdelingenarbeid in door de
overheid aan te wijzen bedrijfstakken.9

Voor de vluchtelingen kwam geen speciale wetgeving tot stand waarin het asielrecht werd
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verankerd. De Duitse vluchtelingen werden behandeld als immigranten. Om hier te kunnen
blijven moesten ze aantonen dat ze in hun levensonderhoud konden voorzien. De Neder-
landse arbeidsmarkt werd echter steeds ontoegankelijker. 10 Veel joodse immigranten waren
hiervan het slachtoffer.

In de zomer van 1935 probeerde de overheid haar greep op het vluchtelingentoezicht te
vergroten door de grenspolitie te voorzien van duidelijke instructies. Ondertussen had ze de
mogelijkheden van een aantal groepen vluchtelingen om in Nederland te werken ingeperkt.
In feite werden alleen bemiddelde vluchtelingen als emigranten toegelaten. Voor anderen
gold dat zij moesten bewijzen dat hun leven in Duitsland direct gevaar liep. Dit bewijs was
echter bijna niet te leveren.

Met de wet van 22 april 1937 werd de regering gemachtigd de oprichting van onderne-
mingen door buitenlanders te beperken of zelfs te verbieden. De wet werd hoofdzakelijk
toegepast op die sectoren waartoe de joodse vluchtelingen zich bijzonder aangetrokken
voelden, zoals confectie, handelsagenturen en commissiehandel.!! Een extra sta-in-de-weg
dus voor vluchtelingen die probeerden naar Nederland te komen.!2 In datzelfde jaar werd
een commissie ingesteld (onder leiding van de voormalige minister van justitie Donner) om
het functioneren van de Vreemdelingenwet te onderzoeken. De uitkomst was, dat de wet
meer aangepast moest worden aan de omstandigheden van de twintigste eeuw. Ondertussen
was echter een nieuw kabinet van ARP, CHU en RKSP (voordien ook met VBD) geïnstalleerd en
werd het advies van de commissie aan de kant geschoven. Het gevolg was dat het beleid
werd voortgezet.

De deur die toegang gaf tot Nederland ging nog verder dicht toen besloten werd vanaf21
maart 1938 alle mensen zonder geldige papieren over de grens te zenden. Alleen bij diege-
nen die konden aantonen dat ze gevaar liepen, werd afgezien van uitzetting. De bezitters van
een paspoort moesten zich bij de politie melden voor een verblijfsvergunning van maximaal
14 dagen, die niet verlengbaar was. Bij overschrijding van de toegestane termijn werden ze
over de grens gezet.

Een paar dagen voor 21 maart was het aantal vluchtelingen toegenomen door de Duitse
inval in Oostenrijk. De roep om verdere beperkende maatregelen was het standaard ant-
woord in dergelijke crisissituaties. De vluchtelingen, beroofd van al hun bezittingen, hadden
door de strengere toelatingseisen geen kans om over de grens te komen. Het begrip vluchte-
ling was inmiddels synoniem geworden met 'jood'.

Op 5 mei werden de bestaande maatregelen verder verscherpt: de vluchteling zou voor-
taan gezien worden als een 'ongewenst' element in de Nederlandse samenleving. Deze on-
gewensten moesten buiten de deur worden gehouden of-wanneer zij zich reeds in het land
bevonden - moesten zij over de grens worden uitgeleid. Verder was het hebben van midde-
len van bestaan niet meer voldoende om te worden toegelaten of te verblijven in Neder-
land.13 Mensen die in evident gevaar verkeerden, behielden hun uitzonderingspositie of
werden uitgezonderd van de beperkende maatregelen. De uitbreiding van de controlemaat-
regelen werd noodzakelijk gevonden om het aantal vluchtelingen laag te houden. Dit ge-
beurde echter op een tijdstip waarop de omstandigheden voor de meeste potentiële vluchte-
lingen in Duitsland en Oostenrijk snel slechter werden.

Hoewel de regering door verschillende informatiebronnen steeds meer overtuigd raakte,
dat de gehele joodse populatie werd uitgedreven, werd in het toelatingsbeleid geen rekening
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gehouden met deze agressieve politiek jegens de joden. Na de Reichskristallnacht konden
de vluchtelingen concreet aangeven dat ze in Duitsland de dood te vrezen hadden. Ze wer-
den bovendien gesteund door de Nederlandse bevolking die geschokt reageerde op deze
gebeurtenis en er bij de regering op aandrong de grenzen open te stellen. De regering besloot
hierop een beperkt aantal, door de minister van justitie geselecteerde vluchtelingen, toe te
laten.J4 In totaal zouden 9000 vluchtelingen worden toegelaten die moesten behoren tot een
van de volgende categorieën: familieleden van in Nederland verblijvende joden, joodse kin-
deren zonder ouders of Duitse joden 'in ernstig gevaar'.

Dit was echter een incidentele maatregel. Structureel was de interpretatie van het asiel-
recht uit 1930, waarbij uitgegaan werd van onmiddellijk levensgevaar als voorwaarde voor
toelating losgelaten. De deur viel definitief in het slot toen de minister van justitie Goseling
aan de procureurs-generaal meedeelde, dat vluchtelingen die na 17 december 1938 de grens
zouden overkomen, teruggeleid zouden worden naar Duitsland. De belangrijkste uitzonde-
ringen hierop waren 'alleenstaande vrouwen en kinderen, die alleen - dus niet in grootere of
kleinere groepen - over de grens komen.'JS Overigens werden tot 1940 in het geheim vluch-
telingen door politie en marechaussee (bij het Drielandenpunt) over de Belgische grens ge-
zet.Jó

Samengevat zijn de factoren die in de loop van de negentiende eeuw een rol hebben ge-
speeld in de besluitvorming van de beleidsmakers en uitvoerders ten aanzien van het vreem-
delingenbeleid: morele principes, openbare rust en veiligheid, internationale betrekkingen
en economische belangen. In de jaren twintig en dertig zien we een mengeling van al deze
factoren. Het gewicht van elke factor afzonderlijk was afhankelijk van het politiek-economi-
sche klimaat van het moment. Hierbij moet de pijnlijke conclusie worden getrokken dat het
recht op asiel als principieel argument in discussies over het te voeren beleid slechts een be-
slissende rol speelde, wanneer de belangen van de staat niet geschaad werden. Aangezien in
de jaren dertig voor de Nederlandse regering de nationale en internationale belangen de
hoogste prioriteit hadden, raakte de generositeit die we tijdens de Eerste Wereldoorlog te-
genover de Belgische vluchtelingen aantroffen, in de jaren dertig danig in de knel.

Noten
* Uitgebreider over dit thema: M. Leenders, Ongenode gasten. Van traditioneel asielrecht naar

immigratiebeleid, 1815-1938 (Hilversum 1993).
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Belgische vluchtelingen in Nederland
tijdens de Eerste Wereldoorlog
Liesbeth Strasser

Als men geconfronteerd wordt met een verschijnsel waar tegenover men zich geen houding
weet te geven, dan zal men trachten zich ervaringen uit het verleden voor de geest te halen
die een aanknopingspunt voor een positiebepaling kunnen bieden. Onze samenleving lijkt
steeds minder raad te weten met de asielzoekers en vluchtelingen die, daartoe gedwongen
door de oorlogssituatie en/ of de persoonlijke bedreiging door een dictatoriale regering, in
groten getale in ons land een veilig heenkomen zoeken. In dit artikel zal aandacht worden
geschonken aan de Belgische vluchtelingen, die gedurende de Eerste Wereldoorlog in ons
land hebben gewoond.

De Duitse inval in België
Op 4 augustus 1914vielen de Duitsers België binnen, nadat de Belgische regering de Duitse
eis tot vrije doortocht via België naar de Franse grens had afgewezen. Ze trokken bij Gem-
menich en Verviers de grens over met de bedoeling de fortenketen rond Luik in handen te
krijgen, waarin zij na felle tegenstand van het Belgische leger op 17 augustus slaagden. Op
20 augustus werd Brussel veroverd. Intussen had Engeland, dat garant stond voor de neutra-
liteit van België, aan Duitsland de oorlog verklaard. Militaire hulp kwam echter te laat. Het
Duitse leger stootte vervolgens via de Frans-Belgische grens door tot aan de Marne en de
Aisne, waar het een nederlaag leed. Op 27 september trokken de Duitsers op naar de Ant-
werpse vestigingen; twaalf dagen later viel de stad in hun handen.
Tijdens de eerste weken van hun veldtocht hebben de Duitsers een spoor van geweld ach-

ter zich gelaten. Vrijwel dagelijks deden er zich incidenten, brandstichtingen en executies
onder de burgerbevolking voor, een gedrag waarvoor tot op heden geen afdoende verkla-
ring is gevonden. Weliswaar verplichtten de officiële richtlijnen de Duitse troepen tot inti-
midatie en bestraffing van de burgerbevolking; er speelde echter ook zoiets als een 'vrij-
schutterspsychose' onder de Duitse soldaten een rol, een panische angst voor vermeende
schietpartijen door burgers. Zo werd de pastoor van Bernot gefusilleerd op beschuldiging
vanuit de kerktoren op de Duitsers te hebben geschoten. Te Dalheim en Argentau werden,
na een huiszoeking, een groot aantal burgers gefusilleerd omdat ze wapens in huis hadden.
In Aarschot en Leuven vielen honderden slachtoffers onder de burgerbevolking; deze ste-
den werden voor een deel in de as gelegd. Niet alleen weerbare mannen of notabelen, die
ervan werden verdacht de bevolking op te ruien, ook vrouwen, kinderen en bejaarden be-
hoorden tot de slachtoffers. Vreemd genoeg hebben dit soort oorlogsmisdaden zich alleen
in de eerste oorlogsweken voorgedaan. Na de val van Antwerpen, 9 oktober, bleek de angst
voor de 'franc-tireurs' bij de Duitsers verdwenen.! Meer dan een miljoen Belgen zouden in
de komende twee maanden in paniek over de Nederlandse grens vluchten, naar het buur-
land dat het geluk had buiten de oorlog te kunnen blijven.
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Toen duidelijk werd dat een Europese oorlog zou uitbreken, vaardigde de regering-Cort
van der Linden op 30 juli een officiële neutraliteitsverklaring uit. Twee dagen vóór de inval
van de Duitsers in België verklaarden de Duitse autoriteiten dat de Nederlandse neutraliteit
zou worden gerespecteerd. Dit betekende dat Nederland moest zorgen dat noch de geal-
lieerden noch de Duitsers het Nederlands grondgebied voor militaire doeleinden konden
gebruiken.
Tot het allerlaatst zou het de Nederlandse regering de grootste moeite kosten buiten deze

oorlog te blijven. Strikte handhaving van de neutraliteit vormde gedurende de hele oorlog-
speriode de grondslag van de regeringspolitiek. Een van de eerste maatregelen van de Ne-
derlandse regering bestond uit de sluiting van de monding van de Westerschelde voor oor-
logsschepen van beide partijen. Groot was de verontwaardiging aan geallieerde, en vooral
aan Belgische zijde. Engeland was nu immers niet in staat het bedreigde Antwerpen via deze
rivier te versterken. Ons land had trouwens toch al de naam pro-Duits te zijn. Hardnekkige
geruchten deden de ronde dat het Duitse leger via Limburgs territoir België was binnenge-
vallen; zelfs al wees een officieel onderzoek uit dat de neutraliteit van Limburg niet geschon-
den was, in de verhitte oorlogsatmosfeer kreeg het politieke imago van Nederland een fikse
deuk. Dit zelfde probleem zou zich aan het eind van de oorlog herhalen toen de Nederland-
se regering inderdaad aan 70.000 Duitse soldaten de terugtrekking via Limburg toestond.2

De eerste opvang van de vluchtelingen
Het lag voor de hand dat veel Belgen die het oorlogsgeweld trachtten te ontvluchtten hun
toevlucht in het neutrale buurland zochten. De eerste vluchtelingen staken de N ederlands-
Belgische grens in Zuid-Limburg over; na twee weken bevonden zich al 6000 vluchtelingen
in de dorpen aan de Nederlandse kant van de grens. Zij werden bij particulieren en in open-
bare gebouwen ondergebracht. Later zou de instroom vanuit België zich steeds meer in
westelijke richting verplaatsen, naar Noord-Brabant en Zeeland, een verschuiving parallel
aan de opmars van de Duitse troepen in België. De beschieting van Antwerpen door de
Duitsers in de nacht van 7 op 8 oktober joeg de gehele bevolking van de stad en haar omge-
ving op de vlucht. Niet alleen angst voor nieuwe Duitse gruweldaden speelde een rol; de
Antwerpse autoriteiten hadden de inwoners aangeraden de stad te verlaten. Eindeloze rijen
vluchtenden kwamen per rijtuig of te voet de grens over; velen trachtten per trein Nederland
te bereiken. Roosendaal en Bergen op Zoom raakten spoedig overvol: alle beschikbare
ruimte bij particulieren en in openbare gebouwen was bezet en nog steeds hield de vluchte-
lingenstroom aan. In Zeeuws-Vlaanderen was de situatie nog gecompliceerder, omdat naast
burgers ook 33.000 Belgische soldaten daar de grens over vluchtten, die met voorrang geïn-
terneerd dienden te worden. Een miljoen vluchtelingen uit België - de militairen niet meege-
rekend - kwamen de eerste oorlogsmaanden Nederland binnen: 500.000 via Noord-Bra-
bant, 400.000 via Zeeland, 100.000 via Limburg.3

De Nederlandse bevolking reageerde geschokt op het brute Duitse optreden in België; in
het hele land werden spontaan steuncomités opgericht en geld- en kledinginzamelingen ten
behoeve van de gevluchte Belgen georganiseerd. Via een oproep in een aantal landelijke
dagbladen werd reeds in de eerste week van augustus een landelijk comité gevormd om alle
lokale acties te coördineren: het 'Nederlands Comité tot steun van Belgische en andere
slachtoffers'. Eind augustus had dit comité al f 26.570,- ingezameld, afgezien van de hulp-
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goederen in natura die zo goed mogelijk via contactpersonen in de zuidelijke grensgemeen-
ten werden verdeeld. Schuldgevoelens over de eigen neutraliteit en de behoefte ook deel te
hebben aan de oorlogsheroïek speelden eveneens een rol.

De liberaal georiënteerde regering-Cort van der Linden stelde zich in eerste instantie af-
wachtend op. Zij was van mening dat de verantwoordelijkheid voor opvang van de vluchte-
lingen, net als voor de armenzorg, in de eerste plaats bij het particuliere initiatieflag. Pas als
de filantropische organisaties te kennen gaven deze zorg niet alleen te kunnen dragen,
sprong de overheid bij. Dit stadium brak al spoedig aan. Veel vluchtelingen waren zonder
geld en bagage de grens overgekomen; een aantal had door brand of beschieting zijn woning
en zijn bezittingen verloren. De kosten van onderhoud van deze groep ging al spoedig de
draagkracht van de particuliere organisaties te boven. Op 15 augustus liet minister van bin-
nenlandse zaken Cort van der Linden de commissaris van de koningin in Limburg weten dat
armlastige vluchtelingen op rijkskosten zouden worden gevoed. De uitkering bedroeg voor
volwassenen f 0,35 en voor kinderen f 0,20 per dag.4

In de troonrede van 15 september 1914 werd de beleidslijn ten aanzien van vluchtelinge-
nopvang ondubbelzinnig geformuleerd: 'Diep begaan met het lot van alle volken, die in den
krijg zijn meegesleept, draagt Nederland de buitengewone lasten, die het worden opgelegd,
gewillig en ontvangt met open armen alle ongelukkigen die binnen zijn grenzen een toe-
vlucht zoeken.' De regering hield zich aan deze bdofte, ook toen ons land begin oktober
door een niet-aflatende stroom vluchtelingen overspoeld dreigde te worden: iedereen werd
toegelaten, ook inderhaast vrijgelaten gevangenen en bewoners van psychiatrische inrich-
tingen. Ons land werd echter door de gebeurtenissen overvallen en had de grootste moeite
de chaos in de zuidelijke grensstreek onder controle te krijgen. Hulpcomités, plaatselijke en
landelijke autoriteiten spanden zich gezamenlijk voor de Belgische vluchtelingen in en lie-
pen elkaar voor de voeten. In de kranten van die dagen werden de chaotische taferelen ge-
schilderd en de gebrekkige organisatie aan de kaak gesteld.

Een gunstige bijkomstigheid vormde de aanwezigheid van gemobiliseerde Nederlandse
troepen in de zuidelijke provincies. Dit was het gevolg van de op 10 augustus afgekondigde
staat van oorlog; het burgerlijk gezag was in het Zuiden grotendeels door de militaire over-
heid overgenomen. Het leger beschikte over een 'étappedienst', belast met de huisvesting en
de voedselvoorziening van de Nederlandse soldaten. Deze organisatie werd nu ten bate van
de vluchtelingen ingezet. Zij hielp bij het inrichten van openbare gebouwen als voorlopig
onderkomen; ze zorgde voor stro op de vloeren en voor dekens. Al spoedig was het niet
meer mogelijk het steeds groeiende aantal Belgen in de grensplaatsen onderdak te verlenen.
Grote legertenten boden een voorlopige uitkomst. Militair-geneeskundig personeel werd
voor de medische zorg ingeschakeld en soldaten assisteerden in de grensgemeenten de bur-
gemeester en politie bij de ordehandhaving. De regering zette treinen in om de vluchtelin-
gen over het gehele land te verspreiden. Dit bood enig soelaas, maar het was slechts een
druppel op de gloeiende plaat (zie de staatjes aan het slot van dit artikel).

Al op 12 oktober vonden er onderhandelingen plaats tussen het Antwerpse stadsbestuur
en de Duitse bezetter over een mogelijke terugkeer van de vluchtelingen. De besprekingen
hadden zo'n gunstig verloop dat de Nederlandse regering verwachtte dat de meeste Belgen
binnen enkele dagen naar huis zouden kunnen terugkeren.
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'Zachte drang'
Op 15 oktober 1914 verscheen in de dagbladen een oproep van burgemeester en schepenen
van Antwerpen, gericht tot de in Nederland verblijvende Belgen: iedereen kon veilig terug-
keren; privé-eigendom zou worden gerespecteerd; jonge mannen zouden niet worden ge-
dwongen in het Duitse leger te vechten. Deze proclamatie bevatte voor een aantal groepen
van de Antwerpse bevolking geen uitnodiging, maar een bevel tot terugkeer: gemeenteamb-
tenaren, artsen, apothekers, ondernemers die bij de voedselvoorziening betrokken waren,
zij allen moesten binnen twee weken terug zijn. Als men aan deze order geen gehoor gaf,
zouden er (niet nader genoemde) maatregelen volgen.5

De vluchtelingen reageerden terughoudend op deze proclamatie. In veel steden werd tij-
dens speciale bijeenkomsten gediscussieerd over de te volgen gedragslijn. De groepen die
van de Duitsers een bevel tot terugkeer hadden gekregen, stonden voor een principiële keu-
ze: door de uitgestorven stad Antwerpen nieuw leven in te blazen zou men de vijand in de
kaart spelen. De Duitsers zouden het voedsel voor hun leger kunnen opeisen en geprodu-
ceerde goederen en overheidsgelden voor de eigen oorlogvoering kunnen gebruiken. Veel
van deze vermoedens werden achteraf bewaarheid. Misschien steunde men - zo dachten
velen - de Entente en de Belgische regering in ballingschap het beste door in Nederland te
blijven. Bij anderen was het vooral wantrouwen ten aanzien van Duitse beloftes, dat hen
deed aarzelen aan de oproep gehoor te geven. De Nederlandse en de Belgische regering de-
den alles om de vluchtelingen gerust te stellen. In een verklaring van de Belgische regering
in de kranten van 6 november kregen de ambtenaren de verzekering dat ze gerust hun werk
konden hervatten. De Duitsers zouden van hen geen eed van trouw aan het bezettingsregi-
me eisen. (Een uitzondering vormden de werknemers van de Belgische PTT, de spoorwegen
en van het ministerie van publieke werken. Hun werd werk in Engeland aangeboden.) Later
zouden Vlaamse politici in diverse Nederlandse steden spreekbeurten houden om de vluch-
telingen tot terugkeer over te halen.
De Nederlandse regering vermeed het zich rechtstreeks in deze zaak te mengen. In een

circulaire aan alle burgemeesters - deze moesten het feitelijke beleid uitvoeren - gaf Cort
van der Linden de raad 'zachte drang' op de vluchtelingen uit te oefenen om ze tot terugkeer
naar België te bewegen. Dit leidde tot grote plaatselijke verschillen: de burgemeester van
Beverwijk gunde de Belgen tien minuten bedenktijd om te beslissen of men wilde blijven of
terugkeren. In Harderwijk werden de Belgen gewoon de gemeente uitgezet.6

Tegelijkertijd werkte de minister aan maatregelen om alle door het Rijk onderhouden
vluchtelingen zo spoedig mogelijk in kampen te concentreren. Buiten Bergen op Zoom
werden twee tentenkampen opgericht; in Roosendaal werd een leegstaande suikerfabriek
tot verblijfplaats van 1600 personen gepromoveerd. In Amsterdam werden de armlastige
vluchtelingen in loodsen aan de IJkade ondergebracht, waar erbarmelijke omstandigheden
heersten. Waarschijnlijk was met deze maatregelen sprake van enig ontmoedigingsbeleid.
Van de vijf- à zesduizend in Amsterdam verblijvende Belgen was eind november ongeveer
de helft naar huis teruggekeerd.
Op 17 december vond in de Tweede Kamer een debat over het gevoerde vluchtelingen-

beleid plaats, het enige principiële debat dat aan de kwestie tijdens de oorlog zou worden
gewijd. Aanleiding hiertoe was een verzoek van minister Cort van der Linden om
f 300.000,- extra voor de vluchtelingenzorg. (In oktober was hem voorlopig een bedrag van
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f 100.000,- toegestaan.) De Kamer stond hem het gevraagde bedrag zonder meer toe; zij
maakte van de gelegenheid gebruik het tot dan toe gevoerde regeringsbeleid kritisch tegen
het licht te houden. De kritiek van de Tweede Kamer en van de pers, die ook veel aandacht
aan dit onderwerp had besteed, kwam, samengevat, neer op de gebrekkige organisatie van
de hulpverlening in het algemeen, op de pressie die de vluchtelingen moest bewegen naar
België terug te keren, en op het voornemen de vluchtelingen in grote kampen onder te bren-
gen.

Minister Cort van der Linden beloofde zoveel mogelijk aan de wensen van de Kamer te-
gemoet te komen en er zorg voor te dragen dat de vluchtelingen zo min mogelijk dwang zou
worden opgelegd. Hij verklaarde echter dat het noodzakelijk was een groot aantal Belgen in
'vluchtoorden' onder te brengen; er zou echter op worden toegezien dat de vluchtelingen
zoveel mogelijk in overeenstemming met hun sociale achtergrond zouden worden gehuis-
vest.

Definitieve maatregelen
Begin van het jaar 1915 was duidelijk dat circa 105.000 Belgen tot het eind van de oorlog in
Nederland wensten te blijven. Nu werd gewerkt aan meer definitieve maatregelen die inder-
daad tot 1918 van kracht zouden blijven. Vluchtelingen werden in drie categorieën verdeeld:
- De welgestelden. Hun werd niets in de weg gelegd. Hooguit werd, als ze in een van de
zuidelijke provincies woonden, onderzocht of hun activiteiten een bedreiging voor onze
neutraliteit en staatsveiligheid betekenden.
- De armlastigen. Een aantal bleef bij particulieren ondergebracht met een overheidsuitke-
ring van f 0,35 per volwassene en f 0,20 per kind (de uitkering voor Nederlandse werklozen
was aanzienlijk lager). Anderen, circa 12.000, werden min of meer gedwongen in zogenaam-
de 'vluchtoorden' ondergebracht, waarover hieronder meer. Of iemand bij particulieren
werd gehuisvest of in een vluchtoord, hing af van het beleid van de plaatselijke burgemees-
ter.
- De 'pauvres honteux', de 'stille armen' (in 1915 waren dit er ongeveer 1700). Dit waren
mensen uit de vrije beroepen of zakenmensen, die een tijdlang van hun spaargeld hadden
kunnen leven, maar langzaam tot de categorie der armlastigen dreigden te gaan behoren.
Voor hen werd door de afdeling 'Huisvesting' van plaatselijke vluchtelingencomités woon-
ruimte gehuurd. Voor hun dagelijkse onderhoud ontvingen zij van regeringswege een weke-
lijkse uitkering van f 0,70 per volwassene en f 0,50 per kind. Een deel van dit bedrag zou
later betaald worden uit de opbrengst van een grote inzamelingsactie in Denemarken.

De naam 'vluchtoord' was een eufemisme: het ging om een omheind gebied dat onder
leiding van een kampcommandant stond en dat men slechts met toestemming van de leiding
mocht verlaten. De kampcommandant werd terzijde gestaan door Nederlands en Belgisch
bewakingspersoneel. Anderzijds verschilden de vluchtoorden wezenlijk van de hiervoor ge-
noemde provisorische kampen, zoals de loodsen in Amsterdam. Het waren echte Belgische
'dorpen', bedoeld voor een langdurig verblijf. Naast woonbarakken waren er scholen, een
ziekenhuis, een kerk, een wasserij en een postkantoor. Er waren vier van dergelijke vluch-
toorden, die elk voor een bepaalde sociale categorie waren bedoeld: 'Nunspeet' was opgezet
voor 13.000 personen, voor 'gevaarlijke' en 'ongewenste elementen'. Daar heerste een ui-
terst streng regime. Er hebben slechts 7050 vluchtelingen gewoond. 'Uden' en 'Ede' waren
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bedoeld voor 'fatsoenlijke behoeftigen'. Binnen deze vluchtoorden werden speciale wijken
voor iets beter gesitueerden gebouwd. Beide vluchtoorden hadden een capaciteit van
10.000 personen, maar in Ede hebben slechts 5400 en in Uden 7020 personen gewoond.
Ten slotte was er 'Gouda', dat van tijdelijk onderkomen voor vluchtelingen de status van een
permanent vluchtoord wist te bereiken. Het was berekend op 2500 personen. Met deze ver-
fijnde sociale indeling kwam de minister aan de wensen van de Kamer tegemoet, die zich
tegen massale huisvesting van mensen uit totaal verschillende milieus had uitgesproken.

Het vluchtelingenbeleid heeft na januari 1915 nauwelijks meer op de landelijke politieke
agenda gestaan en het beleid inzake de vluchtelingenopvang bleef ongewijzigd. De regering
had andere zorgen: wilde Nederland, een handelsland bij uitstek, een neutraal eiland tussen
oorlogvoerende staten blijven - en de regering slaagde hier slechts met moeite in - dan
moest het kunnen bewijzen dat alle geïmporteerde goederen uitsluitend in eigen land wer-
den gebruikt en niet naar een der oorlogvoerende landen werden doorgevoerd. Een soort-
gelijke regel gold uiteraard de export. Engeland wilde onze produkten niet meer kopen, om-
dat men vreesde dat deze van Duitse oorsprong waren. Ons land kreeg met name in 1917
en 1918 te maken met een toenemende schaarste aan eerste levensbehoeften. De regering
ging over tot distributie en rantsoenering van een groot aantal artikelen. Ook kwam er ge-
brek aan woonruimte en werkgelegenheid. Vooral de arbeiders waren hiervan het slachtof-
fer.?

De stemming onder de bevolking
De altruïstische instelling van de Nederlandse politiek en van de bevolking is in de loop van
de oorlog wel verminderd, zeker toen de eigen problemen op het gebied van de voedsel-
voorziening nijpender werden. Wrijvingen hierover hebben vooral op lokaal gebied ge-
speeld en oplossingen moesten door de burgemeesters worden gevonden. M.H.C.H. Leen-
ders heeft in haar proefschrift het vluchtelingenvraagstuk in drie steden onder de loep geno-
men: Amsterdam, Rotterdam en Maastricht.8 Amsterdam heeft tijdens de oorlog slechts
2500 vluchtelingen hoeven onderhouden, dank zij het gevoerde ontmoedigingsbeleid. Ve-
len waren naar Engeland vertrokken; een groot aantal armlastigen was in Nunspeet en alle
'pauvres honteux' in Ede ondergebracht. De in Amsterdam verblijvende vluchtelingen ont-
vingen met toestemming van minister Cort van der Linden een aanzienlijk hogere uitkering
dan elders verblijvende vluchtelingen, bijna het dubbele van een Amsterdamse werkloze ar-
beider met zijn gezin. Daarentegen verlangde het gemeentebestuur van de Arbeidsbeurs dat
Amsterdammers voorrang op de arbeidsmarkt zouden krijgen. Hierdoor bleven spanningen
tussen Amsterdammers en Belgen beperkt. In Rotterdam verbleven tijdens de oorlog tegen
de 9000 armlastige vluchtelingen. Het Rotterdamse gemeentebestuur verlaagde in de loop
van de oorlog de uitkeringen aan de Belgen tot het niveau van de steun aan Rotterdamse
werklozen, om conflicten tussen de bevolkingsgroepen te voorkomen. De 80 'pauvres hon-
teux' kregen een veel hogere uitkering: f 0,70 per volwassene en f 0,50 per kind. Van de drie
onderzochte steden deden zich in Maastricht de meeste problemen tussen de eigen bevol-
king en de 1750 vluchtelingen voor, met name op gebied van de arbeidsmarkt en de huisves-
ting. De aanwezigheid van de vluchtelingen deed de lonen dalen - de Belgen werkten voor
minder loon. Door in de loop van 1915 alle armlastige vluchtelingen in een vluchtoord on-
der te brengen, werd dit probleem opgelost. De 'pauvres honteux', die in Maastricht verble-
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ven, kregen geen hogere uitkering dan de gewone vluchtelingen. Spanningen op de huizen-
markt bleven echter gedurende de hele oorlog bestaan. Met deze voorbeelden wordt nog
eens duidelijk dat er grote plaatselijke verschillen waren bij de uitvoering van het regerings-
beleid, dat op zichzelf ruimhartig was.

Verontwaardiging over de Duitse bezetting van België speelde na de eerste oorlogsmaan-
den geen grote rol meer bij de bereidheid tot hulp aan de vluchtelingen. Het neutraliteitsstre-
ven maakte een stellingname in deze oorlog onmogelijk. Wel protesteerde de Nederlandse
regering samen met andere neutrale landen tegen gedwongen tewerkstelling van Belgische
arbeiders in Duitsland. De zware politieke druk dwong de Duitsers van deportatie van Bel-
gische arbeiders af te zien en de reeds naar Duitsland vervoerde Belgen naar huis te laten
terugkeren. De Nederlandse bevolking had evenmin de neiging partij te kiezen; zij be-
schouwde de oorlog als een zinloos machtsconflict waar men niets mee te maken wilde heb-
ben; waar men zich zelfs enigszins boven verheven voelde.

Het is verwonderlijk dat de in ons land verblijvende Belgen een zo grote mate van vrijheid
van meningsuiting hebben genoten. Anti-Duitse en communistische manifestaties waren
verboden, maar typisch Belgische conflicten, zoals de taalstrijd, de oprichting van een nieu-
we Vlaamse universiteit te Gent en zelfs annexionistische campagnes - het streven om delen
van Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen te annexeren - konden in tal van de hier opge-
richte Vlaamse en Franstalige periodieken worden uitgevochten. Dit annexionisme dat bij
bepaalde toonaangevende politieke groeperingen onder de Belgen sterk leefde, vergiftigde
aan het eind van de oorlog de relatie tussen Nederland en België. Deze spanningen stonden
echter geheel los van het Nederlandse vluchtelingenbeleid.

Kossmann karakteriseerde de Nederlandse buiten- en binnenlandse politiek als soepel en
nuchter: 'De regering trad op waar onrecht hersteld, ellende voorkomen, een gevaar bedwon-
gen moest worden, maar trok zich terug als zij meende de toestand te hebben gezuiverd.'9
Ook het vluchtelingenbeleid uit die periode droeg het kenmerk van sociale Realpolitik.

Tot slot
N a de Eerste Wereldoorlog kwam er een einde aan de liberale toelating van vreemdelingen
in ons land, een ontwikkeling die zich in heel Europa voordeed. Achtergrond hiervan was
de revolutionaire sfeer in Rusland, en dichterbij in Duitsland. Troelstra, partijleider van de
SDAP meende in november 1918 ten onrechte dat de Nederlandse arbeiders op het punt
stonden de macht te grijpen. Daarnaast zwermden massa's statenlozen uit het voormalige
Turkse en Oostenrijkse rijk - etnische groepen voor wie het verdrag van Versailles geen ei-
gen staat had gecreëerd - uit over Europa. In het licht van deze situatie werd de wet van 17
juni 1918 in het leven geroepen. Hiermee kreeg de regering controle op toelating en duur
van het verblijf van vreemdelingen. Deze was slechts als tijdelijk bedoeld, maar bleef tot
1967 van kracht. In onze tijd wordt het toelatingsbeleid nog steeds aangescherpt.

Kunnen de ervaringen met de Belgische vluchtelingen ons aanknopingspunten bieden
voor onze stellingname in de huidige vluchtelingenproblematiek? Natuurlijk valt de situatie
van 1914-1918 niet helemaal te vergelijken. De verschillen met de huidige situatie zijn talrijk.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er geen sprake van een toelatingsbeleid, ook al bestond
er wel degelijk een juridisch instrument om vreemdelingen te weren. Zo luidde artikel 1 van
de wet van 13 augustus 1849: 'Alle vreemdelingen, die voldoende middelen van bestaan
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hebben, of door werkzaamheid kunnen verkrijgen, worden in Nederland toegelaten ...' en
artikel 12: 'De vreemdeling gevaarlijk voor de publieke rust, kan op Onzen last worden uit-
gezet ...'lOVan deze mogelijkheid werd echter geen gebruik gemaakt. Voorts waren de Belgi-
sche vluchtelingen, zowel Vlamingen als Walen, geen vreemden voor ons. Het was boven-
dien, ondanks de taalverschillen, één groep, op de vlucht voor dezelfde vijand. Nu hebben
wij te maken met vluchtelingen uit de meest verschillende landen en culturen, die tijdens de
eerste opvang ook nog samen gehuisvest zijn. De Belgische vluchtelingen bleven de volle
rechtsbescherming van hun eigen regering genieten. Zij financierde onder andere de kosten
van het lager onderwijs voor Belgische kinderen in ons land.

Toch zijn er wel enige overeenkomsten te ontdekken. Ook toen ging het om grote aantal-
len vluchtelingen, voor wie op korte termijn onderdak moest worden gevonden. Het vluch-
telingenbeleid wordt tegenwoordig meer dan vroeger landelijk vastgesteld, maar net als nu
was de verantwoordelijke minister afhankelijk van de medewerking van lokale bestuurders.
Ook zonder dat er sprake was van een toelatingsbeleid bestond er een spanningsveld tussen
totale (bewegings)vrijheid voor alle vluchtelingen en de noodzaak van ordehandhaving, be-
waking van de neutraliteit en controle op de rechtmatigheid van de uitkeringen aan de be-
hoeftige vluchtelingen. In de eerste oorlogsmaanden werd door de woordvoerders in het
parlement (de belangrijkste waren leden van de SDAP), door de pers en door de actiecomités
een zo groot mogelijke vrijheid en een individuele benadering van de vluchtelingen bepleit.
In de loop van de oorlog namen de dagelijkse problemen voor de Nederlanders zelf toe; het
idealisme raakte op de achtergrond en er ontstonden wel eens spanningen tussen de beide
bevolkingsgroepen. De economische situatie werd in de loop van de oorlog kritiek, was
slechter dan op dit moment. De Nederlandse arbeiders keken soms met scheve ogen naar
de vluchtelingen, wanneer dezen op het gebied van hun uitkering, huisvesting en werkgele-
genheid bevoordeeld werden. Er was sprake van afgunst of van een zekere onwil het toch
al zo krappe voedsel met de Belgen te moeten delen; er speelde echter geen pure vreemdelin-
genhaat in mee.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog voelde Nederland zich bevoorrecht dat het buiten de
oorlog kon blijven. Dit besef lag ten grondslag aan de bereidheid alle vluchtelingen op te
vangen (zie de geciteerde zinsnede uit de troonrede van 1914). Wie zich in deze tijd bewust
is van de geprivilegieerde positie van ons land, onze welvaart, ons politieke en sociale stelsel,
de nabijheid van het oorlogsgebied, voor hem is ons land niet te vol. Maar ook nu is het
onmogelijk een draagvlak voor een humaan vluchtelingenbeleid te vinden als de groepen die
zich aan de rand van onze samenleving bevinden, zich in de steek gelaten voelen. Geen
hoogdravend idealisme - dat hield ook in de Eerste Wereldoorlog maar kort stand - maar
sociale Realpolitik is dan gewenst.

Trouwens, wie zal de Nederlanders in zijn land opnemen, als zij onverhoopt op de vlucht
gedreven worden?
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Bijlagen11

Aantallen van door de overheid onderhouden vluchtelingen in de maanden oktober en december 1914
Provincie oktober december
Noord-Brabant 150.000 34.000
Zuid-Holland 57.000 13.000
Zeeland 50.000 22.000
Noord-Holland 34.000 6.000
Limburg 20.000 10.000
Gelderland 8.600 6.300
Utrecht 7.400 3.500
Overijssel 4.700 2.000
Groningen 3.000 1.700
Drenthe 3.000 1.200
Friesland 2.300 1.300

Nederland 340.000 101.000

Aantallen vluchtelingen in verhouding tot het imvoneraantal op 10 oktober 1914
Noord-Brabant inwoners vluchtelingen
Bergen op Zoom 15.528 50.000
Eindhoven 5.665 5.000
Ginneken en Bavel 7.245 3.125
Halsteren 4.125 7.746
Helmond 14.767 1.150
's-Hertogenbosch 34.928 2.600
Oosterhout 12.563 1.160
Ossendrecht 3.049 5.000
Oudenbosch 5.533 2.000
Oud- en Nieuw-Gastel 5.144 4.500
Princenhage 10.876 1.900
Putte 1.298 4.000
Roosendaal 16.716 50.000
Rucphen 5.033 2.640
Steenbergen 8.567 2.000
Teteringen 5.932 1.270
Tilburg 50.405 4.300
Wouw. 4.429 1.200
Zevenbergen 7.732 1.400
Zundert ? ?

Zeeland inwoners vluchtelingen
Aardenburg 2.036 2.030
Axel 4.946 1.500
Breskcns 2.198 1.160
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Cadzand 1.079 600
Clinge 3.685 1.000
Grauw 2.145 500
Hontenisse 5.107 3.000
Hulst 3.286 3.000
Jansteen, St. 3.011 1.300
Kruiningen 3.756 7.000
Middelburg 19.546 3.275
Oostburg 2.317 2.940
Sas van Gent 2.086 2.400
Schoondijke 1.918 1.000
Sluis 2.670 5.000
Terneuzen 9.329 1.300
Vlissingen 21.363 8.160
Westdorpe 1.770 750
Zierikzee 6.808 1.100

Limburg inwoners vluchtelingen
Eysden 2.710 1.600
Heer 3.711 1.300
Maastricht 37.483 14.000
Mheer 866 800
Noorbeek 745 1.295
Roermond 13.858 1.017
Valkenburg 1.485 658
Weert 10.090 500
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De opvang van joodse vluchtelingen in
Nederland, 1933-1940
Jan Ramakers

'Heb ik Westerbork soms uitgevonden? Dat heeft jullie Nederlandse regering
gedaan.'
'Maar niet met deze bedoeling. '

J. Presser, De nacht der Girondijnen

Over de opvang in Nederland van de joden die in de jaren dertig vluchtten voor het Hitler-
regime, is in de loop der jaren het nodige geschreven.! Meer en uitgebreider dan in dit artikel
mogelijk zal zijn. Veel nieuws valt er over het probleem dan ook niet te vertellen. Toch is het
goed in dit themanummer van Rekenschap nog eens de aandacht te vestigen op de joodse
vluchtelingen. Want zelden is het vluchtelingenprobleem in de Nederlandse geschiedenis
scherper gesteld: een met genocide bedreigd volk - dat weten we in ieder geval nu, achteraf
- doet een beroep op de solidariteit van een volk dat zich geconfronteerd weet met één van
de ernstigste economische crises in zijn bestaan. Hoe ver reikte in zo'n extreme situatie de
solidariteit? En in hoeverre beïnvloedde de situatie waarin het 'gastvolk' zich bevond de per-
ceptie van de ernst van het probleem? Dit soort vragen dringt zich meteen op.

Ook op een ander niveau, namelijk dat van het 'historisch bewustzijn', is het probleem
van de joodse vluchtelingen belangrijk. De historicus, en dan bedoel ik niet alleen de vakhis-
toricus maar ieder historisch geïnteresseerde, houdt zich hier bezig met een diep-menselijk
drama. Ongetwijfeld zal hij de behoefte voelen een oordeel uit te spreken over wat er ge-
beurd is. Maar de historicus heeft op een andere manier deel aan het drama dan de tijdgeno-
ten die het aan den lijve ondervonden. Nietin de laatste plaats omdat de historicus de afloop
kent. Is het dan nog zinvol te oordelen? En is dat mogelijk zonder te vervallen in veront-
waardiging die maar al te vaak goedkoop is? Het dilemma is nauwelijks oplosbaar. De histo-
ricus moet een weg zoeken tussen het abstraheren van de problematiek, tussen de distantie
die nodig is voor de wetenschappelijke analyse, en de emotionele betrokkenheid die onver-
mijdelijk is.2 Toch is het zinvol af en toe bij dit dilemma stil te blijven staan. Het verklaart
minstens ten dele de uiteenlopende oordelen over de opvang van de joodse vluchtelingen
in Nederland. En het maant de historicus tot gepaste bescheidenheid. .

De joodse literator Abel Herzberg heeft ooit over de hulp aan joodse onderduikers ge-
zegd: 'Ik verwijt het niemand als hij geen joden verborgen heeft, want ik weet niet of ik het
zelf gedaan zou hebben.' Mutatis mutandis geldt zijn uitspraak misschien ook voor de op-
vang van joodse vluchtelingen. Wie zal het zeggen? Het lijkt mij in ieder geval niet erg rele-
vant een moreel oordeel te vellen over het individuele gedrag van betrokkenen. Des te rele-
vanter is de vraag waarom de opvang al dan niet bevredigend is verlopen.
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Jodenvervolging in het Derde Rijk
In januari 1933 kwam Adolf Hitler met steun van conservatieven en nationalistische krach-
ten in de Weimar-republiek aan de macht. Twee maanden later al verleende de Rijksdag dic-
tatoriale bevoegdheden aan de nieuwe kanselier naar aanleiding van de Rijksdagbrand, waar-
voor de communisten verantwoordelijk werden gesteld. De anticommunistische hetze van
de nationaal-socialisten had zijn werk gedaan. Het Derde Rijk was een feit.

Het belangrijkste element in Hitlers nationaal-socialistische ideologie was, zoals bekend,
het rabiate, racistische antisemitisme. Dat was zeker geen exclusief Duits verschijnsel, maar
het heeft in Duitsland wel zijn meest uitgesproken vorm gevonden. Het appelleerde aan de
sentimenten van vrijwel alle klassen in de economisch geruïneerde en politiek instabiele re-
publiek van Weimar. Het antisemitisme suggereetde eenvoudige oplossingen voor ingewik-
kelde problemen. De joden, niet-'arisch' en dus niet behorend tot het Germaanse 'Herren-
volk', werden verantwoordelijk gehouden voor alles wat in het recente verleden in Duits-
land mis was gegaan: de nederlaag tijdens de Eerste Wereldoorlog, de vernedering van het
Verdrag van VersailIes, de economische malaise die Duitsland harder had getroffen dan enig
ander Westeuropees land en de politieke instabiliteit. Kapitalisme en socialisme, democratie
en communisme, dat alles kwam volgens de nationaal-socialisten voort uit en bijeen in het
internationale jodendom, dat geen ander doel zou hebben dan de ondergang van de arische
volken. Het Germaanse ras had geen andere keuze dan de strijd aan te binden met het 'jood-
se gevaar'. Aldus geschiedde.

De Neurenbergse rassenwetten van 1935 beroofden de zes à zevenhonderdduizend jo-
den van alle burgerrechten en verboden huwelijken tussen joden en niet-joden. Zij vormden
de opmaat tot het sociale isolement en de brute economische en fysieke terreur tegen de
joodse bevolkingsgroep in Duitsland. De joden waren vogelvrij. Het geweld culmineerde in
de nacht van 9 op 10 november 1938, de zogenaamde 'Kristallnacht', in gruwelijke, van ho-
gerhand georkestreerde pogroms naar aanleiding van de aanslag op een ambtenaar van het
Duitse gezantschap in Parijs door een zeventienjarige Pools-joodse emigrant. Tweehon-
derd synagogen gingen in vlammen op, naar schatting 7500 tot 8000 joodse winkels werden
vernield en geplunderd, dertigduizend joodse mannen werden gearresteerd, vijfendertig
joden werden die nacht vermoord. Voor wie het tot dan toe nog niet had willen geloven was
het nu duidelijk: voor de joden was in nazi-Duitsland geen toekomst meer.

Joodse vluchtelingen nauwelijks welkom
Tienduizenden joden wilden Duitsland verlaten. In het eerste jaar van het nazi-regime was
dat niet zo heel moeilijk. De Nederlandse vreemdelingenwetgeving verhinderde hun komst
niet, zolang ze maar over voldoende middelen van bestaan beschikten, hetgeen in de regel
wel het geval was. Overigens ging de Nederlandse overheid er toen van uit dat de vluchtelin-
gen zich slechts tijdelijk zouden vestigen. Zodra het Duitse regime zich had gestabiliseerd
en de excessen, die nu eenmaal met een revolutie gepaard gaan, waren ingedamd, zouden de
vluchtelingen naar het land van herkomst terugkeren.

Na 1933 werd het allengs moeilijker Nederland binnen te komen, al was het maar omdat
de meeste vluchtelingen die nu hier aanklopten totaal berooid waren. Zij waren in Duitsland
financieel geruïneerd door de economische boycot tegen de joden. Bovendien stond de
Duitse valutawetgeving het over de grens brengen van geldbedragen van enige betekenis
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niet langer toe. Bob Moore, de belangrijkste auteur over het probleem van de joodse vluch-
telingen in Nederland, meent dat de economische situatie verreweg het belangrijkste ele-
ment was in de vorming van het vluchtelingenbeleid.3 De enorme werkloosheid in Neder-
land liet een permanente opvang van armlastige vluchtelingen nauwelijks toe. Een toename
van de concurrentie in handel en bedrijf werd evenmin wenselijk geacht. Misschien heeft dit
er ook toe bijgedragen, dat de ernst van de jodenvervolgingen door de overheid soms onwil-
lekeurig werd onderschat. Al te vaak werden de joden als puur economische vluchtelingen
beschouwd. De financiële toestand waarin de vluchtelingen verkeerden versterkte die op- .
vatting alleen maar.

Maar er waren ook andere motieven om een terughoudend beleid te voeren. Een referen-
daris van het ministerie van sociale zaken is in een nota van 14 februari 1940, getiteld 'Het
vluchtelingenvraagstuk in Nederland', uiterst openhartig. Ook deze ambtenaar wijst op de
economische problemen. Maar dan vervolgt hij: 'Staatkundig gezien kan het opnemen van
grote groepen personen van vreemd ras en vreemde nationaliteit, gevaar opleveren voor
"Überfremdung". Eenmaal opgenomen in ons land, schijnen de meeste vluchtelingen [...]
er aan te hechten, de Duitsche taal als voertaal te blijven gebruiken. [...] De toelating en de
werkzaamheid van een groot aantal Joden uit Duitschland in Nederland, bergt het gevaar in
zich van uitbreiding van het anti-semitisme, vooral daar, waar deze "emigranten" door hun
gedrag of aanmatiging aanstoot geven, dan wel concurrentie aandoen aan groepen der be-
volking op het gebied van arbeid, zaken, woningen, enz. Dit gevaar bleek in de laatste jaren
niet denkbeeldig, ook buiten de kringen van eigenlijke fascisten, als NSB'ers,enz.' Het drong
kennelijk niet tot deze ongetwijfeld goed bedoelende ambtenaar door, dat ook zijn eigen
denkbeelden gevaarlijk ver naar de antisemitische kant doorschoten. Hij meende dat in ieder
gevalOosteuropese joden zoveel mogelijk geweerd moesten worden, want 'zij hebben een
geheel andere mentaliteit en staan in het algemeen op een veellageren trap van cultuur dan
de West-Joden'. Bovendien hadden zij geen geregelde of slechts 'twijfelachtige' middelen
van bestaan. Naturalisatie van deze lieden was uiteraard geheel uit den boze: 'Naturalisatie
van groote groepen van vreemdelingen, die vreemd blijven aan onzen volksaard en het sen-
timent missen tot het werkelijk beleven van het Nederlander-zijn, kan schade toebrengen aan
ons nationale volksbestaan.'4

Uitzonderlijk waren dit soort denkbeelden niet. Voor de joodse gemeenschap in Neder-
land vormden ze zelfs het belangrijkste argument om het restrictieve toelatingsbeleid van de
overheid te steunen. De angst voor toenemend antisemitisme zat diep. Voor de beleidsma-
kers was dit slechts één argument van de vele. Zij vreesden ook voor verstoring van de diplo-
matieke betrekkingen met het buurland en van de nationale veiligheid en de openbare orde.
Politiek actieve, noodzakelijkerwijs 'linkse' vluchtelingen vormden daarbij een bijzonder ri-
sico. Ook de economische betrekkingen met de belangrijke handelspartner Duitsland ston-
den op het spel. Tot slot weigerde de overheid uit de pas te lopen met het terughoudende
beleid van andere landen. De Nederlandse grens mocht niet de bres worden in de wal die
Duitsland omringde. Anders zou een oncontroleerbare golf vluchtelingen het land over-
spoelen.

Publieke opinie en parlement
Hoewel Nederland een zekere traditie kende als gastland voor vluchtelingen en het hier zel-
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den tot regelrechte uitingen van xenofobie is gekomen, kon men nauwelijks spreken van
principiële tolerantie tegenover minderheden. Eerder was er sprake van een gereserveerd
soort onverschilligheid, althans zolang men meende van de vreemdeling geen last te heb-
ben.

Zo'n houding had de Nederlander ook gecultiveerd tegenover de joden die in de loop der
eeuwen het land waren binnengekomen. Zolang de joden zich in de ogen van de meerder-
heid gedeisd hielden, was het leven hier wel te harden, beter in ieder geval dan in veel andere
Westeuropese landen: van virulent antisemitisme was zelden sprake. Maar de beeldvorming
over de joden was lang niet altijd positief, ook niet nadat zij in 1796 dezelfde burgerrechten
hadden verworven als hun landgenoten. Vooral in confessionele kring werd in de anderhal-
ve eeuw voor 1940 nog wel eens een stevig antisemitisch credo beleden. Alleen met de
mond, dat wel.

Een en ander galmde in de jaren dertig nog na in de publieke opinie over het vluchtelin-
genprobleem, althans voor zover die in de pers tot uitdrukking kwam. In de periodieken van
confessionele snit werd bij tijd en wijle de stelling verkondigd dat de onbekeerbaarheid van
de joden wellicht een ernstiger probleem was dan het antisemitisme. Niet dat het laatste te
billijken was, maar hadden de joden het niet over zichzelf afgeroepen?5 En de katholieke en
protestants-christelijke pers oordeelde aanvankelijk ook nogal positief over het feit dat de
nationaal-socialisten resoluut afrekenden met het 'linkse gespuis' in Duitsland. Dat gebeur-
de in voorzichtige bewoordingen, maar toch ... Onchristelijk 'rechts' kon op meer sympathie
rekenen dan onchristelijk 'links'.

Maar naarmate meer over de gruwelen van het nazi-regime bekend werd, werd de pu-
blieke opinie wat milder tegenover de slachtoffers, vooral toen bleek dat de totalitaire staat
ook de kerken in zijn wurggreep probeerde te krijgen. Wel bleef de pers loyaal aan de respec-
tieve geestverwante politieke richtingen: confessionele kranten steunden onvoorwaardelijk
het vluchtelingenbeleid van de confessionele regeringen-Colijn, de liberale en vooral de so-
cialistische pers volgden dat beleid kritisch, maar zonder resultaat. Terwijl het katholieke
dagblad De Tijd bijvoorbeeld na de Kristallnacht nog meende dat het vluchtelingenbeleid
'werkelijk safe (is) in handen van de Nederlandsche Regeering', wees Het Volk, een sociaal-
democratische krant, dat beleid ondubbelzinnig af. Nederlanders wilden wel helpen, meen-
de de krant, maar de regering luisterde niet. Overbodig te melden dat het nationaal-socialis-
tische Volk en Vaderland ook de geringe hulp die geboden werd nog te veel vond.6 Maar hoe-
wel de publieke opinie allengs kritischer werd over het Duitse regime, was van een perma-
nente belangstelling voor het vluchtelingenprobleem geen sprake. Er waren, zoals zo vaak,
dramatische gebeurtenissen als de afkondiging van de rassenwetten en de Kristallnacht voor
nodig om de pers in het geweer te brengen. Het Volk constateerde in 1939 dan ook bitter:
'[...) de ellende van anderen is snel vergeten.'7

Met de parlementaire belangstelling voor de vluchtelingen was het niet veel anders
gesteld. Als het parlement het initiatief nam om de regering door middel van vragen ofinter-
pellaties aan de tand te voelen, gebeurde dat in de regel naar aanleiding van incidenten. Daar-
na zakte de belangstelling weer in, meestal tot de behandeling van de begrotingen van
Binnenlandse Zaken en Justitie, onder welke departementen het vluchtelingenbeleid ressor-
teerde. De regering kon zo rustig de door haar uitgezette koers blijven volgen. Alleen de
concrete opvang in kampen, waarover zo meteen meer, ondervond nog wel eens kritiek van
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een kamermeerderheid. Maar voor de hoofdmoot van haar beleid, de toelating van vluchte-
lingen, kreeg de regering meer dan voldoende steun van de regeringspartijen. Vandaar dat
minister-president Colijn, een antirevolutionair, zonder veel weerwoord in januari 1939 aan
de Eerste Kamer kon meedelen: 'Voor een aansporing tot meerdere hulpverleening met een
beroep op naastenliefde of Christenplicht is naar het oordeel der Regeering zeker geen
plaats. Zij kan zich volkomen vereenigen met de opmerking van vele leden, dat de Christelij-
ke politiek in geenen deele onbeperkte toelating eischt; zooals terecht wordt opgemerkt,
mogen de rechtmatige belangen van het eigen volk dat zelf in hoogst moeilijke omstandig-
heden verkeert niet in het gedrang komen.'8

Beleid per circulaire
Aan de behartiging van die 'rechtmatige belangen' voldeed de regering ruimschoots door de
regels voor toelating van vluchtelingen voortdurend aan te scherpen. De Vreemdelingenwet
van 1849 immers, die de toelating en vestiging van vreemdelingen regelde, en die in principe
ook op de joodse vluchtelingen van toepassing was, kon de vluchtelingenstroom niet in-
dammen. De wet legde nauwelijks beperkingen op aan de toelating. Vreemdelingen hoef-
den zich slechts te kunnen identificeren en zij moesten over voldoende middelen van be-
staan beschikken. Door bilaterale verdragen die het vrije grensverkeer van arbeiders garan-
deerden, waren de grenzen voor ingezetenen van de meeste Westeuropese landen de facto
open, ook voor Duitse.

Aanvankelijk werd het liberale toelatingsbeleid gehandhaafd, al werd vestiging slechts tij-
delijk toegestaan. Maar vanaf mei 1934 vaardigde het ministerie van Justitie een aantal circu-
laires uit die successievelijk probeerden de toelating van vluchtelingen te beperken. Door
met circulaires te werken in plaats van met wetgeving slaagde het departement erin het par-
lement zoveel mogelijk te omzeilen en de openbaarheid te mijden. Deze ontwikkeling cul-
mineerde in de beruchte instructie van 7 mei 1938 die werd uitgegeven naar aanleiding van
de inlijving van Oostenrijk bij Duitsland: vluchtelingen werden voortaan beschouwd als on-
gewenste vreemdelingen die de grens niet over mochten en die, als zij illegaal in het land
verbleven, uitgeleid dienden te worden. Slechts wie aantoonbaar in levensgevaar verkeerde,
werd in Nederland toegelaten. De beoordeling van individuele gevallen werd overgelaten
aan de grens autoriteiten. De Vreemdelingenwet was zo, zonder dat er een wetswijziging aan
te pas was gekomen, voor de joodse vluchtelingen tot een dode letter geworden.

Na de Kristallnacht, toen tienduizenden joden daadwerkelijk direct met de dood werden
bedreigd, werd het beleid nog verder aangescherpt. Volgens nieuwe instructies mochten
slechts vluchtelingen worden toegelaten die in levensgevaar verkeerden, verblijfhadden ge-
houden in de nabijheid van de Nederlandse grens en waren gevlucht met achterlating van
have en goed. Hiermee was zelfs het traditionele asielrecht, dat een veilige toevluchtshaven
bood aan fysiek bedreigden, op de helling gezet.

Naar een barre, troosteloze vlakte
Aan de grensovergangen speelden zich hartverscheurende taferelen af. Mannen smeekten
op de knieën om te worden toegelaten, vrouwen vielen flauw, sommigen dreigden met zelf-
moord. Een onafhankelijke onderzoekscommissie rapporteerde in november 1938 schok-
kende feiten. Een statenloze vrouw die na twaalf dagen lopen meer dood dan levend de
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grens had bereikt 'werd onverwijld weder uitgeleid'. Een man die ernstig was mishandeld en
veertien dagen te voet door Duitsland had gezworven, werd niet toegelaten omdat hij geen
bewijs van zijn verwondingen kon leveren. Een vluchteling verzocht de regering aan grens-
beambten revolvers te verstrekken, zodat de meest wanhopigen in ieder geval de dood kon-
den verkiezen boven nieuwe martelingen.9 En zo ging het maar door. Ad infinitum.

Het restrictieve beleid ten spijt zijn in de loop der jaren toch nog enkele tienduizenden
joodse vluchtelingen Nederland binnengekomen, legaal en illegaal. De schattingen lopen
uiteen van zo'n twintig- tot vijfentwintigduizend. De opvang geschiedde in de regel door
het Comité voor Joodsche Vluchtelingen (CJv),een particuliere joodse organisatie die ook
garant stond voor de kosten van de opvang. Het CJVwas daarvoor vrijwel geheel afhanke-
lijk van giften. Permanente opvang kon het Comité echter niet bieden. Het wilde dat ook
niet omdat het niet in conflict wilde komen met het regeringsbeleid. Een spoedige re-emi-
gratie naar andere landen was dan ook het belangrijkste doel van het joodse vluchtelingen-
werk.

Het tijdelijke karakter van de opvang kwam ook tot uitdrukking in de huisvesting van de
vluchtelingen. Wie niet over de middelen beschikte om zelf voor onderdak te zorgen, werd
aanvankelijk in hotels, pensions of bij particulieren ondergebracht. De duizenden vluchte-
lingen die na de gebeurtenissen van 1938 legaal of illegaal naar Nederland kwamen, werden
merendeels opgevangen in inderhaast ingerichte kampen, ruim vijfentwintig in totaal. Voor-
al het regime in de kampen voor illegalen was in de regel hard, soms onnodig hard. Het ver-
blijf daar bezat ontegenzeglijk een strafelement: de bewaking door militaire autoriteiten was
streng, de bewegingsvrijheid vrijwel nihil, van enig comfort was geen sprake en er bestond
nauwelijks begrip voor de motieven van de vluchtelingen. Opgekropte spanning en doffe
berusting wisselden elkaar af. De autoriteiten schenen niet te willen begrijpen dat zich juist
onder de illegalen de zwaarst vervolgden bevonden, de inderhaast en in paniek gevluchten,
die geen tijd hadden gehad hun emigratie volgens de regels voor te bereiden.

Maar ook het verblijf in de kampen voor legale vluchtelingen was verre van aangenaam,
al waren er gunstige uitzonderingen. Ook hier in de regel: bewaking, beperkte bewegings-
vrijheid, censuur op ingekomen en uitgaande post, dagen die voor het grootste deel in ledig-
heid werden doorgebracht. Het kampleven mocht geen potentiële vluchtelingen aanlokken.
De overheid wilde in ieder geval tegen elke prijs de schijn vermijden dat de vluchtelingen
beter af waren dan de Nederlandse bevolking, al was het maar om antisemitische reacties te
voorkomen. Bovendien hoopte zij dat de sobere levensomstandigheden de kampbewoners
zouden aanmoedigen zo snel mogelijk te emigreren.

Aan die sobere levensomstandigheden veranderde niets toen in de herfst van 1939 het
centrale vluchtelingenkamp Westerbork in Drenthe in gebruik werd genomen. het kamp
lag, naar de woorden van het RKSP-Tweede-Kamerlid P.J.S. Serrarens in 'een barre, trooste-
loze vlakte, één van de meest deprimerende stukken, die in ons land te vinden zijn.'l0 De
keuze was op deze desolate, afgelegen locatie gevallen nadat onder meer de ANWB, de Neder-
landse Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en koningin Wilhelmina zelve bezwaar had-
den gemaakt tegen een kamp op de Veluwe op een kilometer of twaalf afstand van hare ma-
jesteits particuliere bezittingen bij Het Loo. Geen wonder dat bij de vluchtelingen weinig
animo bestond om naar Westerbork te worden overgeplaatst. Ook de nabijheid van de Duit-
se grens, waardoor de vluchtelingen bij een inval zeer kwetsbaar zouden zijn, speelde daarbij
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een rol. Al snel maakte zich het denkbeeld van de vluchtelingen meester, dat Westerbork een
concentratiekamp was.

De Nederlandse overheid heeft de tijd niet gekregen alle vluchtelingen in Westerbork te
concentreren. In juli 1940 verordonneerden de bezettingsautoriteiten dat zulks alsnog
moest gebeuren. De kosten werden andermaal op de joodse gemeenschap verhaald. Twee
jaar later nam de Sicherheitspolizei het kamp over. Het doorgangskamp Westerbork, het
voorportaal van de vernietigingskampen, was daarmee een feit.

Tot slot
In de inleiding op dit artikel stelde ik, dat het waarschijnlijk nauwelijks zinvol is achteraf een
oordeel te vellen over de opvang van de joodse vluchtelingen. Maar wie in concluderende
zin iets over dit beleid wil zeggen, ontkomt er niet aan normatieve formuleringen te gebrui-
ken. Het oordeel dat in de literatuur wordt geveld is vaak hard. Het beleid is 'weerzinwek-
kend' genoemd, 'afstandelijk en onmenselijk', 'gesol met de rechten van vervolgde mensen',
'een beleefde buiging tegenover de NSB',II 'benepen' en 'cynisch'.12 En al deze kwalificaties
lijken van toepassing. Maar dat is wijsheid achteraf.

Anderen tonen meer begrip voor de situatie waarin de Nederlandse overheid, en ook het
CJY, zich bevonden. Zij wijzen erop dat het niet aangaat onze kennis van het lot van de joden
te projecteren op degenen die verantwoordelijk waren voor het vluchtelingenbeleid.13 Ik
denk dat dat juist is.

Antisemitische vooroordelen, onderschatting van de ernst van de situatie in Duitsland,
fixatie op de binnenlandse economische toestand, misplaatste zuinigheid, de angst een be-
vriende mogendheid voor het hoofd te stoten, het vooruitzicht permanent zorg te moeten
dragen voor een grote groep vluchtelingen, dat alles heeft aan het beleid bijgedragen. Maar
de Nederlandse overheid heeft geen joden welbewust overgeleverd aan hun moordenaars.
Zij heeft in Westerbork ook geen concentratiekamp gebouwd, maar een opvangkamp. Dat
de bezetter daar een concentratiekamp van gemaakt heeft, is een deel van het historische
drama waar men alleen maar met verbijstering naar kan kijken.
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De Hongaarse vluchtelingen van 1956
Duco Hel/erna

In de vroege ochtend van zondag 4 november 1956 kwam het Sovjedeger in beweging om
een einde te maken aan de Hongaarse revolutie. Gedurende twee weken had het Hongaarse
volk tussen hoop en vrees geleefd. Vanaf 24 oktober was een revolutionaire golfbeweging
door het land getrokken. Overal ontstonden arbeidersraden en revolutionaire comités. Het
gepantserde gezag van de communistische partij en het centrale staatsapparaat in Boedapest
stortte - tot veler verbazing in het Westen - in snel tempo in elkaar. Een op 24 oktober geïn-
stalleerde regering onder leiding van de gematigde communist Imre Nagy ontkwam er niet
aan concessies te doen aan het opstandige Hongaarse volk. Op 1 november kondigde Nagy
zelfs aan dat Hongarije zich niet langer lid achtte van het Warschaupact. Bovendien zou een
meerpartijensysteem worden ingevoerd. Aanvankelijk leek het erop dat Moskou bereid was
de faits accomplis in Hongarije te accepteren. In de nacht van 3 op 4 november bleek evenwel
dat er vooralsnog geen ruimte was voor een 'Hongaarse weg'. In het kielzog van de Sovjet-
tanks trad een nieuwe regering aan, onder leiding van Janos Kádár. Hoewel Kádár in eerste
instantie trachtte het vertrouwen van de bevolking te winnen, verviel de regering snel in de
beproefde methoden. Er werden binnen enkele weken weer op grote schaal arrestaties ver-
richt, er vonden wederom processen plaats en er werden weer executies voltrokken.

Het waren bange dagen begin november. In het Midden-Oosten was inmiddels de Suez-
crisis op een gewelddadig hoogtepunt gekomen. Op 29 oktober waren Israëlische troepen
in overleg met Groot-Brittannië en Frankrijk de Sinaïwoestijn binnengevallen. Twee dagen
later riepen de Franse en Britse regering de strijdende partijen op de oorlogshandelingen te
staken. Die verklaring was het voorwendsel voor een Frans-Britse aanval op Egypte. Op 31
oktober werden de eerste bombardementen op Egyptische doelen uitgevoerd. Een Frans-
Britse invasiemacht stoomde op vanuit Malta om het door de regering-Nasser genationali-
seerde Suezkanaal weer in bezit te nemen. De Sovjetregering sloeg dreigende taal uit tegen
Frankrijk en Groot-Brittannië, en even leek ook in West-Europa oorlog in de lucht te han-
gen. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten kreeg Nederland voor het eerst te ma-
ken met het verschijnsel van de autoloze zondag. Onder druk van de VN en de Verenigde
Staten aanvaardden Israël, Frankrijk en Groot-Brittannië evenwel binnen enkele dagen een
wapenstilstand. De Frans-Britse interventiemacht had toen nog slechts een klein gedeelte
van de Suezkanaalzone in bezit.

In Nederland werd heftig op het neerslaan van de Hongaarse revolutie gereageerd. In ver-
schillende steden vonden op zondag 4 en maandag 5 november protestbijeenkomsten
plaats, waarbij het vaak zeer geëmotioneerd toeging. Het neerslaan van de Hongaarse revo-
lutie werd door sommige sprekers vergeleken met de Duitse bezetting. De Sovjetunie had
opnieuw bewezen een verraderlijke, diabolische mogendheid te zijn. In weerwil van alle me-
ningsverschillen (over met name de Suezkwestie) diende de westerse wereld zich daarom
weer krachtig aaneen te sluiten. De grote partijen leken het Hongaarse drama aan te grijpen
om weer een toonbeeld van eensgezindheid te presenteren na de soms onverkwikkelijke
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conflicten rondom de vorming van het vierde kabinet-Drees in de voorafgaande maanden.
Vele bijeenkomsten eindigden met het zingen van het Wilhelmus.

Ook de pers reageerde furieus op het Sovjetrussische ingrijpen. De Russische despoten
hadden opnieuw 'hun ware gezicht' getoond, aldus oordeelde hetA(gemeen Handelsblad. IDit
betekende het einde van elke toenadering tussen Oost en West, zo meenden de meeste bla-
den. De detente van de jaren 1954-1955, de zogeheten 'Geest van Genève', had het Westen
in slaap gesust, concludeerde de Volkskrant.2 De NAVOdiende te worden versterkt om een
herhaling van de rampzalige gebeurtenissen in Hongarije te voorkomen, aldus Het Parool.3

In deze bittere en militante atmosfeer was weinig ruimte voor nuance en meningsverschil.
Daardoor ontbrak, zoals de politicoloog Daudt concludeert, in die dagen een 'nuchtere te-
genmelodie, [...] die de basis had moeten zijn voor openbare gedachtenwisseling en me-
ningsvorming'.4

De commotie over het neerslaan van de revolutie richtte zich in belangrijke mate tegen
de CPNen de met haar verbonden organisaties: tegen de 'bolsjewistische filialen' van de Sov-
jetunie. Zoals PvdA-kamerlid H. Vos op een bijeenkomst in het Utrechtse Jaarbeursgebouw
zei, was het de vraag 'of wij het communisme nog langer kunnen dulden in onze regering,
provinciale staten en gemeenteraden'.5 Op zondag en maandag kwam het in vele plaatsen
tot opstootjes rond de cPN-burelen. De CPN,alsmede de Eenheids Vakcentrale (EVC)en het
Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV),beschikten indertijd, althans in de grote ste-
den, nog over een netwerk van bureaus en gebouwtjes. Vele van deze kantoren werden op
zondag en maandag min of meer belegerd; ruiten werden ingegooid en inboedels vernield.

Het bleek evenwel niet zo gemakkelijk deze verontwaardiging om te zetten in internatio-
naal-politieke daden. Zoals minister-president Drees al op dinsdag 6 november in de Twee-
de Kamer verklaarde, was Nederland eigenlijk onmachtig om iets te doen. Dat gold ook
voor de andere westerse landen: de dreiging van een nucleaire confrontatie tussen Oost en
West had ook toen een afschrikwekkende functie. Bovendien waren Frankrijk en Groot-
Brittannië volledig in beslag genomen door de Suezcrisis en de inzet van hun strijdkrachten
in Egypte. Uiteindelijk beperkten het Westen en Nederland zich tot enkele meer symboli-
sche vormen van protest, zoals het tijdelijk verbreken van de culturele betrekkingen met de
Sovjetunie, en het vermijden van diplomatiek contact met de nieuwe Hongaarse regering.
Dit verschil tussen verontwaardiging en daadkracht was ook zichtbaar met betrekking tot de
Hongaarse vluchtelingen.

Gedurende de chaotische weken tijdens en na de revolutie vluchtten vele Hongaren naar
het buitenland. Al vóór de Sovjetingreep hadden zo'n tienduizend mensen het land verlaten,
maar na 4 november groeide de vluchtelingenstroom snel aan. Uiteindelijk zouden onge-
veer tweehonderdduizend mensen de grens oversteken, voordat deze begin december weer
zou worden gesloten. De meesten van de tweehonderdduizend Hongaren werden opgevan-
gen in vluchtelingenkampen in Oostenrijk om vandaar te worden doorgezonden naar ande-
re bestemmingen. Het aantal Hongaren dat in Nederland werd opgenomen zou evenwel ge-
ring blijven, vooral vergeleken met de verontwaardiging en ontroering waarmee in de eerste
dagen na 4 november in het openbaar over het lot van het Hongaarse volk was gesproken.

Op 5 november was door de ministerraad het besluit genomen duizend Hongaarse vluch-
telingen op te nemen. Daarmee handelde de regering slagvaardig, want tot dan toe had
slechts de Zwitserse regering publiekelijk verklaard een duizendtal Hongaren op te willen
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nemen. Maar de regering toonde zich tegelijkertijd van zijn zuinige zijde. De Hongaren zou-
den in eerste instantie in kampen worden opgevangen. De kosten van de opvang in Neder-
land zouden, zo werd op voorstel van Drees besloten, zoveel mogelijk door particuliere in-
zamelingen moeten worden gedekt. Een interdepartementale commissie zou het een en an-
der nader regelen.6

Het beroep van de regering op de particuliere liefdadigheid bleek geen loze gedachte. In
de loop van november werden overal in den lande inzamelingen gehouden ten behoeve van
de Hongaarse vluchtelingen. Hoezeer velen in de ban van Hongarije waren, bleek wel uit het
feit dat een week na de Sovjetrussische inval de Amsterdamse vereniging Tussen Amstel en
IJ bekendmaakte dat de traditionele Sinterklaasintocht geen doorgang zou vinden - het be-
sluit werd later overigens teruggedraaid - en dat de met de intocht gemoeide gelden zouden
worden overgemaakt op het gironummer van 'Amsterdam helpt Hongarije'J De eerste
vluchtelingen, die op 15 november in Nederland arriveerden, werden met veel warmte in de
Utrechtse Jaarbeurshallen ontvangen. Zij werden verwelkomd door koningin Juliana, die
om de Hongaren op hun gemak te stellen zelfs enige woorden in het Hongaars sprak.8 In de
pers werd veel aandacht besteed aan de komst der Hongaren, waarbij een zekere ontroering
over de eigen goedheid vaak met moeite kon worden onderdrukt. 'Utrecht was voor Honga-
ren een sprookje', plaatste He! Parool boven de desbetreffende reportage. 'De Hongaren
konden hun ogen niet geloven. Eten was er in overvloed. De meesten waren onderweg al zo
volgestopt, dat zij niet meer wilden.' Elders in de reportage werd geschilderd hoe een oudere
vrouw aan een arts vroeg naar de mogelijkheden om werk te vinden. 'Hier hoeft dat niet', zei
de arts tegen een tolk, 'zeg haar dat in dit land vrouwen niet behoeven te werken, als ze niet
willen, of niet kunnen. Dit is een vrij land.' De vrouw legde haar hoofd gerustgesteld op haar
kussen, aldus de Parool-verslaggever. 'Dit bed, in deze geïmproviseerde hal, leek een
sprookje.'9

Toen op 5 november het besluit werd genomen duizend Hongaren op te nemen, werd er
door de ministerraad nog van uitgegaan dat er ongeveer tienduizend vluchtelingen in Oos-
tenrijk waren aangekomen, maar dat zouden er snel meer worden. Daarom zou er ook al snel
een beroep op Nederland worden gedaan het aantal van duizend te verhogen. Tijdens de
ministerraad van 12 november deelde minister van maatschappelijk werk, M.A.M. Klompé,
mee dat het Hoge Commissariaat Nederland gezien de ontstane noodsituatie direct ver-
zocht een gereedstaande trein vol met dertienhonderd Hongaren op te nemen. Drees aarzel-
de evenwel en wenste slechts akkoord te gaan, indien een volgende groep Hongaren naar
een ander land, bijvoorbeeld naar België, werd gezonden. 10

Op de ministerraadszitting van 19 november bepleitte minister Klompé opnieuw het aan-
tal op te nemen Hongaarse vluchtelingen te verhogen tot tweeduizend. Minister-president
Drees had opnieuw grote moeite met dat voorstel. Er waren er al duizend, bovendien leef-
den in Nederland duizenden Ambonese en Indisch-Nederlandse immigranten afkomstig
uit Indonesië. 'Over het feit, dat verschillende gemeenten al meer dan honderd woningen
voor de huisvesting van deze vluchtelingen hebben toegezegd, ontvangt spreker [Drees]
reeds vele brieven van wanhopige Nederlanders, die al vele jaren op onmogelijke wijze zijn
gehuisvest', aldus de notulen van de ministerraad. Drees was dus tegen.

Minister van sociale zaken en volksgezondheid J.G. Suurhoff dacht er evenwel anders
over. Er zat namelijk nog een interessant aspect aan de zaak, en dat was de krapte op de

34 Rekenschap maart 1995



Nederlandse arbeidsmarkt. 'Het kost namelijk nogal wat moeite om te verhinderen dat Ita-
liaanse arbeiders in groten getale naar Nederland worden gehaald.' Minister H.B.J. Witte van
volkshuisvesting en bouwnijverheid sloot zich bij Suurhoff aan en wees op het tekort aan
arbeiders in het Rijnmondgebied: 'Wellicht zal door de aankomst van de Hongaarse vluchte-
lingen langs die weg een oplossing voor het tekort aan arbeiders gevonden kunnen worden.'
Drees ging schoorvoetend akkoord. Hij wees er nog eens op dat Nederland een bevolkings-
probleem kende. De regering stimuleerde dan ook emigratie, en de Italiaanse arbeiders die
naar Nederland werden gehaald mochten geen gezin meenemen. Het aantal van tweedui-
zend was alleen dan aanvaardbaar, als de al gedane toezegging aan het Hoge Commissariaat
om naast de Hongaren nog vijfhonderd andere vluchtelingen op te nemen, zou vervallen.
Gemeenten mochten bovendien, zo suggereerde Drees, niet in het openbaar aankondigen
woningen ter beschikking van Hongaarse vluchtelingen te stellen. Aldus werd besloten.!!
Maar het hield niet op. Op 26 november lag er wederom een verzoek van het Hoge Com-

missariaat om een trein met Hongaarse vluchtelingen op te nemen. Klompé stelde de minis-
terraad voor niet boven het eerder overeengekomen aantal van tweeduizend te gaan. Wel
zou eventueel tijdelijk verblijf kunnen worden aangeboden, op voorwaarde dat de betref-
fende personen binnen zes maanden zouden doorreizen naar landen die wel onbeperkt
Hongaarse vluchtelingen opnamen, zoals Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. De an-
deren stemden met enig wantrouwen in. Zo stelde minister-president Drees, 'dat een schrif-
telijke verklaring van de betrokken vluchtelingen gevraagd [zou] moeten worden, dat opne-
ming in Nederland maar tijdelijk zal zijn'. Andere ministers waren het met Drees eens: een
dergelijke verklaring betekende bovendien een drukmiddel op andere landen de betrokken
Hongaren op te nemen. De kosten van deze tijdelijke opvang zouden uit particuliere fond-
sen moeten worden gefinancierd. 'Daarbij zal men niet naar een al te perfectionistische ver-
zorging moeten streven', zo meende Drees. Minister van justitie Samkalden deed nog een
praktische suggestie: de Hongaren zouden in een militair transitkamp in Hoek van Holland
kunnen worden opgenomen. Dat was immers dicht bij de boot naar Engeland. 12

Al snel bleek het een illusie te verwachten dat deze laatste groep Hongaarse vluchtelingen
door andere landen zou worden 'overgenomen'. De interdepartementale commissie was al
op 30 november tot de conclusie gekomen dat het onvermijdelijk was het Nederlandse quo-
tum op drieduizend vast te stellen.13 Drees, lid van de commissie, lichtte het voorstel in de
ministerraad onder andere toe door erop te wijzen dat de mijnen hadden gevraagd '600
Hongaren als mijnwerker aan te trekken'. Het besluit om mijnwerkers te selecteren werd
door de ministerraad genomen, omdat, zoals Suurhoff memoreerde, de Italiaanse regering
een eerder gesloten overeenkomst over de aanwerving van twaalfhonderd na een ramp in de
Belgische mijnen niet meer wenste na te komen. De ministerraad ging evenwel slechts ak-
koord, indien de Hongaarse mijnwerkers, zoals Drees het formuleerde, op dezelfde condi-
ties zouden moeten worden aangeworven als de verwachte Italianen, en dat wilde met name
zeggen: zonder gezin.!4
Het aantal van drieduizend werd uiteindelijk niet eens volgemaakt. Op 18 december was

het aantal, na vijf treinzendingen, gekomen op 2489.15 Het verschil zou worden opengehou-
den voor, met name als gevolg van gezinshereniging, later toe te laten Hongaren. Uiteinde-
lijk werden ongeveer 3300 à 3400 Hongaren in Nederland opgenomen. Ongeveer zeshon-
derd daarvan zouden binnen enkele jaren naar hun geboorteland terugkeren. Zo bleven de
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aantallen alles bij elkaar genomen bescheiden. De Nederlandse overheid verzorgde de tijde-
lijke opvang van ongeveer tweeduizend Hongaarse vluchtelingen die naar Canada zouden
doorreizen. Die bleven maar enkele maanden en de kosten daarvan werden bovendien door
Nederland en Canada gedeeld.16

Ondanks publieke verontwaardiging toonde de regering zich derhalve een zuinig boek-
houder. Het mocht allemaal niet veel kosten. Bovendien wenste de regering in de eerste
plaats vluchtelingen op te nemen die een nuttige rol konden spelen in de Nederlandse eco-
nomie en die geen problemen zouden veroorzaken. Er werd dan ook een actief selectiebe-
leid gevoerd, waarbij tevens aandacht werd besteed aan de politieke achtergrond van de ge-
vluchte Hongaren. Het in de Oostenrijkse vluchtelingenkampen opererende selectieteam
had mede daarom een voorkeur voor in groepsverband gevluchte Hongaren, zodat gemak-
kelijker onderlinge informatie kon worden ingewonnen. De Nederlandse gezant in Boeda-
pest, F.W. Craandijk, waarschuwde Den Haag dat vooral in de eerste stroom vluchtelingen,
dat wil zeggen, degenen die voor 4 november waren uitgeweken, 'ongure elementen', met
name communisten en AVH-agenten, aanwezigwaren.17 Er moest derhalve goed worden op-
gelet. Dat deed Craandijk zelf ook: hij verstrekte slechts visa aan Hongaren met een pas-
poort, en alleen dan 'als zij bij ons gunstig bekend zijn of in Nederland relaties hebben die
zich over hen kunnen ontfermen. [...] Zij die met mijn hulp de reis ondernemen, zijn in alle
geval politiek betrouwbaar en worden niet armlastig', verzekerde de gezant Den Haag.18 Na
aankomst in Nederland werden de Hongaarse vluchtelingen nog uitgebreid door justitie
'gescreend' .19

Het in de Oostenrijkse kampen opererende selectieteam diende er volgens de instructies
op toe te zien dat geen communisten, geen AVH-agenten, geen criminelen en, opvallend ge-
noeg, ook geen zigeuners werden geselecteerd. Later, in december, werd getracht ervaren
mijnwerkers te selecteren en reisde een team van de Staatsmijnen naar Oostenrijk. De wer-
ving van de mijnwerkers werd overigens geen succes. Het regeringsbeleid in dezen werd bo-
vendien in de Eerste Kamer onder vuur genomen. Drees verdedigde zich d~or erop te wij-
zen dat de Staatsmijnen nu eenmaal toch een groot aantal mijnwerkers konden gebruiken,
zeker nadat was gebleken dat de werving in andere landen stagneerde. En waarom dan geen
Hongaren, zo meende Drees.2o Maar de kamerleden A. Anema (AR)en H. Verwey-Jonker
(pvdA) hadden zonder twijfel gelijk door de regering enig opportunisme te verwijten.

In de Westeuropese landen werden in totaal ongeveer zeventigduizend Hongaarse vluch-
telingen opgenomen. Het quotum van drieduizend, dat uiteindelijk onder druk door Den
Haag werd aanvaard, was dus niet erg hoog. Vooral geschoolde, jonge en ongehuwde Hon-
garen waren in Nederland welkom. Wat dat betreft bleek het achteraf allemaal goed uit te
zijn gepakt: het overgrote deel van de opgenomen vluchtelingen bleek te bestaan uit alleen-
staanden, vooral jongere mannen. Het selectieteam had zijn werk klaarblijkelijk goed ge-
daan. Wel moet erop worden gewezen dat de door de regering gewenste categorie van al-
leenstaande mannen ook sterk was oververtegenwoordigd onder de in Oostenrijk verblij-
vende massa Hongaarse vluchtelingen.

De terughoudende opstelling van de Nederlandse regering komt niet overeen met het
beeld van Nederland als een 'haven des behouds' voor mensen in nood. De in het midden
van de jaren vijftig nog problematische economische situatie, met name de woningnood,
deed het kabinet en met name minister-president Drees, aarzelen akkoord te gaan met grote-
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re aantallen. De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt was een doorslaggevend argument
om in ieder geval drieduizend Hongaren te accepteren. Daarmee werd een bescheiden bij-
drage geleverd aan het lenigen van de ellende van het Hongaarse volk. Tegenover deze zui-
nigheid staan de aanzienlijke bedragen die door particuliere acties werden ingezameld ten
behoeve van de Hongaren.

Het verging de meeste in Nederland verblijvende Hongaren niet slecht, hoewel daaraan
moet worden toegevoegd dat enkele honderden zouden terugkeren naar hun geboorteland.
Na de onvermijdelijke aanpassingsproblemen zouden de meeste Hongaren, zoals uit onder-
zoekis gebleken21, hun plek in de Nederlandse maatschappij weten te vinden. Dat werd ver-
gemakkelijkt door het feit dat het hoofdzakelijk ging om jonge mannen, die zonder veel
moeite konden worden opgenomen in de na 1956 groeiende en expanderende Nederlandse
economIe.
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Chileense vluchtelingen in de jaren zeventig
Jan de Kievid

Ruim duizend Chilenen kregen in de jaren zeventig als uitgenodigde vluchtelingen politiek
asiel in Nederland. Een vergelijkbaar aantal mensen uit de dictatuur van Pinochet vroeg in-
dividueel asiel aan. De komst van de Chilenen viel samen met de meest linkse regering uit
de Nederlandse geschiedenis: het kabinet-Den Dyl (1973-1977). Die regering zag Chili als
toetssteen van haar mensenrechtenpolitiek. Bijna de helft van de tekst over mensenrechten
in de samenvatting van vier jaar beleid is gewijd aan Chili.! In 1975 stelde minister van bui-
tenlandse zaken Van der Stoel: 'Er zijn weinig landen die zich zo hebben ingespannen als
Nederland om voor internationale fora de schendingen van de mensenrechten aan de orde
te stellen en dienaangaande initiatieven te ontplooien.'2 Gold deze speciale aandacht ook
voor het vluchtelingenbeleid?
Op 11 september 1973 maakten de Chileense militairen met een staatsgreep een einde aan

de regering van de gekozen socialistische president Salvador Allende.3 Diens vreedzame,
parlementaire weg naar het socialisme was overal met belangstelling gevolgd. Het brute op-
treden van de militairen in het land met de langste democratische traditie van Latijns-Ameri-
ka schokte ook veel Chileense en buitenlandse tegenstanders van Allende.
Beelden van het tot concentratiekamp omgevormde nationale stadion van Santiago gin-

gen de wereld rond. In de eerste maanden pakten de militairen ongeveer 50.000 mensen op.
Velen van hen werden gemarteld, terwijl zo'n tweeduizend de dood vonden of 'verdwenen'.
Op straathoeken werden boeken verbrand. Aan de universiteiten verwijderden de nieuwe
militaire rectoren een kwart van de docenten en eenzevende deel van de studenten. Veel
leden van linkse partijen zochten onderdak in ambassades of vluchtten het land uit. Begin
jaren tachtig woonden naar schatting 200.000 Chilenen als politieke ballingen buiten hun
land. Bijna zeventien jaar dictatuur leverde een trieste balans op van bijna vierduizend doden
en vermisten.
Den Dyl noemde de staatsgreep uiterst tragisch en diep te betreuren. Van der Stoel sprak

zijn afschuw uit.4 De regering draaide haar besluit terug om Chili concentratieland van de
ontwikkelingshulp te maken. De diplomatieke betrekkingen werden niet verbroken, onder
andere om via de ambassade te kunnen bijdragen aan humanitaire hulpverlening. Wel kwam
er een verbod op Nederlandse wapenleveranties, terwijl de regering investeringen eerder
ontmoedigde dan stimuleerde.
Nederland nam herhaaldelijk initiatieven om in de Verenigde Naties de mensenrechten-

schendingen in Chili te veroordelen. Dat gebeurde omdat men een actief mensenrechtenbe-
leid wilde voeren en om te voorkomen dat de Chileense zaak door eenzijdige Oosteuropese
aandacht onderdeel van het Oost-Westconflict zou worden. Het Nederlandse Chili-beleid
was veel strikter dan dat tegenover andere landen waar op grote schaal mensenrechten wer-
den geschonden, zoals Indonesië en Argentinië.

38 Rekenschap maart 1995



Toelatingsbeleid
Vijf dagen na de staatsgreep gaf Van der Stoel aan de ambassade in Santiago toestemming
om onderdak te verlenen in geval van 'werkelijke vervolging' of 'acuut levensgevaar'.5 Ruim
vijftig mensen verbleven daar gemiddeld twee maanden tot ze Chili konden verlaten. Am-
bassadeur Goedhart toonde zich echter weinig betrokken. Volgens de journalist J an van der
Putten die in die dagen in de ambassade verbleef, vond Goedhart 'dat het allemaal best mee-
viel en dat de militairen het niet slecht hadden gedaan.'6
De houding van Goedhart contrasteerde scherp met die van zijn Zweedse collega Edel-

stam. Die liep zich de benen uit het lijf om mensen te redden en nam er vele honderden op
in zijn ambassade. Terwijl Goedhart bij zijn vertrek in 1975 een hoge onderscheiding kreeg
van de Chileense militairen, moest Edelstam december 1973 als persona non grata Chili ver-
laten.7

Tien dagen na de staatsgreep nam de Nederlandse regering het principebesluit om vluch-
telingen uit Chili op te nemen. Ambtenaren van de departementen van buitenlandse zaken,
justitie, sociale zaken en vooral CRM (cultuur, recratie en maatschappelijk werk) wierpen ech-
ter bezwaren op. Justitie zag graag dat vluchtelingen vooraf een verklaring zouden tekenen
dat zij zich zouden onthouden van actieve politiek. CIUvI wilde om politieke activiteiten te
voorkomen geen concentratie in de Randstad maar spreiding over het land. In elk geval zou-
den er niet veel vluchtelingen mogen komen.

CRM voerde als - feitelijk onjuist - argument aan dat Nederland het dichtstbevolkte land
ter wereld was. Bij de opvang van ruim driehonderd Aziatische vluchtelingen uit Oeganda
in 1972-73 zou gebleken zijn dat zij door verschil in taal en cultuur moeilijk integreerden.
Het arbeidsklimaat zou niet geschikt zijn om mensen snel aan werk te helpen. Door de
komst van grote aantallen Surinamers zou de houding van Nederlanders tegenover vreem-
delingen verharden. Reeds aanwezige minderheidsgroepen zouden zich achtergesteld voe-
len door aandacht voor vluchtelingen. Als er dan toch Chilenen kwamen, dan liefst 'een
meer elitaire groep, die zich meer thuis zal voelen bij de Nederlanders die met nadruk om
toelating van Chilenen vragen.'8
Ondanks deze ambtelijke weerstand besloot de regering om op verzoek van de UNHCR

(Hoge Commissaris voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties) een flink aantal vluch-
telingen uit Chili op te nemen. 322 mensen arriveerden van eind 1973 tot half 1974 in N eder-
land. De helft waren ambassade-Chilenen met hun gezinsleden, de rest Zuidamerikanen uit
andere dictaturen die naar het vrije Chili van Allende waren gevlucht en nu gevaar liepen. Na
dit eerste contingent ging de regering in 1974, 1975 en 1976 akkoord met het opnemen van
telkens 150 Chilenen. Dat waren gevangenen die hun strafkonden omzetten in ballingschap
als een land bereid was hen op te nemen, en hun familieleden.
Het initiatief kwam hierbij niet van de regering. In 1974 was er een verzoek van mensen-

rechten-, vluchtelingen- en solidariteitsorganisaties, in 1975 van het bestuur van de PvdA en
in 1976 van de Tweede Kamer. Tot 1979 bleef Nederland Chileense vluchtelingen uitnodi-
gen. Met familieleden en kinderen ging het om totaal 1070 mensen, waarvan bijna negentig
procent in de jaren 1973-1977. In die jaren vormden de Chilenen de helft van alle uitgeno-
digde vluchtelingen. Het vluchtelingenbeleid was sterk op één land gericht.
De uitgenodigden kregen bij aankomst in Nederland automatisch de status van erkend

vluchteling. Moeilijker lag het voor individuele asielzoekers uit Latijns-Amerika. Tot eind
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jaren tachtig waren dat er ongeveer 2500, onder wie veel Chilenen. Ongeveer de helft kreeg
toestemming om te blijven.9 Tijdens procedures die vaak twee jaar of langer duurden, ver-
keerden zij in grote onzekerheid. Zij moesten aan strenge individuele criteria van gegronde
vrees voor vervolging voldoen. Voor deze asielzoekers uit Chili is geen speciaal beleid ge-
voerd. Herhaaldelijk kwam het tot beroepszaken voor de rechter. Midden jaren tachtig
woonden in Nederland ruim 2000 Chilenen.

Bij de besluitvorming over vluchtelingen legden de ambtelijke bezwaren weinig gewicht
in de schaal. Hoewel de argumenten van CRMdeels op veronderstellingen berustten, klopte
het dat het moeilijker werd om werk tf' vinden. De werkloosheid steeg van 1,2 procent van
de beroepsbevolking in 1970 tot het naoorlogse record van 4,6 procent in 1976. Dat was nog
weinig vergeleken met het dieptepunt van ruim 800.000 werklozen (14 procent) in 1984.
Ook zijn er aanwijzingen dat in de jaren zeventig de tolerantie tegenover mensen van een
ander 'ras' afnam.!O

De regering nam echter politieke besluiten, waarbij humanitaire argumenten belangrijker
waren dan de arbeidsmarkt of afkeer van vreemdelingen. Ook aan goede betrekkingen met
het Chileense bewind werd weinig waarde gehecht. Het kabinet wilde wel met het vluchte-
lingenbeleid in de pas lopen met andere Westeuropese landen. De kosten waren immers
aanzienlijk, al kon men aanvankelijk gebruik maken van het voor de ontwikkelingshulp aan
Chili bestemde geld. Den Dyl zei in 1976: 'In het verleden heeft Nederland het meest van
deze vluchtelingen opgenomen. Als wij nu al garant zouden staan voor een bepaald aantal
is de kans groot dat andere landen zich terugtrekken, terwijl zij evenzeer verplichtingen heb-
ben.'!!

Solidariteit
Hoewel de regering probeerde het aantal vluchtelingen beheersbaar te houden, reageerde zij
meestal vrij snel positief op verzoeken uit de maatschappij. Dat kwam door de grote betrok-
kenheid van veel Nederlanders en een paar ministers bij Chili.!2 Geen enkele politieke stro-
ming van betekenis verdedigde de dictatuur. Ook uitgesproken critici van Allende hadden
geen goed woord over voor het generaalsbewind. Chili werd het afschrikwekkende symbool
van een militaire dictatuur.

Allendes vreedzame weg naar het socialisme had veel enthousiasme opgeroepen. Sja-
loom organiseerde de actie 'Gun Allende geen ellende' en eind 1972 werd het Chili Komitee
Nederland opgericht. Op 1 mei 1973 voerde de Evert Vermeer Stichting, de derde-wereld-
organisatie van de PvdA, een Chili-actie met 140 plaatselijke bijeenkomsten. In 1972 be-
zochten de kamerleden Den Dyl en Pronk de UNCTAD-conferentie in Santiago en raakten
diep onder de indruk van het Chileense proces. 'Als Den Dyl in 1972 niet in Chili was ge-
weest, zou het niet mogelijk zijn geweest in Nederland direct na de Pinochet-coup te kiezen
voor een harde opstelling en die ook vanzelfsprekend zo lang vol te houden', zei Pronk jaren
later. 13

Vier dagen na de staatsgreep demonstreerden zo'n twintigduizend mensen in Amster-
dam. Pronk, inmiddels minister van ontwikkelingssamenwerking, sprak hen toe: 'Wat AI-
lende begon, verdwijnt niet zo maar.'!4 De jaarlijkse herdenkingen van de staatsgreep op 11
september bleven jarenlang vele duizenden mensen trekken. Niet alleen PvdA, D66 en de
kleine linkse partijen leverden sprekers, maar vaak ook (de voorlopers van) het CDA.In 1977
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was naast het landelijk Chili-comité een dertigtal plaatselijke comités actief, terwijl veel
plaatselijke partijen, kerken en vakbonden Chili-werkgroepen hadden.
Waarschijnlijk kreeg geen land uit de Derde Wereld in deze jaren in Nederland zoveel

aandacht als Chili. Het lukte de solidariteitsbeweging in 1976 zelfs om - met steun van pro-
gressieve gemeentebesturen - het bouwbedrijf Stevin te dwingen een investering van 62
miljoen dollar in Chili te stoppen. Volgens een rapport van de Verenigde Naties was dat het
enige bekende voorbeeld van een effectieve boycot tegen een bedrijf dat wilde investeren in
een land waar de mensenrechten werden geschonden.
In dit klimaat bleek de regering gevoelig voor druk van groepen waarmee zij zich verwant

voelde. Nooit eerder was er een kabinet waarin de PvdA zowel de premier als de buitenland-
ministers leverde. Pronk was in 1972 een van de oprichters van het Chili Komitee Neder-
land. Van der Stoel had al een reputatie verworven met zijn aanklachten tegen het Griekse
kolonelsregime. Ook bij zijn staatssecretaris Kooijmans (ARP),in 1993-1994 minister, ston-
den de mensenrechten hoog in het vaandel.
De sociaal-democratische verbondenheid met Chili was niet vanzelfsprekend. In West-

Duitsland lag het anders. Terwijl Willy Brandt bondskanselier was, kon in de SPD-fractie zelfs
geen meerderheid worden gevonden om de Duitse ambassade in Santiago te instrueren om
ook niet-Duitse vervolgden onderdak te geven. Veel meer dan in Nederland moest de Duit-
se solidariteitsbeweging het beleid vanaf de zijlijn proberen te beïnvloeden. IS

De betrokkenheid van PvdA-ministers bleek ook uit het optreden van premier Den Dyl
als spreker op de 11 september-manifestatie van 1975. Eind jaren zeventig klaagde de UNHCR
zelfs, dat de Nederlandse regering wegens haar politieke voorkeur voor Chilenen te weinig
bereid was vluchtelingen uit andere landen op te nemen.

Opvang
De opvang van de vluchtelingen ging aanvankelijk met veel geïmproviseer en coördinatie-
problemen gepaard.16 De traditionele hulporganisaties stamden uit de Koude Oorlog en
hadden vooral ervaring met mensen uit Oost-Europa. Ze waren niet ingesteld op linkse
vluchtelingen uit de Derde Wereld. Na de Oegandezen vormden de Chilenen de tweede
grote groep vluchtelingen uit een ontwikkelingsland. Voor de opvang van het eerste contin-
gent van 322 Zuidamerikanen was vooral CRMverantwoordelijk. Daarna kregen particuliere
organisaties een grotere rol. De komst van de Chilenen fungeerde als een katalysator bij de
herordening van de particuliere hulpverlening. Dat leidde in 1979 tot de Vereniging Vluch-
telingenwerk Nederland (VVN).
Wie naar Nederland mocht komen, was uiteindelijk het resultaat van een selectie, die aan-

vankelijk werd gemaakt door de ambassade, de UNHCRof de Chileense dictatuur en later
door uit Nederland gestuurde selectiecommissies. Justitie lette erop dat er geen 'criminelen'
kwamen en wilde, om het aantal nieuwkomers te drukken, voorrang geven aan alleenstaan-
den en mensen met kleine gezinnen.
Veel vluchtelingen uit de eerste groep hadden topfuncties bekleed onder Allende. Zij

kwamen via de ambassade, hadden niet gevangen gezeten en waren niet gemarteld. Voor alle
mannen in deze groep regelde de opvang meteen een baan, aan vrouwen werd daarbij niet
gedacht. De mannen konden in werktijd Nederlands leren. Een deel van deze banen was
echter beneden hun niveau of bleek tijdelijk.
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Vanaf 1975 kwamen mensen met andere achtergronden. Zij hadden gevangen gezeten,
waren meestal zwaar gemarteld en lang gescheiden geweest van hun gezinnen. Er waren veel
meer arbeiders bij dan bij de eerste groep, maar ook zij waren actieve leden van vakbonden
en/oflinkse partijen. Meestal waren zij tussen de 20 en 35 jaar en hadden zij jonge kinderen.
Voor het vertrek uit Chili hadden de militairen hen enige tijd in een 'opknapkamp' gestopt
zodat ze er weer toonbaar uitzagen. Pas op het vliegveld was de gevangene verenigd met zijn
(soms haar) gezin.

In Nederland verbleven de vluchtelingen eerst in een opvangcentrum. Na gemiddeld
ruim een half jaar gingen zij naar woningen, over het hele land verspreid. Materieel was de
opvang meestal goed verzorgd, maar het vinden van werk was moeilijker geworden. Velen
bleven werkloos of deden werk beneden hun niveau. Opmerkelijk veel Chilenen vonden
echter een baan als docent aan een Nederlandse universiteit. Ook volgden velen een studie.
Door de bekendheid met en de brede afschuw van Pinochet reageerden Nederlanders in het
algemeen positief op de Chilenen. Slechts een enkele maal werden kinderen uitgescholden
voor 'communisten' of was er wat angst voor linkse 'terroristen' of 'oproerkraaiers'. Bij het
opvangcentrum Putten merkte de politie dat kinderen angstig wegdoken achter auto's bij
het zien van uniformen. Agenten gingen toen naar het centrum om in informele sfeer te la-
ten zien dat je in Nederland niet bang hoefde te zijn voor de politie. Zo lieten zij kinderen
met hun petten spelen. Dat zou in Chili ondenkbaar zijn.
Vergeleken met vluchtelingen uit de meeste andere landen in de jaren zeventig en daarna

zijn de uitgenodigde Chilenen in Nederland met open armen ontvangen. Vaak toonden zij
zich dankbaar voor die gastvrijheid en prezen zij de Nederlandse regering. Toch ervoeren
velen het verblijf in de opvangcentra als leeg en zinloos. Alleen Nederlands leren, biljarten
en pingpongen was een magere dagvulling. Ook voelden zij zich vaak betutteld en behan-
deld als zielige mensen in plaats van als actieve strijders voor een rechtvaardiger samenle-
ving. Volgens een Chileen werd er ongeveer gedacht: 'De Chilenen hebben het moeilijk ge-
had, dus laten we ze maar verwennen.' Een ander meende dat men ertoe neigde 'Chilenen
in kinderen te veranderen'.17
Het stoorde velen dat het politieke karakter van hun ballingschap niet voldoende werd

gezien. De problemen waren niet opgelost omdat ze nu in Nederland veilig waren. De strijd
in Chili tegen de dictatuur ging immers voort en kameraden en familieleden zaten nog ge-
vangen of liepen gevaar.

Ballingenproblemen
Een vriendelijke ontvangst en een aardige regering boden nog geen oplossing voor specifie-
ke ballingenproblemen. Hulpverleners hadden weinig ervaring met de opvang van mensen
die waren gemarteld. Het Kz-syndroom uit de Tweede Wereldoorlog bood aanknopings-
punten: angsten, concentratie- en slaapstoornissen, oncontroleerbare agressie, onverwerkte
rouwen schuldgevoel omdat je nog leeft terwijl anderen dood zijn. Ook was het nog niet
echt verleden tijd. De ballingen wisten dat in Chili aan folteringen en verdwijningen nog
geen einde was gekomen en vermoedden dat zij in Nederland door Pinochets geheime poli-
tie in de gaten werden gehouden.
Echtparen, voor het eerst sinds twee of meer jaren herenigd, hadden in de opvangcentra

weinig privacy. De gevangene (meestal de man) had verschrikkingen beleefd, terwijl de
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vrouw noodgedwongen veel zelfstandiger was geworden. Zij hadden moeite elkaar weer te
vinden. Mannen vonden het soms moeilijk een onafhankelijker rol van hun vrouw te accep-
teren. Vrouwen die in Chili buitenshuis werkten en gewend waren aan contacten met familie
en buren, raakten in een isolement. Soms waren ze zelf niet sterk politiek betrokken, maar
zaten ze tegen hun zin in Nederland wegens de activiteiten van hun man: 'Ik kwam om weer
bij mijn man te zijn en ik voelde afkeer van alles hier; ik voelde me erg alleen. Het was een
heel grote verandering.' Een andere vrouw vertelde: 'Eigenlijk moesten we elkaar helemaal
opnieuw leren kennen. Ik geloof dat we beiden erg in een fantasiewereld hebben geleefd.'18

Als gevolg van deze problemen liep ongeveer eenvijfde van de huwelijken binnen een
paar jaar uit op echtscheiding. Veel mensen moesten een beroep doen op psychische hulp-
verlening. Soms bleek opname in een inrichting nodig. Ook waren er gevallen van zelf-
moord.

Voor veel Chilenen was de ballingschap een soort half dood gaan, een volstrekte ontwor-
teling. Zij konden en wilden niet echt deelnemen aan de Nederlandse samenleving, omdat
ze hun verblijf nadrukkelijk als tijdelijk zagen. Vaak leefden ze in een wachtkamer, sommi-
gen hadden hun koffers nooit uitgepakt en hun huis nooit ingericht. Dan was het moeilijk
om de Nederlandse taal goed te leren. Anders dan bijvoorbeeld de vluchtelingen uit Honga-
rije meenden zij dat de dictatuur snel zou vallen. Hun taak als balling was vooral politiek:
bijdragen aan de val van Pinochet. De gesprekken gingen altijd over Chili. Dat was het land
van Pinochet, maar ook het beloofde land dat meer geïdealiseerd werd naarmate de balling-
schap langer duurde. Pinochet bleek steviger in het zadel te zitten dan men wilde en kon
geloven. Pas in 1990 stond hij een deel van zijn macht af aan de gekozen christen-democra-
tische president Aylwin.

Door het publiekelijk uitdragen van de gerichtheid op hun land waren de Chilenen voor
zo'n kleine groep (één Chileen op de zesduizend inwoners) politiek en cultureel in Neder-
land bijzonder zichtbaar. Zij versterkten de solidariteitsbeweging, deden mee aan allerlei po-
litieke manifestaties en droegen met hun muziekgroepen bij aan de groeiende populariteit
van Latijnsamerikaanse muziek. In tientallen plaatsen maakten zij politiek getinte muur-
schilderingen.

Begin jaren tachtig kwam er een einde aan de dictaturen in de meeste andere Zuidameri-
kaanse landen. Argentijnen en Uruguayanen keerden massaal naar hun land terug. Er gingen
ook wat Chilenen, omdat het leek dat Pinochet zou gaan vallen. Dat bleek helaas niet het
geval. Pas na de presidentsoverdracht in 1990 kwam er meer vaart in de terugkeer uit N eder-
land. Ongeveer een kwart van de ballingen woont nu weer in Chili. De meesten zijn dus nog
in Nederland, ongeveer 400 hebben de Nederlandse nationaliteit aangenomen. 19Een groot
deel van de Chileense vluchtelingen zal hier definitief blijven. Juist door de lange duur van
de ballingschap is het moeilijk - met kinderen die in Nederland zijn opgegroeid en hier wil-
len blijven - in Chili weer een bestaan op te bouwen. Degenen die goed Nederlands hebben
geleerd en in Nederland een baan hadden, slagen daarin doorgaans beter dan degenen die
hier aan de zijlijn stonden.

Tot slot
Heeft de regering-Den Uyl haar pretenties met het Chili-beleid waargemaakt? In de interna-
tionale politiek was dat vrij sterk het geval, zeker in vergelijking met andere westerse landen
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en met de Nederlandse centrum-rechtse regeringen vanaf 1977. Ook bij het vluchtelingen-
beleid deed Nederland het niet slecht, maar hier nam de regering minder het voortouw. Men
wilde de aantallen beheersbaar en de opvang betaalbaar houden en in Europa niet uit de pas
lopen. Daarom was regelmatig een zetje nodig vanuit sterk bij Chili betrokken sectoren van
maatschappij en politiek, die bij enkele PvdA-ministers een gewillig oor vonden. De rege-
ring probeerde een evenwicht te vinden tussen getalsmatige beheersing en solidariteit. Ver-
geleken met Zweden was het Nederlandse beleid zeer zuinig, maar bij Duitsland stak het
zeker in het begin gunstig af.2o

Vanuit de jaren negentig gezien ging het om kleine aantallen mensen. Toch wilde de rege-
ring slechts aan één land tegelijk bijzondere aandacht schenken. Van 1955 tot 1973 kwamen
jaarlijks gemiddeld 480 uitgenodigde en individueel erkende vluchtelingen naar Nederland.
In de Chilenen-jaren 1974-1977 was dat iets hoger: 640. In deze tijd was asielbeleid nog geen
omstreden politieke kwestie. Dat gebeurde pas eind jaren zeventig toen het cijfer opliep tot
1900 om in de jaren tachtig bij een stringenter beleid weer te dalen tot 1400. In de Chilenen-
jaren waren er jaarlijks 400 individuele asielzoekers die wegvallen bij de 6000 in de jaren
tachtig en de ruim 25.000 in de jaren negentig.21

Achteraf gezien stonden de Chilenen, die vrij ruimhartig werden uitgenodigd, aan het be-
gin van een nieuwe fase: de overgang van Europese vluchtelingen naar mensen uit de Derde
Wereld, de reorganisatie van de hulpverlening en het in de beslotenheid van de bureaucratie
opkomen van de argumenten tegen de komst van vluchtelingen die thans de publieke dis-
cussie beheersen. In de Chilenen-jaren lieten de verantwoordelijke politici zich daardoor
nog niet meeslepen.
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Het ethos van de liberaal
Over het kosmopolitisch ideaal van samenleven

Marian Verkerk

In 1881 schrijft Henry Sidgwick het kosmopolitisch ideaal van samenleven nog naar het rijk
der toekomst. Het nationale ideaal van politieke organisatie geniet de voorkeur boven het
onpartijdig behartigen van de belangen van iedere wereldburger. Voorlopig zijn nationale en
patriottische sentimenten in politiek opzicht zwaarwegend er en krachtiger en onmisbaar
voor het sociale welzijn. De eigen groep gaat voor. Internationale solidariteit als uitdrukking
van het kosmopolitisch ideaal wordt beperkt door nationale solidariteit.

Het standpunt van Sidgwick lijkt nog steeds van actuele waarde, getuige de vele debatten
van de laatste jaren over het toelaten van politieke of economische vluchtelingen of over het
zenden van meer hulp aan andere landen in nood. Het bevorderen van het nationale wel-
vaartspeil geniet veelal de voorkeur boven het bieden van meer hulp aan bijvoorbeeld Ruan-
da. Een kosmopolitisch ideaal van samenleven is - voor velen onder ons althans - een brug
te ver.

In deze bijdrage wil ik dit nationale ideaal of dit idee van patriottisme nagaan op zijn houd-
baarheid. Ik zal dat doen door de problematiek nationale solidariteit versus internationale
solidariteit te plaatsen in een meer algemeen filosofisch debat. Ik doel op de discussie over
de plaats van een nationale of groepsidentiteit in het moderne liberale politieke denken. Dit
liberale denken tendeert eerder naar internationale solidariteit dan naar nationale solidari-
teit. Dat heeft te maken met een zekere universalistische grondslag van de moderne politieke
filosofie: de gedachte dat personen als zodanig onderwerp zijn van politiek denken; perso-
nen opgevat als onafhankelijk van plaatselijke verbondenheden en relaties. Politieke en mo-
rele verplichtingen worden vertaald in verplichtingen die wij naar elkaar hebben als perso-
nen, onafhankelijk van wie we zijn. Nationale solidariteit begrepen als 'eigen groep voor'
staat dan op gespannen voet met dit universalistisch beginsel. Bij nationale solidariteit maakt
het wel degelijk uit wie we zijn. Het zou daarom wel eens zo kunnen zijn dat het kosmopoli-
tische ideaal van samenleven - hoe paradoxaal ook - onlosmakelijk deel uitmaakt van onze
liberale groepsidentiteit.

Eigen groep voor?
Nadenken over het toelatingsbeleid van vluchtelingen vooronderstelt een spreken over 'wij'
en 'zij', over 'leden' en 'vreemden'. Anders gezegd, op de achtergrond van het toelatingsbe-
leid van vreemdelingen of vluchtelingen staat altijd het lidmaatschap van een bepaalde sa-
menleving en de verdeling daarvan ter discussie. Wie is vreemdeling en wie hoort hier? In
Spheres cfJustiee omschrijft Michael Walzer het 'lidmaatschap' als het primaire goed dat wordt
verdeeld in een gemeenschap.

'Datgene wat bepaald is rond het lidmaatschap, structureert al onze andere distributieve
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keuzes: het bepaalt met wie we deze keuzes maken, van wie wij gehoorzaamheid verwach-
ten en belasting innen, aan wie we goederen en diensten toekennen.'!

Alleen in een 'global' libertarianisme of 'global' socialisme is dit niet het geval. Walzer
schrijft hierover:

'Er zijn maar twee vormen van enkelvoudige gelijkheid met betrekking tot het lidmaat-
schap. In het geval dat alle mensen vreemden voor elkaar zijn, dus wanneer al onze ontmoe-
tingen het karakter hebben van ontmoetingen op zee, ofin de woestijn oflangs de kant van
de weg, dan is er geen vraag naar de verdeling van lidmaatschap. Toelatingsbeleid is dan
geen onderwerp van gesprek. Maar ook wanneer wij alle mensen beschouwen als wereld-
burgers, is lidmaatschap aan een ieder gelijkelijk toegekend en valt er daarna ook niets meer
te zeggen. Het eerste suggereert een wereld-Iibertarianisme, het tweede een wereld-socialis-
me.'2

In het ene geval is er dus niets te verdelen; in het tweede geval is het lidmaatschap aan een
ieder al bij geboorte toegekend. Beide vormen zijn volgens Walzer utopisch. Vooralsnog
denken wij in categorieën van leden en vreemde leden en is de vraag naar wie wordt toegela-
ten actueel.

In een politieke gemeenschap wordt dus aan bepaalde mensen het lidmaatschap toege-
kend en aan anderen niet. Maar wat is het karakter van zo'n politieke gemeenschap? Volgen
we de redenering van Walzer nogmaals. Walzer schetst ons een beeld van het karakter van
een politieke gemeenschap door deze te vergelijken met drie andere vormen van gemeen-
schap, te weten de buurt, een vereniging of club en ten slotte het gezin of de familie. De
politieke gemeenschap verschilt met die van een buurt in de zin dat het lidmaatschap bij de
laatste meestal open staat voor een ieder. Het is afhankelijk van persoonlijke wensen en het
vrije-marktmechanisme of iemand al dan niet in een bepaalde buurt gaat wonen.3 Daarte-
genover staat dat een zekere interne samenhang nodig is in een politieke gemeenschap en
dus ook een bepaalde geslotenheid. Deze geslotenheid is asymmetrisch van karakter in de
betekenis dat die geslotenheid alleen geld t voor wie in een politieke gemeenschap wil komen
en niet voor diegenen die eruit willen.4 Dit aspect van geslotenheid heeft de politieke samen-
leving gemeen met een vereniging of club. Men is vrij lid te worden, maar ook weer vrij om
te gaan. In een vereniging is het aan de vereniging zelf te bepalen wie lid wordt en wie niet.
Maar tegelijkertijd stopt hier de analogie. Hoewel wij volgens Walzer het recht hebben te
bepalen wie lid van onze politieke gemeenschap wordt, hebben wij ook de plicht nationale
of etnische verwanten op te nemen. Het is precies daar waar de analogie met een gezin zich
doet voelen. In een politieke gemeenschap is sprake van een morele verbondenheid met
mensen met wie een gemeenschappelijke afkomst wordt gedeeld.

In deze bovenstaande kenschets van een politieke gemeenschap is een nationaal of pa-
triottisch element onmiskenbaar aanwezig. Walzer zegt dat ook met zoveel woorden, wan-
neer hij de mening van Sidgwick onderschrijft:

'Alleen wanneer het patriottisch sentiment een morele basis heeft, alleen wanneer een ge-
meenschappelijke samenhang verplichtingen en gedeelde betekenissen mogelijk maakt, al-
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leen wanneer er leden alsook vreemdelingen zijn, heeft de overheid reden zich in het bijzon-
der te bekommeren over het welzijn van de eigen mensen en het succes van onze eigen cul-
tuur en politiek.'5

Zelfs de twee overige utilistische argumenten die Sidgwick nog geeft voor het voorkeur ge-
ven aan de eigen groep, ontlenen hun kracht aan dit niet-utilistisch nationaal ideaal van sa-
menleven. Het is niet zeker dat de gemiddelde levensstandaard van de armste klassen in de
wereld zou dalen onder condities van volledige vrije arbeidsmobiliteit. Onvoldoende bewijs
is er ook voor de gedachte dat de bevordering van de politieke en morele cultuur alsook het
efficiënt werken van onze politieke instituties tegengegaan zou worden in een kosmopoliti-
sche omgeving. Deze argumenten verkrijgen alleen dan hun kracht wanneer zij gecombi-
neerd worden met het eerste argument: de waarde van een nationaal ideaal zelf.

Dit door Walzer gestelde nationale ideaal van samenleven kent echter grenzen. De grens
wordt bepaald door het zogenaamde principe van 'mutual aid'. Met dit beginsel wordt ge-
steld dat vreemdelingen gerechtigd zijn op onze gastvrijheid, hulp en goede wil. Hulp wordt
verleend wanneer iemand in ernstige nood verkeert en de kosten voor degene die hulp ver-
leent relatieflaag blijven. Op basis van dit principe heeft een politieke gemeenschap niet het
recht de behoeftigen en hongerenden, de vervolgden en de statenlozen te weigeren zuiver
en alleen om de reden dat zij geen lid zijn van de desbetreffende politieke gemeenschap.
Weliswaar onder de voorwaarde - zo voegt Walzer eraan toe - dat voldoende ruimte be-
schikbaar is. Het gaat dus uiteindelijk om een morele en politieke afweging. Aan de ene kant
is er de morele waarde van het behouden van wat door Walzer genoemd wordt 'communi-
ties of character', gekenmerkt door onderlinge verbondenheid en het benadrukken van een
gemeenschappelijk leven. Aan de andere kant het beginsel van 'mutual aid' dat ons ertoe
noopt vreemdelingen in onze politieke gemeenschap toe te laten.

Het bovenstaande betoog van Walzer geeft in een notedop weer hoe vaak wordt gerede-
neerd in kwesties van het toelaten van vreemdelingen en van het bieden van hulp aan
behoeftigen. Het patriottisch sentiment voert de boventoon in gemaakte afwegingen als
'Nederland is vol' of 'Eigen burgers eerst'. Er wordt niet ontkend dat hulp geboden moet
worden aan vreemdelingen, maar het kan pas dan wanneer de morele waarde van het patriot-
tisme is gewaarborgd.

Dit patriottisme is uitdrukking van een vorm van solidariteit die als schild wordt ingezet
tegen te veel mensen van buitenaf, tegen vreemdelingen dus. De volgende vraag die zich
direct aan ons opdringt, is hoe we dit patriottisch sentiment moeten begrijpen en waarderen.
Wil het kracht hebben in de argumentatie, dan moet het ook houdbaar zijn. Het patriottisch
sentiment is op zijn zachtst gezegd een controversieel element binnen het liberaal westers
gedachtengoed. Voorafgaand wil ik eerst enkele alinea's wijden aan het begrip 'solidariteit'
als zodanig. Patriottisme is uitdrukking van een vorm van nationale solidariteit. Maar wat is
dat: nationale solidariteit?

Drie vormen van solidariteit
Solidariteit is één van de belangrijke beginselen die ten grondslag liggen aan een rechtvaardi-
ge, westerse rechts- en verzorgingsstaat. Daarmee is aan de ene kant veel gezegd over het
morele karakter van de samenleving, maar tegelijkertijd ook weer niet. Want wat betekent
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deze solidariteit inhoudelijk eigenlijk? 'De emotionele lading van een begrip van solidariteit
is vaak groot, maar de descriptieve inhoud is evenwel vaak gering', zo stelt Van der Wal in
een artikel over solidariteit. Er zijn verschillende betekeniscomponenten aan het begrip so-
lidariteit te onderscheiden. Afhankelijk van welk aspect wij willen benadrukken, wordt een
andere conceptie van solidariteit geleverd. In hetzelfde artikel maakt Van der Wal een nutti-
ge onderscheiding tussen drie soorten solidariteit.

Er is de zogenaamde solidariteit in belangen - veelal in verzekeringskringen 'kanssolidari-
teit' genoemd - waarbij het motief tot solidair met de ander zijn gelegen is in een gemeen-
schappelijk belang. Een dergelijke betekenis gaf ooit de Nationale Raad voor Volksgezond-
heid mee aan solidariteit: 'Solidariteit houdt in dat de gemeenschap als het ware het individu
dwingt geld op te brengen ten behoeve van de zwakkere in de samenleving en het individu
gaat daarmee akkoord uit welbegrepen eigenbelang.' Deze vorm van solidariteit kan uiterst
kwetsbaar en smal blijken te zijn. Immers op het moment dat er geen sprake meer is van een
gedeeld risico of belang, houdt de onderlinge solidariteit op te bestaan.

Een tweede vorm van solidariteit is wat genoemd wordt 'humanitaire solidariteit'. Het
gaat dan om de bereidheid een deel van het existentiële risico, van de last van het bestaan
dus, over te nemen van diegenen die daaraan dreigen te bezwijken. Het motief daarachter is
medemenselijkheid, de overtuiging dat het inhumaan is individuen aan hun lot over te laten.6

Ten slotte kan er sprake zijn van groepssolidariteit. Bij deze vorm van solidariteit staat het
karakter van de gemeenschap als zodanig centraal. De groep zelf staat voor een waardevolle
zaak: van de leden wordt verwacht dat zij zich voor die zaak inzetten en zich onder dat ge-
zichtspunt met elkaar, maar vooral met de gemeenschap als zodanig solidariseren. Anders
dan in het geval van de belangensolidariteit, waar de groep secundair is ten opzichte van de
leden en hun belangen, gaat het hier om het eigene van de gemeenschap dat bepalend is voor
de identiteit van de gemeenschapsleden.7

Als we drie analytische betekenissen overzien, dan springen de verschillen nogal in het
oog. Kans- of risico-solidariteit binnen een stelsel van levensverzekeringen is een heel ande-
re zaak dan de groepssolidariteit in een volleybalteam.

Ik begon deze paragraaf met het stellen dat solidariteit één van de belangrijke beginselen
is van een samenleving. In die betekenis fungeert solidariteit als een maatstaf ter beoordeling
van de kwaliteit van tussenmenselijke betrekkingen.8 Achter de verschillende onderschei-
den vormen van solidariteit gaan dus verschillende opvattingen van menselijke identiteit en
menselijk samenleven schuil. Een maatschappijvisie waar groepssolidariteit het grondleg-
gende beginsel is, verschilt essentieel van een samenleving die gebouwd is op een solidari-
teitsnotie van welgemeend eigenbelang.

Keren we terug naar de vraag: wat is nationale solidariteit? Nationale solidariteit is een
vorm vangroepssolidariteit. De solidariteitsband met mijn medeburgers is gebaseerd op een
besef van gedeelde bestemming, waarbij het delen zelf van waarde is.9 Het nationale ideaal,
dat allen bindt, kenmerkt zich door tenminste de volgende punten: het is een subjectief fe-
nomeen, geconstitueerd door gedeelde overtuigingen van een set van mensen; het verbond
is noch tijdelijk noch instrumenteel, maar stamt af van een lange historie van samenleven dat
gecontinueerd wordt in de toekomst; de gemeenschap kent haar eigen karakteristieken die
zich laten onderscheiden van andere gemeenschappen; elk lid kent een zekere loyaliteit ten
aanzien van de gemeenschap, in de zin van het opofferen van eigen gewin ten behoeve van
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de belangen van de gemeenschap. JO

Hoe verhoudt zich nu een dergelijke nationale solidariteit tot een maatschappijvisie pas-
send in het westers liberaal gedachtengoed?

Patriottisme en het liberaal gedachtengoed
Moderne westerse samenlevingsverbanden worden - als we ons beperken tot de sociale en
politiek-filosofische literatuur van de laatste twee decennia - beschouwd in termen van een
sociaal-contractmodel. Het contractmodellevert normatieve maatstaven voor het samenle-
ven. De samenleving wordt opgevat als een verdrag dat wordt aangegaan door autonome
individuen die er ieder een eigen particuliere conceptie van het goede leven op na houden.
De motivatie tot samenleven is er één van wederzijds voordeel. Daarmee wordt de verhou-
ding van het individu met de samenleving principieel een contingente en is zij altijd herroep-
baar. De samenleving behoort zodanig geordend te zijn dat gelijke voorwaarden geschapen
zijn waaronder particuliere levensplannen opgesteld en gerealiseerd kunnen worden. An-
ders gezegd, de grondbeginselen betreffen de wijze waarop in de samenleving conflicteren-
de belangen beslecht kunnen worden, waarbij tevens geldt dat zij voor hun inhoud onafhan-
kelijk zijn van een substantief ideaal van het goede. Inhoudelijk gaat het dan om het respec-
teren van bepaalde individuele rechten en vrijheden, maar ook om een principe van gelijke
kansen en mogelijkheden. Deze politieke principes zijn het resultaat van een besluitvor-
mingsproces tussen vrije en autonome subjecten.

Het moreel subject is in een dergelijk sociaal-filosofisch model bij uitstek een constructie.
De morele identiteit van het subject wordt onafhankelijk gedacht van de geschiedenis en
cultuur waar het subject deel van uitmaakt. Dat wil zeggen: het is een subject dat zichzelf
verstaat als geabstraheerd van zijn eigen particulariteit en identiteit.

Taylor noemt de grondslagen van het menselijk samenleven in ons westers gedachten-
goed 'procedureel'. Kernpunt van een filosofisch-liberale theorie is het aangeven van de
procedures van besluitvorming aan de hand waarvan een ordening van de samenleving tot
stand gebracht kan worden. De samenleving wordt - het is al eerder gezegd - beschouwd
als een verbond tot wederzijds voordeel, en het onderliggende begrip van solidariteit is daar-
mee in overeenstemming. Ik ben solidair met mijn medeburgers ten behoeve van een welge-
meend eigenbelang. Bepaalde voordelen kan ik niet bereiken zonder de hulp van de anderen
in de samenleving. Er is dus weliswaar sprake van een gemeenschappelijk goed, maar dit
goed heeft het karakter van een convergerend goed. Ons systeem van sociale zekerheid of
van collectieve gezondheidszorg zijn voorbeelden van dergelijke collectieve goederen. Het
zijn goederen die collectief tot stand worden gebracht en die op geen enkele andere wijze tot
stand kunnen worden gebracht dan in een of andere vorm van sociale samenwerking. We
werken met elkaar samen en zijn solidair met elkaar ten behoeve van het tot stand brengen
van bepaalde collectieve goederen. Het samenwerken en de solidariteit hebben daarmee een
uitgesproken instrumenteel karakter.

Een aardig voorbeeld hiervan vinden we terug in de opvatting van John Rawls, die in
A Theory ofJustiee (1971) een sociaal-contracttheorie heeft geschreven ter ordening van
een rechtvaardige samenleving. Met name in het verschilprincipe ziet Rawls de uitdrukking
van maatschappelijke solidariteit. Met het verschilprincipe wordt gesteld dat ongelijk-
heden in welstand en inkomen alleen dan gerechtvaardigd zijn indien zij de minstbedeelden
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tot voordeel strekken. Rawls schrijft:

'Het verschilprincipe correspondeert met de meest natuurlijke betekenis van broederschap:
namelijk, met de idee geen grotere voordelen te ervaren tenzij die tot het voordeel strekken
van de minstbedeelden. Het gezin [...] is de plaats waar het principe van het maximeren van
de som van voordelen wordt afgewezen. Gezinsleden willen over het algemeen alleen dan
erop vooruit gaan wanneer dit ook tot het voordeel strekt van de andere gezinsleden. Het
handelen volgens het verschilprincipe heeft nu precies deze consequentie.'!!

De interpretaties van deze tekst gaan uiteen. Volgens sommigen wordt het verschilprincipe
en daarmee solidariteit een plaats gegeven binnen een theoretisch kader dat door de idee van
een zakelijke overeenkomst met het doel van rationele belangenbehartiging bepaald is. De
motivatie tot het navolgen van het verschilprincipe ligt uiteindelijk in een welgemeend ei-
genbelang en niet zozeer in de waarde van gemeenschap als zodanig. De gemeenschap heeft
uitsluitend een instrumentele waarde. Aan de andere kant doet het bovenstaande citaat ver-
moeden dat de politieke gemeenschap als samenwerkingsverbonden een eigen waarde
heeft. Michael Sandel noemt dit een 'sentimenteel' begrip van gemeenschap. 13 Deze laatste
is gegrond op gevoelens en sentimenten van degenen die bij dit verbond betrokken zijn. Het
is niet vanwege een welgemeend eigenbelang, maar vanwege gevoelens van affectie dat
mensen zich met elkaar verbonden voelen.

Hoe dan ook, een dergelijk begrip van gemeenschap moet nog altijd onderscheiden wor-
den van een opvatting van gemeenschap die constituerend is voor de menselijke identiteit
zelf. En het is deze vorm van gemeenschap waaraan het nationale ideaal verbonden is. Het
zijn vooral communautaristisch ingestelde filosofen die een dergelijk begrip van gemeen-
schap naar voren hebben gebracht. Het mensbeeld van de liberalen wordt bekritiseerd op
zijn abstract en atomistisch karakter. Daartegenover stellen zij een opvatting van menselijke
identiteit, waarbij gemeenschap en gemeenschapswaarden constituerend zijn. Het meest
sprekende voorbeeld daarvan is te vinden bij de filosoof MacIntyre: 'Mijn levensverhaal is
altijd ingebed in dat van gemeenschappen waaraan ik mijn identiteit ontleen.>\4 Gemeen-
schap beschrijft niet wat de leden gezamenlijk hebben, maar wat zij :dIn. Het gaat niet om een
intermenselijk verhouden dat gekozen wordt, maar om een verbondenheid die zij ontdekken.
In tegenstelling tot convergerende 'ik-identiteiten' wordt gepleit voor het bestaan van 'wij-
identiteiten' als gemeenschappelijk goed.

Het zou te ver voeren dit liberalisme-communautarisme debat in extenso hier te bespre-
ken. Van belang is de schets van beide posities die een verschillende visie kennen ten aan-
zien van menselijke identiteit en menselijk samenleven. Aan de ene kant het autonome mo-
rele subject dat zijn eigen particuliere levensplan leeft en de samenleving als een instrument
dat hem of haar daartoe in de gelegenheid stelt. Aan de andere kant het subject dat een fun-
damentele behoefte kent aan betrokkenheid in een gemeenschap als bron van zingeving,
integriteit en karakter. En het is precies deze vorm van groepssolidariteit die niet past in het
moderne liberale verhaal, dat juist een verhaal is van de losmaking of bevrijding van indivi-
duen uit traditionele afhankelijkheidsrelaties, uit de traditionele, besloten gemeenschap.!S
Patriottisme is daarom een 'vreemd' element in het westers liberaal gedachtengoed.
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Een gefragmenteerde identiteit
We zijn de vorige paragraaf geëindigd met een patstelling tussen twee elkaar uitsluitende vi-
sies ten aanzien van mens-zijn en menselijk samenleven. Een uitweg kan wellicht gevonden
worden door beide posities te nuanceren. J eremy Waldron vraagt zich bijvoorbeeld af ofhet
voor een autonoom kantiaans individu inderdaad mogelijk is die morele eenheid aan zijn
leven toe te kennen die hij of zij voorondersteld wordt te geven. Eerder is het individuele
leven er één van kaleidoscopische spanning en variatie. Het leven wordt niet geleefd volgens
een rationeel plan (Rawis):

'Als er nog sprake is van liberale autonomie, dan is het de "op hol geslagen" keuze en een
geïnternaliseerd pluralisme van chaotisch naast elkaar bestaande projecten, doelen, ideeën,
beelden en brokstukken cultuur in het individu, voortkomend uit relaties tussen individuen
onderling.'16

De liberale identiteit is dus niet een afgerond iets, maar moet telkens opnieuw bevochten
worden: 'De liberale burger is een (krachtige en belangrijke fictie), die keer op keer opnieuw
verwerkelijkt lijkt te moeten worden.'17
Deze liberale identiteit komt steeds opnieuw tot stand in onderlinge verhouding met de

'buitenwereld'. In die zin heeft het communautarisme gelijk wanneer het stelt dat de mense-
lijke identiteit een sociale identiteit is. De zwakte van het communautarisme schuilt echter
in de vooronderstelling dat wij deel uitmaken van slechts één gemeenschap en dat gemeen-
schappen afgeronde gehelen vormen. Individuen zijn 'lid' van verschillende gemeenschap-
pen die veelal een conflictueuze verhouding kennen. Mijn liberale identiteit is er één die
telkens opnieuw garticuleerd moet worden. Veelal zal dat in een strijd zijn met 'vreemde
elementen'. De liberale identiteit als principieel open en onbepaalde identiteit impliceert
een kosmopolitische levensvisie.

'...Ik ben geboren als Indiër en niet alleen als Indiër, maar als iemand uit Bombay - Bombay,
de meest kosmopolitische, meest hybride, de grootste smeltkroes van alle Indiase steden.
Mijn schrijven en denken zijn daardoor diepgaand beïnvloed door zowel hindoe-mythen als
moslim-houdingen ...Maar ook het Westen is aanwezig in Bombay. Ik was al een mengvorm
van alles, een bastaard van de geschiedenis nog voordat Londen deze conditie verergerde.'18

Kent het liberale individu dan geen gedeelde identiteit? Is de identiteit van het subject zo
gefragmenteerd dat het geen enkele plaats biedt voor nationale verbondenheid? Boomkens
wijst terecht erop dat de natiestaat de meest gangbare en wellicht enige vorm is waarin de
liberale conceptie van gemeenschap (een liberaal 'wij') historisch kan worden aangetrof-
fen.19 Het gaat dan om een natiestaat waarin de nationale identiteit vooral bestaat uit het
omarmen van westerse rechtsbeginselen als de burgerlijke vrijheden, een principe van gelij-
ke kansen en mogelijkheden en waarin 'zelfontplooüng' een centrale waarde vertegenwoor-
digt. Een gedeelde, maar dan wel zuiver politieke identiteit kan goed samengaan met een
pluriformiteit van sociale en culturele identiteiten. Maar zelfs voor deze 'nationale' identiteit
geldt een voortdurende articulatie. Het open karakter van deze identiteit vraagt een open-
staan voor 'vreemde elementen'. Internationale solidariteit vooronderstelt een kosmopoliti-
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sche levensvisie waarin we ons solidair verklaren met andere mensen, hoe 'anders' zij ook
op dat moment zijn. Bij de ontmoeting met vreemden zullen we telkens opnieuw in relatie
met hen de politieke liberale identiteit gestalte moeten geven. Betekent deze internationale
solidariteit ook dat wij veel meer hulp zouden moeten bieden dan tot nu toe het geval is? Een
voorzichtig 'ja' lijkt mij hier op zijn plaats. Ik zeg hier voorzichtig, omdat hooguit op basis
van efficiency-overwegingen minder hulp geboden kan worden dan op basis van internatio-
nale solidariteit gevraagd wordt. In beginsel moet meer hulp geboden worden als dat tot
voordeel van de minstbedeelden zelf strekt. Betrachte internationale solidariteit wordt uit-
gedrukt met het al eerder genoemde verschilprincipe van Rawls.2o Redenerend vanuit het
verschilprincipe lijkt mij daarom Nederland vooralsnog niet vol en zouden ook meer gelden
aan ontwikkelingssamenwerking toegekend mogen worden dan thans het geval is.
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Bundel Socrateslezingen verschenen

Bij uitgeverij Kokl Agora is onlangs verschenen Mensbeelden; essqys over humanisme en maat-
schappij. In deze bundel zijn de Socrateslezingen van de afgelopen vijf jaar opgenomen. Met
bijdragen van Rob Tielman (Humanisme onder kritiek), Trudy van Asperen (De mythe
van het onbegrensde zelf), Hans Achterhuis (Mensbeeld en Techniek), Rosi Braidotti (De
weg van de nomade) en Cornelis Verhoeven. Speciaal voor deze uitgave verzorgde Paul
Cliteur, voorzitter van het Humanistisch Verbond, een kritisch nawoord.

De winkelwaarde van het boek is f 29,90. Lezers van Rekenschap kunnen het met speciale
korting bestellen door f 25,- over te maken op giro 582293, t.n.v. Stichting Socrates te
Utrecht, onder vermelding van 'Mensbeelden'. U krijgt het boek dan zo snel mogelijk thuis
gestuurd.
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Humanisme met een menselijk gezicht Ir
Jan Glastra van Loon

Vrijwel alles wat Renaissance, Nieuwe Tijd en Verlichting in hun programma hadden staan
wordt door postmodernistische filosofen bekritiseerd en het graf in geschreven. Zij zien het
'post' van hun postmodernisme dus niet alleen maar als een kwestie van opvolging in de tijd
en zichzelf niet als denkers die, staande op de schouders van hun voorgangers, verder en
meer kunnen zien dan zij. Zij beschouwen zichzelf vooral als critici die, door de onhoud-
baarheid en het illusionistische karakter van het werk van die voorgangers bloot te leggen,
maken dat het als doorzien en afgedaan op een kerkhof of op zijn best in een museum kan
worden bijgezet.
Deze visie op de verhouding tussen modernisme en postmodernisme overheerst het de-

bat. Of liever gezegd: zij maakt dat een zinnig debat tussen vertegenwoordigers van beide
stromingen (het modernisme is immers nog springlevend) niet van de grond komt. Moder-
nistische denkers plegen de postmodernistische kritiek af te schilderen als een gevaar voor
de verdere ontwikkeling van vrijwel alles wat in onze beschaving is bereikt danwel hun
schouder erover op te halen en verder te gaan met hun eigen werk. Deze overheersende visie
is echter zelf vatbaar voor kritiek. In wat hier volgt heb ik mijn hand gewaagd aan deze laatste
soort kritiek. Het gaat daarin dus niet om gelijk of ongelijk van modernisme of postmoder-
nisme, maar om de aard van hun verhouding tot elkaar. Mijn veronderstelling daarbij is, dat op
die manier een discussie op gang kan worden gebracht die inzicht verschaft in de aard van de
problemen waarmee wij in onze postmoderne tijd worden geconfronteerd. Juist voor huma-
nisten lijkt mij hier een taak weggelegd.

Antihumanisme
Postmodernisten als Foucault, Lyotard en Derrida zijn niet alleen antimodernisten maar ook
antihumanisten. Nadat god door Nietzsche dood was verklaard, hebben zij dat vonnis nog
eens uitgesproken over de mens: er zijn wel mensen, maar de mens, in het bijzonder de mens
als het redelijke wezen van de Verlichting, bestaat niet. Liberalisme, socialisme, communis-
me, alles wat zweemt naar geloof in vooruitgang en daarin de rede een rol toekent als een
autonoom vermogen van de mens waarmee hij vorm kan geven aan zijn bestaan, werd ten
grave gedragen. Mensen heersen niet over hun bestaan maar zijn drijfhout op de stroom van
de geschiedenis.
Deze nieuwe manifestatie van scepticisme moet serieus worden genomen, want zij heeft

ons iets te zeggen. De postmodernisten serieus nemen betekent echter niet hen op hun
woord geloven. Hun betekenis bestaat hierin, dat zij in de dieptes van ons onderbewustzijn
verborgen veronderstellingen opgraven en zichtbaar voor ons maken. Zij stellen ons zo in
staat te zoeken naar mogelijke verbanden tussen die veronderstellingen en de loop die de
dingen in onze tijd nemen.
De belangrijkste pijlen van kritiek van de postmodernisten richten zich op de veronder-

stelling van het moderne humanisme, dat mensen, hoezeer zij ook naar hun lichamelijke
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hoedanigheden en kenmerken van elkaar verschillen, als sul:jecten aan elkaar gelijk en dus
voor elkaar verwisselbaar zouden zijn. Zij zijn, menen de postmodernisten, in tegendeelli-
chamelijk èn geestelijk van elkaar verschillend, niet verwisselbaar. Dus ook niet in staat voor
hen allen gelijkelijk geldende objectieve kennis te verwerven en nog minder elkaar te kennen
zoals zij werkelijk zijn. Natuurlijk vinden er allerlei uitwisselingsprocessen plaats, zowel tus-
sen hen onderling als tussen hen en hun omgeving, maar dat daarin zoiets als objectief geldi-
ge kennis zou worden geproduceerd, is een illusie. Zomin als de mens bestaat, bestaat de
werkelijkheid. Er zijn alleen processen, vooral machtsprocessen, en daarin verandert voort-
durend alles. Wij zijn in die processen opgenomen, vaste punten zijn daarin, ook in onszelf,
niet te vinden.

Ik werk de consequenties van deze extreem relativistische zienswijze niet verder uit, ik
vermeld alleen dat daarbij niet alleen van alles op losse schroeven wordt gezet, maar ook
verrassend nieuw licht wordt geworpen op zaken waaraan wij achteloos, als even zovele
vanzelfsprekendheden, voorbij plegen te gaan. Ik wil de blik nu op iets anders richten, na-
melijk de verborgen veronderstellingen die de postmodernisten zelf koesteren.

Het eerste wat dan opvalt is, dat de postmodernisten hun eigen voorstellingen niet aan
hetzelfde kritische onderzoek onderwerpen als waaraan zij de denkbeelden van de Verlich-
ting blootstellen. Het tweede is dat zij weliswaar een aantal belangrijke veronderstellingen
van het modernisme hebben opgediept, maar dat zij enkele andere onaangeroerd hebben
gelaten die zij met het modernisme de/en. De derde conclusie die zich opdringt, wanneer wij
het postmodernisme op eenzelfde manier tegen het licht houden als waarop het dat met het
modernisme doet is, dat zijn voorstelling van de mens en de wereld een omkering behelst van
die van het modernisme.

Gemeenschappelijk aan modernisme en postmodernisme is de veronderstelling dat de
werkelijkheid zou"bestaan uit twee substanties: geest en stof. Dit is een voorstelling die ver
terugreikt in de geschiedenis van onze beschaving. Daarover straks iets meer. Voor de den-
kers van de Verlichting is de werkelijkheid naar het model van Descartes opgesplitst in de
uitgestrektheid missende innerlijkheid van ons denken, voelen, willen ('res cogitans' ge-
noemd) naast of tegenover de innerlijkheid missende uitgestrektheid van de ruimte waaraan
wij met ons lichaam deelhebben ('res extensa' genoemd). De denkers van de Verlichting ver-
eenzelvigden ons subject-zijn met innerlijkheid en de wereld met uiterlijkheid. Het centrale,
alles overheersende probleem waarvoor zij zich zo gesteld zagen, was, hoe wij als subjecten
de wereld kunnen kennen. Hun antwoord daarop hield in dat de rationele orde van ons den-
ken op een of andere manier met de orde van de ruimtelijke werkelijkheid buiten ons be-
wustzijn correspondeert. Hoe die correspondentie precies in elkaar zit en waarop zij berust,
waren de voornaamste vragen die hen bezighielden. Hun filosofie was primair kennistheorie.

De postmodernisten hebben niet alleen gewezen op de principiële onoplosbaarheid van
het zo gestelde probleem. Dat hadden anderen voor hen trouwens ook al gedaan. Zij heb-
ben bovendien het hele streven en zoeken naar objectieve geldigheid van onze voorstellin-
gen tot een hopeloze, onzinnige, op misleiding berustende bezigheid verklaard. Onze voor-
stellingen zijn deels indrukken van de wereld buiten ons, die van nut kunnen zijn in onze
bestaansstrijd. Voor een ander deel zijn het vrije produkties van onze geest waarmee wij ons
het leven aangenaam kunnen maken of het kunnen belasten en bemoeilijken. Dat laatste
verschaft een aangrijpingspunt om het doen en laten van anderen te beïnvloeden. \Vie be-
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schikt over de gave van het woord kan met behulp hiervan het gedrag van anderen dirigeren
en controleren. Ook de denkbeelden van de Verlichting zouden voor dat doel zijn ontwik-
keld. Ook hun voornaamste betekenis zou zijn ons in de luren te leggen en zo het gedrag van
velen te beheersen ten gunste van de belangen van enkelen. De aanspraken op waarheid en
objectieve geldigheid die daarbij worden gemaakt, zouden een ultieme vorm zijn van mislei-
ding om twijfel aan het zo gevestigde gezag uit te roeien. De voorspiegeling dat wij op deze
basis ons leven op aarde alsmaar zouden kunnen verbeteren, zou op één lijn staan met die
van een toekomstig verblijf in hemel ofhel zoals die door godsdiensten wordt verkondigd.

Confrontatie
Wanneer we de mens- en wereldbeschouwingen van de Verlichting en het postmodernisme
zo met elkaar confronteren, kost het geen grote inspanning om te zien dat zij de tweedeling
van de werkelijkheid in geest en stof delen, maar dat de verhouding tussen beide door de
postmodernisten in vergelijking met de modernisten is omgekeerd. Volgens de postmoder-
nisten heerst de geest niet over de stof, maar de stof over de geest. Het is volgens hen niet
zo dat de orde in onze voorstellingen een afspiegeling is van de werkelijkheid, de wanorde
en tegenstrijdigheden daarin maar subjectieve schijn zijn, maar de voorstelling van orde die
wij koesteren is ideologische misleiding, de wanorde en tegenstrijdigheden in onze voorstel-
lingen vertegenwoordigen juist de werkelijkheid waarin wij leven.

Wanneer wij de overeenkomsten en verschillen tussen modernisme en postmodernisme
eenmaal zo op een rij hebben staan en hun gemeenschappelijke grondslag is blootgelegd,
opent zich ook de mogelijkheid van nieuwe inzichten in onze verhouding tot de wereld, tot
anderen en tot de dingen om ons heen. Wij hoeven dan immers niet meer uit te gaan van een
tussen beide heersende, niet op te heffen tegenstelling. Het kan nu heel goed zijn dat ieder
van beide een deel van het gelijk aan haar kant heeft, terwijl beide op hetzelfde punt de plank
misslaan, namelijk op dat van de tweedeling van de werkelijkheid in geest en stof.

Zo blijkt, wanneer wij, verlost uit de ban van de cartesiaanse dichotomie, bij onze ervaring
te rade gaan, dat met de onderscheiding van innerlijkheid en uiterlijkheid iets wordt getrof-
fen dat in onze ervaring een cruciale rol speelt, maar dat hierbij steeds het ene onafscheide-
lijk met het andere is verbonden. Innerlijkheid en uiterlijkheid veronderstellen in onze erva-
ring elkaar. Dat is niet alleen een kwestie van logica. Het is ook een kwestie van ervaring: wij
hebben gevoelens, gewaarwordingen, voorstellingen die betrekking hebben op dingen 'bui-
ten' ons, wij gaan met die dingen lichamelijk om en hebben ook daarvan en daarover voor-
stellingen, gewaarwordingen, gevoelens. Het is pas in de talige reflectie op dit alles dat zich
een tegenspraak tussen beide voor ons aftekent. Wanneer die tegenspraak (zoals dat in ratio-
nalistische ontologieën wordt gedaan) tot maatstaf wordt gemaakt van hun bestaanwijze,
dan splitst de werkelijkheid zich in tweeën: als 'res cogitans' en 'res extensa', als idee en ver-
schijnsel, als vorm en stof, als geest en lichaam of als onsterfelijke ziel en vergankelijk lijf.

Bij het ontwikkelen van deze indelingen en opdelingen hebben verschillende motieven
een rol gespeeld. Enerzijds religieuze, bij het zoeken naar antwoorden op vragen over de zin
van het leven en hoe de dood zinvol kan worden verwerkt in het leven. Aan de andere kant
wetenschappelijke en filosofische motieven, die vooral aan de orde kwamen bij het be-
schouwen van de vraag hoe onze wiskundige inzichten zich verhouden tot onze zintuiglijke
waarnemingen. De eerste soort motieven was vooral van belang in het christelijke geloof, de
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laatste vooral in de wetenschappelijke revolutie en in het denken van de Verlichting. Zo
kwam het rijk gods te staan tegenover het rijk van de mensen op aarde en het rijk van de
wetenschap als dat van de objectieve waarheid tegenover het rijk van de subjectieve menin-
gen die mensen er in hun onwetendheid op nahouden (waaronder al gauw ook de godsdien-
sten werden gerangschikt).

De opsplitsing van onze voorstellingen in een rijk van de waarheid en een rijk van menin-
gen impliceerde dat er één wetenschap, één alles wat voor ons kenbaar is omvattend, logisch
samenhangend geheel van voorstelingen moet zijn waarin alle ware voorstellingen zijn ver-
enigd. Wat daar niet in past, kan nietwaar zijn, is maar een mening. Dit ideaal van de eenheid
der wetenschap dat nog tot in deze eeuw warm is gekoesterd, stuitte al vroeg op in de weten-
schap zelf zetelende problemen.

Daar was in de eerste plaats de vraag hoe de verhouding moest worden gedacht tussen de
experimentele natuurwetenschap aan de ene kant, de wiskunde en de logica aan de andere
en die tussen de twee laatste tot elkaar bovendien. De oplossing van het eerste probleem
werd gezocht in de mathematisering, in de beginfase vooral in de geometrisering, van de
(natuur)wetenschap. De oplossing van het tweede vraagstuk leidde tot pogingen de logica
volledig te mathematiseren, die echter uitmondden in nieuwe problemen en paradoxen. De
vraag naar de verhouding tussen op wiskundige voet geconstrueerde kunsttalen en natuurlij-
ke talen is van die problemen zeker niet de geringste. Daarnaast rezen vragen over de (al dan
niet wetenschappelijke) status en de methodologie van de andere dan de natuurwetenschap-
pen zoals de sociale wetenschappen, de psychologie, de geschiedschrijving en niet te verge-
ten de filosofie (waaronder de filosofie van de wetenschappen). Zijn dat wel wetenschappe-
lijke bezigheden? Zo ja, wat moeten wij dan daaruit afleiden over de aard en de rol van de
natuurwetenschappen in ons bestaan? Zo nee, wat voor betekenis hebben die bezigheden
dan voor ons? Zo zijn er in dit verband nog meer onbeantwoorde vragen.

Kous op de kop
Het modernisme nam tegenover dit complex van vragen en problemen het standpunt in, dat
een consequent voortgezette verwetenschappelijking van al ons denken en doen hun oplos-
sing steeds dichterbij zou brengen en hen uiteindelijk als sneeuw voor de zon zou doen ver-
dwijnen. Een dergelijke ontwikkeling moest en zou leiden tot de algehele rationele beheer-
sing van zowel de natuur buiten ons als van die in ons en zo tot de vestiging van een ideale
samenleving van mensen op aarde.

Wij hebben wat die beloftes aangaat op drie manieren de kous op de kop gekregen. In de
eerste plaats doordat wij nog steeds niet met één wetenschap maar met een veelheid van
vakdisciplines te maken hebben, en het ook duidelijk is geworden dat de unificatie daarvan
tot één allesomvattende wetenschap een illusie is. In de tweede plaats doordat is gebleken
dat oplossingen van problemen vaak nieuwe problemen veroorzaken. Denk aan de proble-
men van ons milieu en onze gezondheid en de zorg daarvoor en de maatschappelijke proble-
men waardoor onze moderne, haar kracht in rationalisering zoekende samenleving wordt
geplaagd. In de derde plaats is ons de rol die de rede kan spelen in ons doen en laten op een
spectaculair nieuwe manier voor ogen gesteld in wat wij aanduiden met namen als Ausch-
witz, Hiroshima en de Goelag Archipel. Samengevat: wij kunnen steeds meer, maar weten
vaak niet hoe met dat meerdere om te gaan. Hoe moeten wij, om een voorbeeld te noemen,
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omgaan met de wetenschappen en hun ontwikkeling en met wat zij technisch mogelijk ma-
ken? En hoe met andere culturen die onze opvattingen over menselijke waardigheid en de-
mocratie niet delen?

Het postmodernisme signaleert deze toestand van desoriëntatie, maar het signaleert het
slechts als een echec van het modernisme. Op die manier wordt de geschiedenis tekort ge-
daan. Wat de uitkomst is van een lange historische ontwikkeling wordt zo afgedaan als een
eenmalige misgreep van betrekkelijk recente datum. In die optiek blijven enkele dingen ver-
borgen die voor een oriëntatie in de situatie waarin wij zijn aangeland van grote betekenis
zijn. Dat is ten eerste, zoals al opgemerkt, wat modernisme en postmodernisme met elkaar
aan mens- en wereldbeschouwing gemeen hebben en het feit dat het postmodernisme zijn
kritiek op het modernisme in de vorm giet van een omkering van die gemeenschappelijke
dualistische beschouwing. Het is echter precies die beschouwing die op dit moment aan kri-
tiek en herziening toe is. Het postmodernisme breekt los uit de omarming van een extreem
rationalistische mensopvatting, maar het doet dat zo heftig en radicaal, dat het niet toekomt
aan een analyse van de rol van de rede ten opzich te van de andere factoren die het gedrag van
mensen sturen en aan de vraag, of die analyse op een adequate manier mogelijk is op basis
van het heersende dualistische werkelij:illeidsmodel. Onopgemerkt blijft bovendien het be-
langrijke feit dat met de mens opvatting van de Verlichting een mens-wereldbeschouwing is
ontworpen met een toekomstverwachting die vatbaar is voor toetsing binnen de grenzen
van onze ervaring, omdat die verwachting niet is vastgemaakt aan bovenmenselijke lotsbe-
schikkingen maar is gehecht aan menselijke inspanningen.

Wat er ook van het project van de Verlichting door de kritiek van de postmodernisten
moge worden getroffen - zoals de veronderstelling van de pure, alle tijdelijke processen te
boven gaande rationaliteit van ons subject-zijn en het daarop gebaseerde vooruitgangsge-
loof - het heeft ons in ieder geval één ding nagelaten dat onze mogelijkheden voor begrip
van onszelf op een historisch unieke en onomkeerbare manier heeft verruimd en verdiept:
het inzicht namelijk, dat wij voorstellingen van onszelf kunnen ontwikkelen waarvan de
consequenties zich binnen onze ervaring aftekenen en die dus in zoverre ook empirisch
toetsbaar zijn. Het was zelf een voorbeeld van een dergelijke zelfopvatting. In de mate waar-
in het besef hiervan doorbrak, veranderde ook ons begrip van geschiedenis en van de rol van
mensen daarin. Zo werd ook die rol nu vatbaar voor andere dan alleen morele beschouwing
en kritiek. Marx, Nietzsche, Freud, de drie grote voorgangers van het postmodernisme, zijn
in die zin kinderen van de Verlichting, de postmodernisten haar kleinkinderen - die moeite
hebben met hun afstamming.

Geschiedenis als spiegel
De erkenning van deze, overigens nogal voor de hand liggende, genealogische verhoudin-
gen heeft een principiële betekenis. Het inzicht in het verband tussen het modernisme en de
daarop gerichte postmodernistische kritiek laat ons op een manier als niet eerder in de ge-
schiedenis is vertoond, zien dat de opvattingen die wij koesteren van onszelf mede tot onze
verantwoordelijkheid behoren. Dat zij met andere woorden niet alleen maar een kwestie zijn
van geloof of innerlijke overtuiging, maar dat zij ons ook ter beoordeling staan in de spiegel
van de geschiedenis. Dat inzicht vloeit voort uit het feit dat modernisme en postmodernis-
me niet als twee afzonderlijke mens- en wereldbeschouwingen naast elkaar staan, los van
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elkaar, als twee standbeelden ieder op een eigen sokkel, maar integendeel inhoudelijk met
elkaar zijn verbonden en wel op zo'n manier, dat tussen hen een discussie mogelijk is zonder
dat daarbij een beroep kan worden gedaan op een hogere instantie dan de discussianten zelf.
Het zijn, of postmodernisten dit erkennen of niet, beide loten van de humanistische stam.

Deze verhouding tussen modernisme en postmodernisme is vergelijkbaar met die tussen
katholicisme en protestantisme. Je zou de laatste verhouding een historische voorloper kun-
nen noemen van de eerste. Maar dan met dit fundamentele verschil, dat katholieken en pro-
testanten hun gelijk (de waarheid van hun overtuigingen) afhankelijk achten van een boven
henzelf en in het algemeen boven mensen uitrijzend gezag. Dit vormt een barrière voor het
trekken van lering uit het dispuut dat zij historisch gezien met elkaar voeren, maar dat prin-
cipieel beschouwd slechts een ontkenning is door de een van de waarheid (en dus van het
bestaansrecht) van de ander. Op die manier kan de geschiedenis niet zelf een bron van nieu-
we levensbeschouwelijke inzichten zijn. Op die manier moet daarom ook het besef uitblij-
ven, dat wij niet alleen verantwoordelijk zijn voor hetgeen wij op grond van ons geloof of
onze levensovertuiging doen en laten, maar óók voor die ons gedrag legitimerende zelfop-
vatting zelf.

Met deze constateringen is niet opeens de weg aangegeven waarop wij onze problemen
en onzekerheden van dit moment achter ons kunnen laten. Er verschijnt niet opeens, zoals
dat in vorige fasen van onze geschiedenis is gebeurd, een bron van licht aan de horizon die
belooft alle mist en nevel uit ons bestaan te verdrijven. Met deze constateringen wordt inte-
gendeel nog eens onderstreept dat voor de verwachting van een dergelijk verlossend woord
of 'groot verhaal' in onze geschiedenis geen plaats meer is: nadat wij, om het poëtischer te
zeggen, van de boom van de wetenschap hebben gegeten, kunnen wij niet meer in onze
oude onschuld terugkeren.

Dat zijn negatieve formuleringen van het nieuw verworven inzicht. Een positieve formu-
lering van hetzelfde is, dat een nieuwe dimensie is toegevoegd aan onze verantwoordelijk-
heid voor ons doen en laten: niet alleen ons gedrag, ook de manier waarop wij dat legitime-
ren komt, beseffen wij, voor onze rekening. 'Toevoeging' is een gebrekkige aanduiding van
de verandering die onze zelfopvatting hiermee ondergaat. Wanneer wij niet alleen voor ons
gedrag, maar ook voor de legitimering van ons gedrag verantwoordelijk zijn, dan kan er - in
zoverre treft de kritiek van de postmodernisten op het modernisme doel- geen voor ieder
altijd en overal geldige zelfopvatting zijn als grondslag en maatstaf voor de beoordeling van
menselijk gedrag. Er kan dan geen beeld of voorstelling meer zijn van onszelf en onze plaats
in de wereld waaraan wij ons kunnen vastklampen als aan een rots of een 'ruhenden Pol in
der Erscheinungen Flucht'. Ook de bodem van ons bestaan is in flux.

Dat alles betekent echter niet dat tussen mensen alleen maar verschillen zouden bestaan
en dat alleen wat hen van elkaar onderscheidt nog tussen hen zou tellen. \'qat hieruit volgt
is wel, dat niet één van de voorstellingen en opvattingen van wat mensen tot mensen maakt
die door mensen worden gekoesterd, aanspraak kan maken op exclusieve geldigheid: het
zijn ze!fopvattingen. Wat hieruit bovendien volgt is, dat juist hierin, in die culturele variabiliteit,
besloten ligt wat mensen als mensen gemeen hebben. Mensen zijn levende dingen, organis-
men, die op hun eigen doen en laten kunnen reflecteren en voor wie het daarom een vraag
kan zijn wie of wat zij eigenlijk zijn. Dat laatste is niet maar een (geestelijke) toevoeging aan
hun lichamelijke bestaan, niet iets dat ook los daarvan kan bestaan, het maakt er deel van uit
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en is bepalend voor de onbepaaldheid van onze wijze van bestaan (voor onze wijze van 'in
de wereld zijn') die wij zelf nader moeten bepalen. Mensen zijn, om het in de woorden van
een van de grondleggers van de filosofische antropologie, Helmuth Plessner, te zeggen, van
nature cultuurwezens. Een van de manieren waarop zich dat manifesteert, is de grote varia-
biliteit van de menselijke gedragspatronen in vergelijking tot die van alle andere organismen,
zowel van groep tot groep als van individu tot individu als in de tijd: mensen zijn makers
maar tegelijk ook maaksels, producenten èn produkten van hun geschiedenis.

Bepaalde werkelijkheid en vermogen tot zelfbepaling
Wat mensen tot mensen maakt is dus niet iets bepaalds op grond waarvan wij hen kunnen
classificeren als exemplaren van een bepaalde soort levende wezens: de vorm van hun sche-
dels, de stand van hun bekkens, de opponeerbaarheid van hun duim of wat dan ook. Het is
evenmin een erfelijk, naar de soort bepaalde gedragswijze (een bepaalde manier van zingen
of dansen of spreken). Het is zelfs niet een bepaald vermogen (om taal voort te brengen of
te denken bijvoorbeeld). Dat alles kan en mag en moet in bepaalde opzichten in aanmerking
worden genomen in onze beschouwingen van menselijk gedrag en in onze pogingen vragen
over onszelf te beantwoorden. Het behoort echter allemaal tot het veranderbare, plastische
materiaal waaraan wij nog een bepaalde vorm moeten geven en dat in zoverre onderhevig
is aan de vraag, hoe dat dient te gebeuren en voor welk doel en wat daarvan de zin is. Hèt
algemeen menselijke is noch de een of andere gegeven vorm noch een van de nadere bepa-
lingen daarvan. Wat ons als mensen met elkaar verbindt, is juist dat onbepaalde en niet defi-
nitiefbepaalbare vermogen onszelf - dat wil zeggen onze gedragingen en gedragspatronen,
onze verhoudingen tot anderen en tot de wereld waarin wij leven - nader te bepalen. Hier-
mee is tevens de betekenis gepreciseerd van de uitspraak dat wij niet alleen voor onze gedra-
gingen verantwoordelijkheid dragen, maar ook voor de voorstellingen van onszelf op grond
waarvan wij onze gedragingen bepalen en beoordelen.

Met de erkenning van ons vermogen tot zelfbepaling is zowel de kern van waarheid als de
fundamentele miskleun aangeduid van het mensbeeld van de Verlichting. De kern van waar-
heid bestaat in het niet op eenzelfde manier als andere (zowel levende als levenloze) dingen
naar hun aard bepaalbaar zijn van mensen. De miskleun bestaat in het fundamentaliseren
van dit empirische gegeven tot een absoluut vermogen tot zelfbepaling en daarmee tot een
absoluut verschil tussen mensen en alle andere dingen. Cultuurhistorisch gezien werd met
dat laatste de mens- en wereldbeschouwing van het christendom - de splitsing van de wer-
kelijkheid in stof en geest en de verpersoonlijking van het geestelijke - in een andere vorm
voortgezet. De belangrijkste verandering die die dualistische visie daarbij onderging, be-
stond in de ontpersoonlijking van het geestelijke tot res cogitans. Descartes volgde in zover-
re het model van het Griekse rationalisme. Het motief voor die ontpersoonlijking van de
reden en het daarmee onderling verwisselbaar verklaren van mensen als rationele subjecten
was de fundering van de wetenschap in de vorm van de mathematica als onbetwijfelbaar
(evident en apodiktisch) ware kennis van de werkelijkheid. Vandaar ook het streven naar een
algehele mathematisering van wetenschappelijke kennis.

Om dezelfde reden als waarom mensen werden gereduceerd tot onpersoonlijke, verwis-
selbare, rationele subjecten, moest de wereld worden gereduceerd tot haar louter extensio-
nele, mathematiseerbare aspect. In combinatie (en alleen in combinatie) met elkaar leveren
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deze twee reducties één sluitend geheel op. Het bezwaar dat dit ten koste gaat van een hele
reeks andere ervaringsinhouden, wordt weggewuifd door deze tot subjectieve schijn te ver-
klaren. Daarmee is tegelijkertijd (koele, redelijke) distantie tot hoogste menselijke gedrags-
norm verheven, (warm, emotioneel) engagement tot een ondeugdelijke (deficiënte) variant
van mens-zijn verklaard. Daarmee is bovendien de beheersing door de rede van alles wat
niet redelijk aan ons is, uitgeroepen tot de categorische imperatief van onze beschaving:
'Handel steeds zo, dat het hoofdmotief van uw handelingen kan worden gewild als een voor
ieder geldende algemene wet!'

Geen nieuwe omkering
De pleidooien van de antihumanistische postmodernisten komen neer op een omkering van
al deze verhoudingen. Wat nu voor ons aan de orde is, is niet nog een dergelijke omkering
maar een eerherstel van de persoonlijke indivi'dualiteit van mensen als cultuurdragers en van

I

de lichamelijkheid van ons bestaan bij een gelijktijdige uitdrukkelijke erkenning van de bete-
kenis van ons kritische, rationele reflectievermogen voor de ontwikkeling van onze cultuur.
Anders gezegd, een ontfundamentalisering van de tweedeling van de werkelijkheid die eeu-
wenlang in verschillende uitvoeringen onze voorstellingen van onszelf en van de werkelijk-
heid om ons heen heeft beheerst en onze op beheersing van alle relaties gerichte gedrags-
patronen heeft gelegitimeerd. Dat betekent niet een ontwaardering maar een heJWaardering
zowel van wat wij onze redelijkheid als van wat wij onze lichamelijkheid noemen en dus ook
een andere opvatting van hun relatie tot elkaar. Het betekent ook een herwaardering zowel
van de rol en de betekenis van de wetenschap (pen) in ons bestaan als van die van onze ove-
rige cultuurprodukten zoals de natuurlijke talen, de kunsten en onze levens- en wereldbe-
schouwingen.

Dit is een programma. De uitwerking hiervan zou ver buiten de perken van een artikel
voeren. Ik laat het nu bij enkele globale aanduidingen van zijn inhoud met de bedoeling er
in een volgend opstel op terug te komen. Het brengt in de eerste plaats een fundamentele
herijking mee van onze zelfopvatting. De voorstelling die wij hebben van ons subject-zijn,
zal niet langer eenzijdig worden bepaald door onze voorstelling van de wetenschap als een
zuivere vorm van kennis die ons in staat stelt door te dringen tot een hogere/diepere (ratio-
nelere) werkelijkheid dan het troebele, warrige geheel van verschijnselen dat wij met onze
zintuigen leren kennen. Die verhouding ligt anders. Niet alleen zijn de wetenschappen veel-
voudiger en veranderlijker (meer voor ontwikkeling vatbaar) gebleken dan met het mens-
beeld van de Verlich ting strookt, er is bovendien heel wat meer dat mensen tot dragers (pro-
dukten en producenten) van cultuur stempelt dan alleen die wetenschappen. Onder dat
meerdere neemt ons vermogen te communiceren met anderen door middel van taal, muziek
en beelden en lichamelijk om te gaan met dingen in onze omgeving (ook ten opzichte van
onze wetenschappelijke kennis en inzichten) de centrale plaats in.

Alleen door een verwerking van dit hele gamma van onze mogelijkheden en door recht
te doen aan de daarin door ons vast te stellen verhoudingen zullen wij een adequater beeld
kunnen verkrijgen van onszelf en onze plaats in de wereld dan het beeld dat onze modernis-
tische voorgangers hiervan hebben ontwikkeld. De kritische deconstructie van dat laatste
was hiervoor een noodzakelijke voorwaarde, de omkering ervan veeleer een belemmering
dan een verdieping van ons inzicht.
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Het gaat er in de eerste plaats om ons los te maken uit de opvatting van ons subject-zijn
als iets dat buiten/boven de tijdelijke werkelijkheid valt waarvan wij met onze lichamen deel
uitmaken: iets onveranderlijks, onstoffelijks, onsterfelijks. Hiervoor is onmiskenbaar denk-
werk nodig. En als je dat op een zo controleerbaar mogelijke manier wilt doen, ook schrijf-
werk. Maar wie zich daartoe beperkt, bevestigt in feite het dominante rationalistische, intel-
lectualistische mens- en wereldbeeld dat hij in woorden verwerpt.
Dat levert niet alleen een verhuld en daardoor dubbel moeilijk aan te pakken gespleten-

heid op in ons bestaan, maar ook een tegenstrijdigheid tussen wat wordt nagestreefd en wat
feitelijk wordt gedaan. Die tegenstrijdigheid kan niet met en vanuit ons denken alleen, alsof
dat een autonoom, buiten de tijd om functionerend vermogen zou zijn, worden opgeheven.
Dat vereist een andere manier van doen. Eén die ons denken in zich sluit, maar die haar ze-
kerheden niet alleen hieruit tracht te putten, maar uit het hele veld van onze ervaringen, die
dat veld niet ziet als een systematisch gesloten of hoe dan ook definitief af te sluiten geheel
en die niet monologisch redenerend maar dialogisch communicerend van opzet is. Dit alles
in het besef dat het vinden van een definitief vast punt, zoals Descartes dat in zijn cogito
meende te hebben gevonden, niet alleen niet mogelijk is, maar ook de pret van het zoeken
voorgoed zou bederven.

Noot
1.Deze romeinse twee heeft zowel een letterlijke alseen overdrachtelijke betekenis: dit opstel is naar

zijn inhoud een vervolg op wat ik in een onlangs onder de titel Mensenwerk (uitg. Boom 1994) ver-
schenen boekje schreef. Het moet bovendien een vervolg krijgen. Ik bedoel met die romeinse twee ook
aan te geven dat allebeschouwingen over onszelf voorlopers hebben en opvolgers zullen krijgen - tot
wij er feitelijkmee ophouden. Daar knelt iets, maar dat knelpunt kan niet worden opgeheven door een
schone lei of een definitieve conclusie te poneren.
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De werken van barmhartigheid
Socrateslezing 1994

CorneUs Verhoeven

Inleiding
Voor veel humanisten en vrijdenkers, hier in deze kerk bijeen, is de titel van mijn inleiding
waarschijnlijk zo raadselachtig dat hij enige toelichting nodig heeft. Voor zover hij niet al-
leen raadselachtig is, maar ook een beetje aanstootgevend en misschien zelfs enigszins ver-
dacht, kan die toelichting tegelijk een excuus zijn voor de keuze van een zo weinig courant
onderwerp. En misschien is het ondelwerp wel juist aanstootgevend door zijn raadselach-
tigheid, te beginnen met de woorden. Want raadselachtigheid riekt al gauw naar het hogere
en naar stiekeme manipulatie daarmee, terwijl het humanisme en de vrije gedachte als verte-
genwoordigers van een geseculariseerde wereld pretenderen helder, eerlijk en rationeel te
zijn. Het lijkt dus te gaan om woorden en gedachten uit een andere wereld en een andere tijd,
waar wij niets meer mee te maken willen hebben, bijvoorbeeld omdat hij religieus is en men-
sen een vaderland aanwijst dat ver buiten deze ene wereld ligt, die de wereld van mensen en
van humanisme is.
Dat is meteen een belangrijk deel van mijn onderwerp. Want, laat ik het maar direct zeg-

gen: die vervreemding roept bij mij ook een bepaalde scepsis op ten opzichte van een huma-
nistisch triomfalisme dat lijkt te berusten op de illusie dat duisterheid uit het bestaan verban-
nen zou kunnen worden, bijvoorbeeld door het kordaat afschaffen van religieuze resten of
door een andere vorm van seculier exorcisme. Een van de dingen die ik als inleider het eerst
moet doen is dus die mogelijke vervreemding ter sprake brengen. Dat zou een overbodige
of uitsluitend schoolmeesterachtige inspanning zijn, als het onderwerp zelf niet iets be-
vreemdends had en daardoor niet alleen iets afstotends, maar vooral ook iets intrigerends.
Laat ik maar beginnen met dat enigszins toe te lichten. Over 'werken van barmhartigheid'

wordt in de christelijke traditie gesproken naar aanleiding van voorbeelden uit de bijbel, zo-
als het menslievende gedrag van de barmhartige Samaritaan, dat nog aan de orde zal komen.
Wij leerden vroeger op onze katholieke school, geleid door de congregatie van de Fraters
van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid, dat er twee soorten van werken van
barmhartigheid waren: lichamelijke en geestelijke. Van elk soort waren er naar goed gebruik
zeven. Wij werden geacht de welluidende en intrigerende namen daarvan feilloos te kunnen
opdreunen. Ik zal het nu niet nog een keer doen, maar ik wil de lichamelijke werken van
barmhartigheid wel noemen. Het ging, naar aanleiding van Mattheüs vijfentwintig, over het
spijzigen van de hongerigen, het laven van de dorstigen, het kleden van de naakten, het her-
bergen van de vreemdelingen, het verlossen van de gevangenen, het bezoeken van de zieken
en het begraven van de doden. Tot de geestelijke werken van barmhartigheid hoorden onder
andere het troosten van de bedroefden, het onderrichten van de onwetenden en het verma-
nen van de zondaren.
Ik zei dat wij de welluidende namen van deze daden moesten kunnen opdreunen. Daar
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werd dan ook streng en tamelijk vreugdeloos naar gevraagd bij het onderwijs in de catechis-
mus, dat is: de ware leer. Maar, ofschoon het niet zonder betekenis kan zijn dat het hier om
daden en niet om namen ging, van enige praktische toepassing was geen sprake en wij moch-
ten deze daden zelfs niet verrichten. Want wat bij deze reeks van charitatieve werken het
meest opvalt en wel zal bijdragen tot enige bevreemding, is dat de meeste daarvan in onze
samenleving ofwel helemaal verboden zijn, zoals het verlossen van gevangenen, ofwel aan
deskundigen, althans bevoegden, zijn voorbehouden, zoals het begraven van de doden en
het onderrichten van onwetenden. Ook het vermanen van de zondaren krijgt gewoonlijk
geen goede pers, tenzij wij met 'zondaren' degenen bedoelen die zich politiek niet correct
gedragen of zelfs batterijtjes deponeren in de biobak. Elke mode schept zijn eigen zonden-
register.
Het beoefenen van de naastenliefde kan blijkbaar niet zomaar aan liefhebbers worden

overgelaten en dat is een van de redenen, waarom er religieuze congregaties werden opge-
richt die zich erop toelegden onder andere het verzorgen van zieken en het geven van onder-
wijs professioneel te beoefenen waar dat nog niet gebeurde. De congregatie van de fraters
waarover ik het zojuist had, is in 1844 opgericht door de Tilburgse pastoor en latere aartsbis-
schop van Utrecht,] ohannes Zwijsen. Zij kreeg een vrij ingewikkelde naam uit een rijk voor-
ziene katholieke traditie. Ook buitenstaanders zullen toch begrijpen dat een gezelschap dat
genoemd is naar de Heilige Maagd Maria als de 'Moeder van Barmhartigheid' bezield is van
nobele bedoelingen.
Al eerder had Zwijsen een congregatie van 'Zusters van Liefde' gesticht. En ook in die

benaming kwam tot uitdrukking dat de gezamenlijk beoefende werken ook een onderlinge
band schiepen. Die zusters beoefenden de werken van barmhartigheid zo professioneel en
met een zo kordate voortvarendheid dat zij bij ons in het dorp ook wel 'krengen van liefde'
werden genoemd. Maar iedereen die wel eens aangewezen is geweest op hulpverlening, zal
waarschijnlijk ervaren hebben dat enige bazigheid in de sector van de dienstbaarheid niet
uitzonderlijk is. En we moeten niet bij voorbaat uitsluiten dat dit iets te maken heeft met de
werken van barmhartigheid: het gaat daar om iets wat in elk geval moet gebeuren.

Indeling
Over deze interessante geschiedenis wil ik het verder niet hebben. Zij zou ongetwijfeld ook
enige bevreemding wekken, maar op gronden die nu niet aan de orde zijn en die mogelijk
meer te maken hebben met hedendaagse illusies dan met een toenmalige achterlijkheid. Wat
wel aan de orde is, wat ik althans, in overleg met het bestuur, aan de orde wil stellen, is een
aantal punten die ik met de titel 'Werken van Barmhartigheid' in verband wil brengen.
Ik wil het dan, in het kort gezegd, allereerst hebben over het mooie, archaïsche en lichte-

lijk bevreemdende woord 'barmhartigheid' en verwante woorden; ten tweede over het
streng antiverbale en antitheoretische karakter van de werken die door dit woord worden
aangeduid, en van de spiritualiteit van waaruit die worden beoefend en de manier waarop
daarover wordt nagedacht; ten derde over het strikt horizontale, humane en nauwelijks reli-
gieus te noemen karakter van de werken van barmhartigheid; ten vierde over de vraag of
deze werken dan wel uit enig hoger motief voortkomen of misschien juist helemaal niet te
motiveren zijn en wat in dat geval hun positie is. Mijn overtuiging op dit punt is dat juist wat
wij 'barmhartigheid' noemen, gratuit, voor niets en zonder motief, dus in alle opzichten be-
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langeloos wordt beoefend. En ten slotte wil ik in aansluiting hierbij de bij uitstek humanisti-
sche stelling verkondigen - niet bewijzen - dat het menselijke bestaan in veel hogere mate
dan wij elkaar plegen te vertellen en misschien op heel andere en minder nobele gronden dan
wij zelf geneigd zijn te denken, een belangeloze affaire is.

De woorden
Een deel van de bevreemding waar ik het zojuist over had, wordt zeker opgewekt door het
woord 'barmhartigheid' op zich zelf. Het hoort niet tot de gangbare woorden en alleen al
daarom zit er misschien een duf luchtje aan. 'Mededogen', 'ontferming', 'deernis', genade',
'goedertierenheid' en 'erbarming' zijn ook zulke woorden uit dezelfde sector. Je kunt er heel
gemakkelijk mee spotten, maar je kunt er ook poëtische, zoemende lijstjes van aanleggen,
zoals van de namen van kruiden of kleuren.

Je hoort deze woorden niet elke dag uit de mond van sportverslaggevers en andere men-
sen van deze tijd. Merkwaardig genoeg hoor je wel de ontkenningen daarvan als 'onbarm-
hartig', 'meedogenloos' en 'ongenadig'. Ik noem dat merkwaardig, omdat ik niet weet of in
het gebruik van deze ontkenningen niet ook een kleine afstraffing of een verbod van het
ouderwetse woord zelf ligt opgesloten. Maar ik kan dat taalkundig zo gauw niet toelichten
met voorbeelden en misschien is mijn ideetje ook wel te ver gezocht. In elk geval lijkt mij dat
we moeten waken voor de verbalistische illusie dat frisse, moderne woorden automatisch
ook een frisse kijk op de wereld - wat dat ook mag zijn - zouden vertegenwoordigen of zelfs
bewerkstelligen en dat het afschaffen van ouderwetse woorden een bijdrage zou zijn tot ver-
heldering van het wereldbeeld. Waarschijnlijk worden wij tot deze nogal wanhopige illusie
gedreven door een activistische ideologie en de heilloze invloed van de reclame.

Ik maak deze totaal overbodige opmerking omdat ik het vermoeden heb dat voor sommi-
gen een archa'isch woord als 'barmhartigheid' een religieuze klank heeft, en dat vanuit de
vage overtuiging dat alles wat archaïsch heet, in oorsprong religieus is, het niet gebruiken van
archaïsche en religieuze woorden op zich zelf al beschouwd kan worden als een progressie-
ve actie van enige importantie of toch minstens als een daad van politieke correctheid. Dat
lijkt mij een van de meer naïeve vormen van verbalisme.

Het heeft overigens wel iets heel raadselachtigs dat een woord als 'barmhartigheid' niet bij
die correctheid zou passen en echte verbale draken, lelijk en leeg, en met een geschiedenis
van anderhalve dag, als 'koopkrachtbehoud' zich daar behaaglijk in weten te nestelen. Er
moeten toch nog een paar dingen goed uitgelegd worden, voordat ik van harte geloof dat
mensen, zelfs als ze van deze tijd zijn, echt redelijke wezens zijn.

Voor de gang van mijn uiteenzetting is het intussen wel van enig belang erop te wijzen dat
het woord 'barmhartigheid' in de ouderwetse versie van de moderne talen terechtgekomen
moet zijn als een poging het Latijnse woord 'misericordia' te vertalen. In dat woord herken-
nen we gemakkelijk de elementen 'miser' en 'cor' en er moet dus sprake zijn van een aange-
legenheid van het hart, het innerlijk of het gevoel dat spontaan en instinctief uitgaat naar
degene die 'mis er' is, arm of ongelukkig. En dat woord 'arm' wordt door etymologen her-
kend in 'barmhartig' en in 'ontfermen'.

Wat het hart betreft: dat heeft volgens Pascal zijn redenen die de rede niet kent en het
ongeluk of de ellende van mensen, hun 'miseria' is wat zonder omwegen ons mededogen
opwekt en ons tot daden beweegt. Er wordt dus niet tot 'ontferming' of 'deernis' besloten,
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na enig overleg, zoals dat voorafgaat aan het verlenen van subsidie of andere erkende ver-
strekkingen uit een officieel pakket. Zij overvallen het hart niet na rijp beraad en volgens
strikte regels, maar lopen eerder op elk beraad vooruit.

Dat passieve karakter van het mededogen moet ook de reden zijn waarom door rationa-
listische filosofen als Spinoza het medelijden als misleidend en verkeerd wordt beschouwd.
Wie zich door medelijden laat meeslepen, is niet langer de meester van zijn eigen bestaan.
En het is ongetwijfeld waar dat de behoefte van het hart om de lijdende mens nabij te zijn
en te helpen gewoonlijk groter is dan het vermogen om efficiënt te helpen. Uit een oogpunt
van passiviteit en lijden moet ook het medelijden, de compassie vermeden worden.

Omdat het hier gaat om een oude geschiedenis, die waarschijnlijk alleen maar zo oud
heeft kunnen worden en zich in verschillende talen heeft kunnen herhalen omdat zij zo ele-
mentair is, krijgen we te doen met een oud en eerbiedwaardig woord, dat als een monument
in onze taal blijft voortbestaan. Monumenten zijn op hun best als zij niet het heden tiranni-
seren en uithollen door het gewicht van ons historisch bestaan te verplaatsen naar vroegere
tijden, maar als ze de herinnering aan idealen levend houden in tijden van dorheid. Een mo-
nument is ook een werk van barmhartigheid: het vermaant de zondaren.

Het woord 'barmhartigheid' heeft in de omgangstaal concurrentie gekregen van een
woord als 'liefde' of de Latijnse variant daarvan 'caritas' dat als 'naastenliefde' gesteld wordt
tegenover 'amor', de erotische liefde. Maar wat bij 'barmhartigheid' veel minder gebeurt,
lijkt bij 'caritas' wel het geval. Aan de werken van de caritas is een odium van neerbuigend-
heid gaan kleven, waardoor de indruk wordt gewekt dat een geïnstitutionaliseerde en profes-
sioneel beoefende liefdadigheid niet alleen van boven naar beneden werkt, maar ook de af-
stand tussen boven en beneden gretig in stand houdt. 'Caritas' is daardoor niet zozeer tot een
archaïsch woord geworden - het is gewoon Latijn gebleven - maar tot een verouderd en op
sociale gronden bekritiseerd instituut. Bij het woord 'barmhartigheid' daarentegen denken
wij niet zozeer aan een maatschappelijke instelling als aan een manier van spreken over iets
wat zich er misschien wel niet voor leent een instelling te worden en een officieel karakter
te krijgen.

En dat moet ook het geval geweest zijn met 'eleemosuna', dat zich van de betekenis 'daad
van mededogen' ontwikkeld heeft tot 'aalmoes'. Daarin heeft niet de institutionalisering,
maar de willekeur de beweegredenen van het hart verdrongen. Als 'caritas' en 'aalmoes' alle-
bei gesteld worden tegenover 'rechtvaardigheid', gebeurt dat vanuit een ander, rationeel ge-
zichtspunt.

De werken
Het zou misleidend zijn dit spoor verder te volgen en het woord 'barmhartigheid' tot exclu-
sief voorwerp van aandacht te maken. Want juist deze naam 'barmhartigheid', die uitnodigt
tot allerlei verbale bespiegelingen en lyrisch gezoem, heeft in de combinatie 'werken van
barmhartigheid', waarop wij nu onze aandacht richten, een uitgesproken antiverbale en zelfs
een anti-intellectuele strekking.

Daar zitten minstens drie kanten aan. Ten eerste gaat het hier nadrukkelijk om 'werken'
of'daden', en waar op die manier wordt gesproken van 'daden', gebeurt dat gewoonlijk van-
uit een populaire tegenstelling tussen woorden en daden, dus om te kennen te geven dat het
in dit geval uitsluitend of uiteindelijk om daden gaat en helemaal niet om woorden, overwe-
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gingen en beschouwingen.
De 'werken van barmhartigheid' worden, ten tweede, ook niet zo genoemd omdat zij een

zware inspanning of een grote en bewonderenswaardige prestatie betekenen, zoals bijvoor-
beeld de werken van Hercules in de Griekse mythologie worden voorgesteld, maar omdat
zij een einde maken aan het nobele praten, delibereren of voelen en vooral omdat daden
beslissend zijn als het erom gaat om een situatie of een gedrag te beoordelen. Want werken
vertegenwoordigen een werkelijkheid die niet door woorden, gedachten en intenties te ver-
vangen is.

Daar komt dus, ten derde, bij dat de werken, als zij lukken, door hun effect los komen te
staan van onze bedoelingen en inspanningen. De werken van barmhartigheid komen niet
voort uit overwegingen en zijn daartoe ook niet te herleiden: zij worden verricht om wat zij
zelf teweegbrengen; zij zijn geen rituelen of expressiehandelen in de zin waarin bijvoorbeeld
zoenoffers 'werken' of 'opera' worden genoemd, en zij zijn er niet als een schouwspel, maar
als op resultaat gerichte doelhandelingen. Zij gelden als mislukt wanneer zij alleen maar ex-
pressie van gevoelens en bedoelingen zijn. Zij hebben, vergeleken bij liturgische of religieu-
ze handelingen, iets praktisch en iets werelds. Zij vertegenwoordigen, ook in een religieus en
kerkelijk leven, een afkeer van vrome praatjes.

Ons woord 'werkelijkheid' stamt uit dezelfde antiverbale sfeer. Het is, alweer naar een
Latijns voorbeeld, gevormd, als een tegenstelling ten opzichte van beschouwelijkheid. In die
betekenis stelde het ook de actieve kerkelijke orden en congregaties tegenover de beschou-
welijke. Werkelijkheid is, als we volgens deze aanwijzing de tegenstelling toespitsen, wat wij
metterdaad doen en niet wat wij denken en zeggen, of wat er in feite is en niet wat wij dro-
men. Zij is het andere, vijandige en polemische ten opzichte van het denken: en soms blijkt
dat andere zwaarder te wegen dan wat wij zoal verzinnen.

De woorden in verband met daden, werken en werkelijkheid stammen uit een spirituali-
teit waarin voor woorden, overwegingen en beschouwingen minder interesse aan de dag
werd gelegd dan voor wat mensen in feite deden. In die spiritualiteit heerst een grote achter-
docht en zelfs een vijandigheid ten opzichte van het gemak van mooie woorden en diepe
gedachten. Ik spreek met opzet van een 'spiritualiteit', niet zozeer omdat ik alweer aan kloos-
terorden denk, maar omdat de leus 'geen woorden, maar daden' ook wel op platvloersere
terreinen wordt aangeheven en daar iets vertegenwoordigt waarvan ik geen supporter ben
en dat ik ook niet als een vorm van spiritualiteit zou willen beschouwen.

Voor zover er dus al theologie werd beoefend aan de werken van barmhartigheid, was dat
zeker geen romantische theorie van het gevoel. Want waar het op daden aankomt, krijgt het
gevoel op zich zelf geen aandacht, ook niet als het de bron van die daden is. Er is geen cultus
van het mooie gevoel. De theologie was dus vrij nuchter en sober, wanneer zij al niet louter
bestond uit het toelichten van de stichtelijke voorbeelden uit de bijbel. En als het hoe dan
ook praten over wat dan ook uit de bijbel theologisch en religieus is, bespreek ik nu een reli-
gieus punt.

'Horizontaal'
Ik zei al dat een van de redenen waarom het woord 'barmhartigheid' bevreemding wekt,
hierin gelegen kan zijn dat het op een vage manier religieuze associaties kan oproepen. Dat
gebeurt alleen al op grond van het feit dat de voorbeelden van de werken van barmhartigheid

68 Rekenschap maart 1995



aan de bijbel ontleend zijn, een boek waarvan de kerken zich hebben meester gemaakt. En
mensen die zich van de kerken distantiëren, lijken soms te denken dat dan ook de bijbel voor
hen oninteressant wordt. Van een hele generatie, vrees ik, gaan automatisch de oren dicht
- en de monden open in een geeuw - zodra het woord 'bijbel' valt.

In een meer strikte zin zouden de verhalen over barmhartigheid ook 'religieus' genoemd
kunnen worden voor zover in de teksten zelf waaraan de voorbeelden ontleend zijn, verwe-
zen wordt naar een geloof in God of een goddelijk voorbeeld of opdracht als motief voor
het verrichten van deze daden. Naar mijn mening gebeurt dat veel meer in de uitleg en in de
verkondiging dan in de verhalen zelf en het lijkt mij denkbaar dat juist de verkondiging met
haar nadrukkelijkheid en haar galm ertoe heeft bijgedragen aan het woord en de werken iets
op te dringen dat daaraan vreemd is en het een en ander te motiveren op een manier die de
bevreemding in de hand werkt.

Ik wil deze, voor mijn betoog cruciale, stelling toelichten (en alweer liever 'toelichten' dan
'bewijzen') aan de hand van het verhaal dat bij uitstek wordt gebruikt als uitleg van wat een
werk van barmhartigheid is en dat zo'n werk iets heel anders is dan mooie en vrome woor-
den. Het is het verhaal van de 'barmhartige Samaritaan' en omdat het algemeen bekend is,
bespreek ik er alleen de hoofdpunten van. Het verhaal bij Lucas tien staat in de context van
een woordenwisseling met een priester en kenner van de wet. De kenner vraagt heel religieus
en een beetje schijnheilig wat hij moet doen om het eeuwige leven te beërven. En Jezus
vraagt wat daarover in de wet staat. De kenner antwoordt met het citaat: 'Gij zult de Here
Uw God, liefhebben [...len Uw naaste als U zelf.' Op zijn vraag wie dan de naaste is, wordt
het verhaal verteld van de man die tussen Jeruzalem en J ericho werd overvallen en neergesla-
gen. Terwijl hij halfdood langs de weg lag, passeerde een priester, een verkondiger van het
grote woord, en liet hem liggen. Daarna passeerde een leviet, ook een religieuze figuur, en
die stak evenmin een hand uit. Als derde kwam er een Samaritaan voorbij, zeg maar een hei-
den, en van hem wordt gezegd dat hij met ontferming bewogen werd, het slachtoffer ver-
zorgde, olie gietende in zijn wonden, hem op zijn lastdier hief en naar een herberg bracht
waar hij instond voor alle kosten.

Het zal duidelijk zijn dat deze Samaritaan, die barmhartigheid bewees, zich in letterlijke
zin 'daadwerkelijk' als naaste van het slachtoffer gedroeg en dat het alleen op dat gedrag aan-
kwam. Hij definieerde en kwalificeerde zich als naaste door bij hem te zijn en niet te passe-
ren. Maar het is in dit verhaal ook meteen duidelijk dat die man daar helemaal geen mooie
woorden, hoge motieven of een bewonderend publiek voor nodig had. En er zijn ook geen
aanwijzingen over zijn medische bevoegdheden. Hij deed, door ontferming bewogen, wat
zijn hart hem ingaf. Hij deed dat zo efficiënt mogelijk. En dit voorbeeld werd ter navolging
aanbevolen. 'Ga heen, doe gij evenzo.' Woorden en motieven, hoe mooi ook, doen blijkbaar
niet ter zake als het erop aankomt. Dan is het belangrijker dat er iets wordt gedaan en dat het
efficiënt wordt gedaan dan waarom het gebeurt. Als de nood aan de man komt, zijn motie-
ven en intenties een tamelijk frivole luxe.

Het lijkt mij onjuist dit een religieus verhaal te noemen omdat het toevallig in de bijbel
staat. Het heeft zijn eigen logica en het is in strekking en opzet een puur horizontale parabel.
De seculiere en zeer pragmatische les is dat niet woorden, maar daden beslissend zijn als het
erom gaat te bepalen wie zich als een echte medemens gedraagt. Over een hoger motief
wordt niet gesproken.
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Het motief
Het is dus, en hiermee kom ik aan mijn vierde punt, de vraag of er van zo'n hoger motief of
zelfs van een motief in het algemeen of van een mooi woord wel sprake is of moet zijn als
het gaat om het beoefenen van de werken van barmhartigheid. Het beërven van de eeuwig-
heid wordt in het verhaal over de barmhartige Samaritaan al gauw als weinig ter zake uitge-
schakeld en dat lijkt te gebeuren ten gunste van het door ontferming bewogen zijn. Degene
die zich daadwerkelijk als de naaste gedroeg, behoorde nadrukkelijk niet tot de categorie van
mensen die zich afvragen wat zij moeten doen om het eeuwige leven te beërven; en degenen
die voorbijgingen, behoorden wel tot die categorie. Maar dat betekent dat de vraag naar het
motief, de beweegreden, de reden om in beweging te komen, alleen maar in de ontferming
zelf te zoeken is, niet in een systeem of een theorie waaruit zij logisch zou voortvloeien en
waaruit juist de passerende priester bliksemsnel zijn daad van barmhartigheid had kunnen
afleiden als correct en verplicht. En evenmin ligt zij in wat een secundair gevolg van het op-
treden kan zijn, het scheppen van verplichtingen, het winnen van zieltjes ofhet oogsten van
dankbaarheid. Bij de werken van barmhartigheid lijkt zelfs een zekere voorkeur voor anoni-
miteit te horen en een afzien van dank.
Mij dunkt dat dit iets heel wezenlijks zegt over barmhartigheid, ontferming, deernis, me-

dedogen en andere elementaire zaken waarvan alleen al de benamingen dilettantisch en ar-
chaïsch blijven klinken. Heel kort en veel te kordaat gezegd komt dat hierop neer dat de
vraag naar het waarom of het motief niet te beantwoorden is. Zij wordt in het verhaal dan
ook niet aan de orde gesteld. Ook voor de motieven die priester en leviet voortdreven, weg
van de plaats van het on heil, wordt geen spoor van interesse getoond. Motieven zijn, verge-
leken bij de werkelijkheid, oninteressante verzinsels waarvan er duizend in een ons gaan.
Het gedelibereer daarover mag het werk zelf niet ter discussie stellen.
Dat betekent, dunkt mij, ook dat een eventueel hoog en nobel motief niet meer waard is

dan bijvoorbeeld een egoïstische beweegreden. Het liefhebben van God met hart en ver-
stand wordt in het bijbelse verhaal tegelijk genoemd en gelijkgesteld met het liefhebben van
de naaste 'als u zelf en dat wordt dus geijkt aan de eigenliefde als een gegeven.
Als er geen daden van barmhartigheid zouden mogen zijn zonder een redelijk motief en

een expliciet uitgesproken doelstelling, zouden die daden er eenvoudig niet mogen zijn: en
het is dus ook geen wonder dat zij een wat marginaal bestaan leiden - voor zover zij niet, van
hun dilettantische karakter ontdaan, in een systeem van sociale voorzieningen zijn opgeno-
men. Want de essentie van barmhartigheid, om nog een groot en dierbaar woord te gebrui-
ken, is nu juist dat zij niet in een systeem past, niet redelijk te verantwoorden is, geen doel
heeft, niet in een programma op te nemen en dat zij totaal gratuit, geïmproviseerd, dilettan-
tisch en belangeloos wordt beoefend. Er is geen rechte en tot volgen dwingende lijn te trek-
ken tussen welke gedachte dan ook en de werken van barmhartigheid of de goede werken
in het algemeen. Ik denk zelfs dat wij altijd op onze hoede moeten zijn, als mensen zo ge-
makkelijk praten over het 'omzetten' van gedachten of woorden in daden. Als Shakespeare
zegt dat de barmhartigheid als regen uit de hemel valt, moet hij wel bedoelen dat haar her-
komst niet bekend is. Niemand heeft er recht op en niemand kan ertoe verplicht worden.
Barmhartigheid kan evenmin worden afgedwongen als liefde. Alleen het beste op een na is
te organiseren, maar dat is dan onherroepelijk namaak.
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Humanisme
Hiermee kom ik dan aan mijn vijfde punt, het laatste en beslissende. Dat kan alleen maar een
radicalisering van het voorafgaande zijn, bij voorkeur in verband met het humanisme. Als
het humanisme iets anders en meer is dan zomaar de loze pretentie dat de mens het centrum
van het heelal en de maat aller dingen is, maar als het een wijsgerige reflectie op zijn positie
inhoudt, dan is er ook een humanisme denkbaar waarin die positie principieel bescheiden is.
Zo'n bescheidenheid is mogelijk zonder de erkenning en benoeming van een hogere macht
en een laatste woord. Ook die hogere macht kan het hart niet vervangen.
Als van de andere kant het humanisme een secularisering inhoudt van zaken die ten on-

rechte en veel te lang in een onbereikbare hemel gelokaliseerd zijn geweest, komen de wer-
ken van barmhartigheid ongeveer als eerste in aanmerking om geseculariseerd en van hun
liturgische gewaden ontdaan te worden. We zien dat dan ook gebeuren: de taken van de re-
ligieuze congregaties worden voor een groot deel overgenomen door seculiere leken. En
ook nu is het vrijwel onvermijdelijk dat bij de professionalisering en systematisering de tem-
peratuur van de barmhartigheid soms een paar graden daalt.
Maar alweer bedoel ik niet dit historische en sociologische aspect van de zaak, hoe inte-

ressant het ook is. Wat ik wil zeggen is dat het niet beschikken over een sluitend en dwingend
motief, het handelen vanuit een van binnenuit dwingende belangeloosheid niet iets heel uit-
zonderlijks of hemels is, maar de basishouding in een contingent, willekeurig en onherleid-
baar menselijk bestaan. In zo'n uit de hemel gevallen bestaan zijn ook de elementaire dingen
onherleidbaar, niet tot motieven te herleiden, niet restloos uit oorzaken te verklaren. Die
zaken zijn ook niet per decreet te regelen en daarmee eens en voorgoed af te handelen. Zij
blijven onvoltooid en laten ons bestaan onvoltooid. Wij kunnen wel besluiten de werken
van barmhartigheid te seculariseren en ze bij sociale zaken onder te brengen, en daarmee zijn
wij wel de autonome meesters van onze besluiten en intenties, maar niet van ons bestaan.

Ik geloof dat mensen veel belangelozer zijn en handelen dan hun gewoonlijk wordt toege-
schreven. Maar dat is niet hun verdienste. Misschien is het zelfs wel een vorm van onbenul-
ligheid, dus een reden voor bescheidenheid. Daar hoort, dunkt mij, het onvermogen bij ons
belang zo strikt te definiëren, dat we ons ook aan die omschrijving kunnen houden. Het is
bijna onmogelijk een consequente egoïst te zijn. De gedachte dat mensen altijd uit eigenbe-
lang handelen en op grond daarvan als egoïsten ontmaskerd en moraliserend toegesproken
kunnen worden en van buitenaf bewogen tot iets wat dan op edelmoedigheid lijkt, is een
vorm van verwaandheid en stelt mensen veel groter en autonomer voor dan zij ooit kunnen
worden.
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De werken van barmhartigheid
Gedachten bij de lezing van Cornelis Verhoeven

Wim Verschuren

Veel van wat Cornelis Verhoeven over barmhartigheid zegt, is mij dierbaar. Wat ons spre-
ken hierover echter toch ook anders maakt is de eigen positie van ieder van ons.
Cornelis Verhoeven blijft toeschouwer, kritisch, wel betrokken maar op afstand. Mijn po-

sitie is een andere. Ik ben lid van een organisatie, een gemeenschap, die barmhartigheid in
haar naam draagt. Een religieuze gemeenschap, waarin de wijsheid van Jezus Christus rich-
tinggevend is. Met woorden als 'engagement', 'gemeenschap' en 'christelijke traditie' geef ik
het kader aan waarbinnen ik mijn persoonlijke levensweg ga, met alle verlies en winst die
daarbij horen.

In de loop van de jaren is er heel veel aan spirituele bagage uit mijn rugzak verdwenen.
Barmhartigheid/ mededogen is vrijwel als enige leeftocht overgebleven. Genoeg hoop ik
om zinvol en met zin mijn weg te gaan.
Mijn persoonlijke omschrijving van barmhartigheid luidt: 'onverdiende zegen'. Dat sluit

goed aan bij de nadruk die Cornelis Verhoeven legt op het gratuite en belangeloze karakter
van barmhartigheid. Voor mij begint de beweging van barmhartigheid bij het besef dat mijn
eigen leven een gave is. Dat ik de goedheid, welwillendheid en vergeving van anderen niet
kan verdienen, maar dat die aan mij wordt gegeven als geschenk. De ervaring dat aan mij
barmhartigheid wordt bewezen, maakt mij dankbaar en doet mij verwonderd staan over wat
we zo gauw als gewoon beschouwen. Het besef zelf mededogen nodig te hebben, opent me
de ogen voor mensen om me heen. Weten en ervaren tot in het hart dat wat die bepaalde
mens meemaakt, ook mij kan overkomen, en bij het zien van hardvochtigheid en kleinmen-
selijkheid erkennen dat ook mij niets menselijks vreemd is, vormt het begin van een bewe-
ging van uit jezelf treden en je tot naaste maken.
Vanzelfsprekend is die beweging niet. Niet alleen de werken van barmhartigheid, maar

ook de werken van onbarmhartigheid kunnen spontaan van aard zijn.
Cornelis Verhoeven stelt dat barmhartigheid geen religieuze aangelegenheid is en dat de

werken van barmhartigheid als eerste in aanmerking komen 'om geseculariseerd en van hun
liturgische gewaden ontdaan te worden'. Uiteraard kun je ook buiten de religie om zinnig
over barmhartigheid spreken. Het gaat toch over een wezenlijk aspect van ons mens-zijn.
Barmhartigheid en waarheid maken ons tot mens en hardvochtigheid en verblinding tot on-
mens. Beide houdingen en de daaruit voortkomende handelingen zijn mogelijkheden van
de mens. Han de Wit laat zien dat het bij menswording in de grote spirituele stromingen
steeds gaat om een weg van verblinding naar zien en van hardvochtigheid naar mededogen.
Een mens kan de weg gaan van uit zichzelf treden, zijn ego loslaten en, 0 wonder, zichzelf
vinden. Of je kunt de weg gaan van muren om je heen bouwen, alles op jezelf betrekken, en
daarin stikken.
\X1atelke mens echt bescheiden kan maken, is het inzicht en de ervaring dat het leven am-
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bigu is. Dat we voor de ene of de andere weg kunnen kiezen en tegelijkertijd ervaren dat we
in die keuze niet helemaal vrij zijn. Om tot dit inzicht te komen heb je geen religie of bijbel
nodig.

Maar de wijsheid van Israël kan mensen wel de ogen openen voor de vele afgoden in en
rond ons. De levensleer van Jezus kan mensen helpen te leven in geest en waarheid. Religie
en kerk hebben de Blijde Boodschap van Jezus nogal eens ontkracht door barmhartigheid
en mededogen helemaal in de moraliserende sfeer te trekken. Het hele leven wordt dan een
kwestie van ethiek, van beloning en straf. Dan ben je ver weg van wat Cornelis Verhoeven
noemt 'een van binnenuit dwingende belangeloosheid'. Dan ben je ver weg van religie.

Barmhartigheid ligt heel hecht verankerd in de traditie van Israël en van Jezus. 'Chesed/
eleos' is een kernwoord in de bijbel. Het blijkt de naam van God zelf te zijn. 'Wanneer', aldus
Kees Waayman, 'de Griekse vertalers in psalm 44 vertalen "omwille van jouw barmhartig-
heid", terwijl er staat "omwille van jouw naam", dan vergissen ze zich niet, want Zijn naam
is barmhartigheid.'

Als ik persoonlijk God een naam probeer te geven, dan noem ik de grond van ons bestaan
graag 'De Barmhartige' of 'Bron van Barmhartigheid'. 'Barmhartigheid is iets tussen men-
sen, maar de beweging komt van elders', aldus Ton van der Stap. 'Als regen uit de hemel',
zegt Shakespeare. 'Herkomst onbekend', zegt Cornelis Verhoeven. 'Een schoot van ontfer-
ming is onze God', zingen wij graag.

Voor mij is de evangelische oproep 'Wees barmhartig als je hemelse Vader barmhartig is'
veel meer dan een loze huls of een gebod. Het is een uitnodiging om uit die bron te leven.
Barmhartigheid is immers niet slechts een kernwoord van ons menselijk leven; het is hèt
sleutelwoord.

Er zijn in mijn traditie heel wat mensen die voor mij iets hebben laten oplichten over wat
een barmhartig mens is. Laat me dicht bij huis blijven en mijn eigen moeder noemen. Dat
zij daarbij uit de Bron van barmhartigheid putte, weet ik zeker. Ik denk ook aan Monsieur
Vincent uit de 17de eeuw, die een beweging van barmhartigheid op gang heeft gebracht. De
spiritualiteit van mijn eigen congregatie en van miljoenen mensen in alle continenten gaat op
hem terug. Zijn uitspraken zijn uiterst radicaal en laten zien dat barmhartigheid de wereld op
zijn kop zet:

'Laten wij aan het werk gaan en ons toeleggen op een nieuwe liefde ten dienste van de armen.
Laten we zelfs de armsten en meest verstotenen opzoeken. Erkennen wij voor God, dat dit
onze heersers en meesters zijn en dat wij eigenlijk onwaardig zijn hen onze kleine diensten
te bewijzen.'

Ik denk verder aan de stichter van onze congregatie, bisschop Joannes Zwijsen. 'Mansuete
et Fortiter' stond in zijn wapen. Barmhartigheid heeft immers met zachtheid, maar ook met
kracht te maken. Zij kan confronterend zijn. Hoe wij een harmonische menselijkheid en een
leefbare samenleving kunnen bereiken vat hij heel compact als volgt samen: 'Uit liefde lief-
derijk verrichte liefdewerken'. Dus niet alleen aandacht voor onze zorg en dienst Oiefdewer-
ken), maar ook voor de manier waarop van onze inzet Oiefderijk) en vooral voor de bron
waaruit (uit liefde).

Geen ontkenning mijns inziens, maar een invulling van de uitspraak van Cornelis Ver-
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hoeven, dat motieven vreemd zijn aan barmhartigheid en dat bij de werken van barmhartig-
heid de reden om in beweging te komen alleen maar in de ontferming zelf te vinden is.

Barmhartigheid vormt de kern van wat Jezus de nieuwe mens noemt. Onbarmhartigheid
in mijn eigen kerk maakt me dan ook meer dan wat ook kwaad, verdrietig en beschaamd. De
kerk maakt immers dan het evangelie corrupt.

Het bijbels sleutelwoord chesed (barmhartigheid) heeft twee belangrijke satellietwoorden:
rachaJJliem (vanuit je ingewanden) en eJJlet (trouw). In die combinatie zit veel wijsheid. Deze
woorden verwijzen zowel naar spontaneïteit als naar engagement. Cornelis Verhoeven zegt:
barmhartigheid wordt gratuit, geïmproviseerd, dilettantistisch en belangeloos beoefend. Zij
kan daarom niet alleen verrassen maar ook irriteren. De gewone orde van handelen wordt
immers doorkruist. Toen de werkgever aan de arbeiders die maar één uur gewerkt hadden,
evenveel uitbetaalde als aan de werkers van het eerste uur, werden deze kwaad en voelden
ze zich tekort gedaan. 'Zijn jullie dan kwaad, omdat ik goed ben?', vroeg de werkgever. We
kunnen er inderdaad niet goed tegen, wanneer iemand meer dan de meetlat van het recht
hanteert.

Maar er is meer. En dat komt bij Cornelis Verhoeven nauwelijks aan de orde. Wil barm-
hartigheid geen eendagsvlieg zijn, dan heeft ze de hulp nodig van de trouw. Barmhartigheid
en duurzaamheid gaan vaak gearmd in de Schrift. Barmhartigheid heeft naar twee kanten
hechtheid nodig: naar binnen toe, opdat ze steeds gehecht blijft in het hart (rachamiem); naar
buiten toe, opdat zij de tand des tijds doorstaat (eJJle~. Waarachtige barmhartigheid heeft te
maken met toewijding, met 'commitment'. Paul Ricoeur maakt onderscheid tussen de naas-
te en de medemens. In directe, korte relaties, zoals in het verhaal van de barmhartige Sama-
ritaan, kun je tot naaste worden. Maar ook in de lange relaties, via instituties, kan barmhartig-
heid aan medemensen bemiddeld worden. Hoe je op die manier echt mensen bereikt, is vaak
niet zo duidelijk. In Mattheüs 25 zeggen degenen die uitgenodigd worden om het rijk van
vrede binnen te gaan met grote verbazing: 'Wanneer zagen we u ziek, of naakt ofin de gevan-
genis?'

Institutionele zorg verdient altijd kritisch bekeken te worden. Zoals een mens in een
groep met de onvermijdelijke institutionalisering zich kan laten verleiden tot een onbarm-
hartig, zelfs wreed en onmenselijk gedrag, waartoe hij alleen niet in staat zou zijn, zo denk
ik dat een groep een mens ook boven zijn eigen wisselvalligheid en kortzichtigheid kan uittil-
len. Instituties kunnen de uitgebreidheid van de liefde garanderen.

Ik weet echter uit eigen ervaring dat de gevaren die organisaties met barmhartigheid in
hun vaandel bedreigen, niet gering zijn. 'Wie de arbeid niet bemint, heeft de geest van de
congregatie niet', zegt de Leefregel van mijn gemeenschap. En onze mensen hebben steeds
zeer hard gewerkt vanuit vaak, zoals Cornelis Verhoeven zegt, 'een heel nuchtere en sobere
theologie'. Geen woorden maar daden. Maar ook wij ontkwamen er zo niet aan dat veel van
onze werken steeds minder werken van barmhartigheid werden. \X!e kregen eigen belangen
en spraken van 'onze' scholen en 'onze' instituten. \X!ekregen naam en invloed en handha-
ving daarvan ging makkelijk ten koste van kinderen die daar weinig aan bijdroegen. We wer-
den steeds sterker georganiseerd met steeds minder ruimte om het hart te volgen. Wij gingen
weten wat voor anderen goed was. Anderen worden dan gemakkelijk objecten van zorg
zonder een eigen gezicht. De macht van de sterkste gaat gelden, ook al meent men het beste
voor te hebben met de ander. Natuurlijk zijn er altijd mensen en initiatieven geweest die
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hieraan ontsnapten. Maar als gemeenschap gingen we toch trekken van dit beeld vertonen.
Niet voor niets hebben we als fraters van barmhartigheid als motto voor de viering van

ons lSO-jarig bestaan gekozen: 'In de beweging van barmhartigheid'. Hoe komen we weer
meer op het spoor van die belangeloze aandacht voor de mens, speciaal voor de kleinen en
gekwetsten onder ons.

De weg van barmhartigheid heeft drie aspecten. De barmhartige Samaritaan zag de mis-
handelde man, hij werd erdoor bewogen en hij kwam zelf in beweging ten einde toe. Geen
van deze drie elementen kan gemist worden. Wie verblind is of de ogen sluit, ziet de ander
niet. Wie niet geraakt wordt door de pijn en de vreugde van de mens dichtbij en veraf, laat
de ander koud. En zonder de daad en het gebaar blijft het vroom of romantisch gepraat.

Het gaat om deze beweging telkens weer en overal waar mensen samen zijn: op de werk-
vloer, in gezin en vriendschap, in omgaan met lijden en menselijk tekort in jezelf en anderen.
In alle relaties tussen mensen wordt geleefd en gewerkt in een sfeer van barmhartigheid àf
onbarmhartigheid. Daar gebeuren de werken van barmhartigheid of spelen competitie,
macht en eigenbelang de boventoon.

Voorzichtig
heb ik de gevangen vogel
uit de strik verlost.
Ik laat hem vliegen.
Hij geeft mij vleugels.

Willem Hussem wist wat mededogen is, toen hij dit vers schreef. Met eerbied iemand die
vastzit vrij maken. Die mens dan niet zelf vasthouden, maar de vrijheid geven. En dan ge-
beurt er iets met jezelf. Misschien ten diepste wel dit: je wordt er mens van.

Rekenschap maart 1995 75



Het motief van barmhartigheid
Coreferaat bij de lezing van Cornelis Verhoeven

Govert den Hartogh

De organisatie heeft mij met een zekere bezorgdheid aangespoord om het toch vooral met
de spreker oneens te zijn, en met enige inspanning is mij dat gelukt. Ik bespeur bij Cornelis
Verhoeven een vleugje van wat wij calvinisten bars 'Roomse werkheiligheid' noemen.
Barmhartigheid, zegt hij, is niet zozeer een zaak van woorden, maar van werken. Zo is het.
Maar daarbij zou het ook belangrijker zijn 'dat er iets wordt gedaan en dat het efficiënt wordt
gedaan dan waarom het gebeurt'. Dat betwijfel ik. Barmhartigheid is wel degelijk een kwestie
van het juiste motief. Als de gewenste resultaten er zijn, maar niet de passende motieven, als
iemands nood daadwerkelijk is verlicht, maar het is alleen voor de show of uit eigenbelang
gedaan, dan is er helemaal geen sprake van barmhartigheid. Daarentegen is het motief vol-
doende, ook als de resultaten ontbreken. Zoals Kant het welsprekend uitdrukt: '(W)enn
gleich durch eine besondere Ungunst des Schicksals, oder durch kärgliche Ausstattung einer
stiefmütterlichen Natur, es diesem Willen gänzlich an Vermögen fehlete, seine Absicht
durchzusetzen; wenn bei seiner gröszten Bestrebung dennoch nichts von ihm ausgerichtet
würde, und nur der gute Wille (freilich nicht etwa als ein bloszer Wunsch, sondern als die
Aufbietung aller Mittel, so weit sie in unserer Gewalt sind) übrig bliebe, so würde er wie ein
Juwel doch für sich selbst glänzen, als etwas, das seinen vollen Wert in sich selbst hat.' Es-
sentieel is natuurlijk zijn onderstreping dat het niet om oudejaarsavondvoornemens moet
gaan, maar om een bereidheid zonder reserve om al het nodige te doen.
Verhoeven zal mij mogelijk tegenwerpen dat dit allemaal zo moge zijn op het moment dat

de morele rapportcijfers worden uitgedeeld, maar dat het niet ter zake doet voor de man die
langs de weg naar Jericho ligt. Die wil alleen maar geholpen worden. 'Als de nood aan de
man komt, zijn motieven en intenties een tamelijk frivole luxe.' Maar is dat wel zo? Neem het
geval van een doodzieke patiënt die verlangt naar de dood omdat het langere leven alleen
nog maar lijden en verlies aan waardigheid belooft. Zo'n patiënt is niet geïnteresseerd in een
arts die de zorgvuldigheidseisen van de KNMG hanteert als een protocol voor het omgaan met
euthanasieverzoeken; hij verlangt aandacht en inlevingsvermogen.
Ik wil nog een stap verder gaan. Het is niet zo dat we al beschikken over een lijst met de

werken van barmhartigheid, in enig veelvoud van zeven, en dat de barmhartigheid zelf be-
staat in de bereidheid de werken die op de lijst staan te verrichten als het nodig is. Veeleer
is het motief van barmhartigheid zelf een onmisbare sleutel om het inzicht te openen in wat
de barmhartigheid precies vraagt. De nood die tot ontferming beweegt, is niet altijd zo on-
dubbelzinnig duidelijk als die van de man langs de weg naar J ericho, en wat daaraan gedaan
kan en moet worden, is dat vaak nog minder. Aandacht en inlevingsvermogen behoren daar-
om niet alleen zelf tot de werken van barmhartigheid, zij zijn ook nodig om te bepalen wat
er verder nodig is. Daarom kunnen we op de vraag wat de barmhartigheid eist niet recht-
streeks naar de gewenste resultaten verwijzen, maar om te beginnen alleen naar de intentie.
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Zoals Augustinus zei: 'ama Deum et fac quod vis' (heb God lief en doe dan wat je wilt). Daar-
mee bedoelde hij niet dat, als je de juiste instelling maar hebt, het er verder niet toe doet wat
je uitspookt, maar, integendeel, dat het je alleen bij de juiste instelling duidelijk kan worden
wat ertoe doet. En op dezelfde manier bedoelde Luther met zijn 'sola fide' (door het geloof
alléén, dus niet door de werken) niet dat, als je eenmaal bekeerd bent tot het ware geloof, je
verder vrolijk voort kunt gaan met zondigen. Als je dat doet, ben je blijkbaar niet echt be-
keerd.
Ik zei dat ook de persoon die hulp behoeft geïnteresseerd is in de beweegredenen van zijn

helper. Daarmee raak ik toch een teer punt, want is het wel werkelijk barmhartigheid die hij
op prijs stelt? Enkele maanden geleden hield ik een voordracht over euthanasie en hulp bij
suïcide. Ik betoogde daar dat het enkele feit dat iemand zijn zelfbeschikkingsrecht wil uitoe-
fenen om zijn leven te beëindigen, anderen niet legitimeert om hem daarbij te helpen; de
hulpverlener moet de zelfstandige overtuiging hebben dat hij handelt in het hoogste belang
van de betrokkene. Daarom is het juiste motief van de hulpverlener niet respect voor de
autonomie van de betrokkene, maar barmhartigheid. Dit betoog werd niet onverdeeld gun-
stig ontvangen, een mevrouw uit de zaal kreeg applaus toen zij bijna stampvoetend uitriep:
'Barmhartigheid?' Ik wi/helemaal geen barmhartigheid.' Het deed me op dat moment enigs-
zins denken aan de kreet van mijn kleine zusje: 'Ik wil geen geduld, ik wil pudding.' Maar
toch was het een reactie waar ik niet alleen begrip, maar ook sympathie voor heb. J e zult maar
in nood verkeren, en dan ook nog afhankelijk zijn van de barmhartigheid van een ander, dus
niet alleen bedreigd worden in je vitale belangen, maar ook nog eens in je zelfrespect.
Verhoeven is niet ongevoelig voor dit mogelijke smet je op het morele blazoen van de

barmhartigheid: het zal wel de reden zijn waarom hij ontkent dat mensen zo heel precies hun
belang kunnen definiëren. Daarmee wordt immers ook minder duidelijk dat de helper geeft
en de geholpene krijgt. De pijnlijke waarheid is echter dat mensen voor niets zo'n scherp
ontwikkeld gevoel hebben als voor symmetrie en asymmetrie in hun relaties. Als de relatie
globaal symmetrisch is, dan zullen de grenzen tussen de belangen van de betrokkenen inder-
daad vervloeien, bijvoorbeeld als zij samenwerken. Maar in de asymmetrische sfeer van hulp
en zorg weten mensen feilloos wie er geeft en wie er krijgt.
De eerste coreferent, W. Verschuren, gaat nog verder, en probeert de asymmetrie om te

keren door met Monsieur Vincent 'de armsten en meest verstotenen' 'onze heersers en
meesters' te noemen die wij 'eigenlijk onwaardig zijn ... onze kleine diensten te bewijzen.'
Tegen die omkering, tegenwoordig vooral bekend uit het werk van Levinas, zou ik mij willen
verzetten, omdat zij mij onwaarachtig toeschijnt. Je zult maar in nood verkeren, afhankelijk
zijn van de barmhartigheid van een ander, en dan ook nog nederig bedankt worden omdat
je zo goed bent afhankelijk te willen zijn. Dat lijkt me voor de armen en de verstotenen eer-
der een affront dan een verheffing: het is een eer die hun wordt bewezen, niet om wat zij zijn,
maar om de toestand waar zij huns ondanks in verkeren.
Barmhartigheid is asymmetrisch, daar helpt geen lieve vaderen of moederen aan. De ge-

ver is van niemand afhankelijk en vrij om te doen met zijn tijd en zijn middelen wat hem
behaagt, en het behaagt hem te helpen. De ontvanger kan alleen maar dankbaar zijn voor de
aalmoes.

Het is mijns inziens vooral vanwege dat asymmetrische karakter dat wij enigszins aller-
gisch zijn geworden voor barmhartigheid. Wij verkiezen de symmetrische relatie tussen au-
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tonome individuen die bepaalde rechten hebben en op grond daarvan elkaar bepaalde plich-
ten kunnen opleggen. Dit is een ontwikkeling waarbij humanisten voorop hebben gelopen.
En terecht. Er is geen enkele reden om geringschattend te doen over een ethiek van rechten
en plichten.

Dat gebeurt in sommige recente pleidooien voor een zorgethiek. Wat mij in die teksten
vooral stoort, is dat het daarin steeds alleen maar over de zorgverlener gaat. Uitvoerig wordt
beschreven hoe verrijkend en levensvervullend het kan zijn om betrokken te zijn op de be-
hoeftige ander en je verantwoordelijk te voelen voor diens lot. Is het ook zo verrijkend en
levensvervullend om die behoeftige ander te zijn? Als zorgvrager zou ik persoonlijk verre de
voorkeur geven aan het veel gesmade contractmodel. Met genoegen betaal ik maandelijks de
premie voor mijn ziektekostenverzekering, wetend dat dit mij te zijner tijd recht op zorg
geeft. Ik val liever in handen van personeel dat zo nodig bereid is voor zijn arbeidsvoorwaar-
den te staken dan van een congregatie van barmhartigheid.

Het natuurlijke eindpunt van deze ontwikkeling zou zijn de barmhartigheid geheel te ver-
vangen door de rechtvaardigheid. Zodra we hulp nodig hebben, zouden we er dan ook recht
op hebben. Is dat denkbaar, en gaat er dan toch niet iets verloren?

Ik kan me heel goed indenken dat de priester en de leviet als religieuze hoogwaardigheids-
bekleders de plicht hadden om hun geloofsgenoot langs de weg bij J ericho te hulp te komen.
Dat deden ze echter niet, en zo was het slachtoffer aangewezen op de hulp van de Samari-
taan die daartoe zeker niet verplicht was. Zelfs als we voor alle voorkomende vormen van
nood zouden zijn toegerust met morele claims op hulp van anderen, maakt dat de barmhar-
tigheid niet overbodig, omdat zulke claims nu eenmaal niet altijd gehonoreerd worden. Maar
in feite is het niet mogelijk dat we zo toegerust zouden zijn. Je hebt alleen iets aan een recht,
als de corresponderende verplichting rust op aanwijsbare anderen. Als je bijvoorbeeld in le-
vensgevaar verkeert en er komt iemand voorbij die in staat is je te redden zonder zichzelf in
vergelijkbaar gevaar te begeven, dan heeft die persoon de plicht dat te doen. Dat je de men-
sen kunt aanwijzen die de corresponderende plichten hebben, is zelfs zo essentieel voor het
bestaan van een recht, dat het eigenlijk geen zin heeft daarvan te spreken als aan die voor-
waarde niet is voldaan. Een recht op betaalde arbeid bestaat daarom niet, omdat er niemand
is en niemand kan zijn bij wie werklozen een baan kunnen opeisen. We hebben het welis-
waar voortdurend over zo'n recht, precies omdat we in onze liefde voor symmetrie graag
voor alle voorkomende noden 'rechten' zouden willen scheppen. Zo hoeft niemand te den-
ken dat hij zijn hand moet ophouden. Maar dat is alleen maar een vorm van inflatie van het
rechten-idioom.

We hebben een tijdlang gedacht dat we het programma 'Voor iedere nood een recht' zou-
den kunnen realiseren door de corresponderende plichten te leggen bij de staat, of liever de
politieke gemeenschap. Het is echter in toenemende mate gebleken dat die alleen in staat is
in bepaalde scherp omlijnde, ondubbelzinnig als zodanig identificeerbare behoeften te
voorzien. Over het belang van het takenpakket als geheel moet ook nog een brede consen-
sus bestaan, wil een beroep op solidariteit duurzaam succesvol zijn. Betaalde arbeid voldoet
op zichzelf wel aan die eisen; dat dit recht niet ingesteld kan worden, komt omdat het onaan-
vaardbare economische of sociale gevolgen zou hebben het te doen. Reeds bij de gezond-
heidszorg is er een brede marge van voorzieningen die aan die eisen niet voldoen.

Zodra we echter denken aan aspecten van het goede leven zelf, en niet alleen aan de ma-
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teriële randvoorwaarden daarvan, wordt het volstrekt duidelijk dat een beroep op de politie-
ke gemeenschap moet falen. Als een relatie of een carrière stukloopt, of als een mens gaat
twijfelen aan de waarde van de dingen die hij zijn hele leven heeft nagejaagd, is de vraag 'Bij
welk loket moet ik nu wezen?' niet ter zake. Soms kan een nood alleen worden waargeno-
men en begrepen door wie die nood benadert met aandacht en inlevingsvermogen. Dan
heeft het geen zin een bureaucratisch apparaat te vragen de nood te erkennen en te classifi-
ceren. Vele en vage rechten leiden bovendien tot strategisch gedrag van burgers die kans
zien hun classificatie te 'verbeteren'.

Op de hartekreet 'Ik wil geen barmhartigheid' moeten we dus allereerst antwoorden dat
barmhartigheid vaak het enige is waar je op mag hopen. Niet alleen omdat aan de eisen van
rechtvaardigheid niet altijd voldaan wordt, maar vooral omdat niet alle noden door zulke
eisen gedekt kunnen worden.

Dat geldt ook voor zorg die in beginsel op contractuele basis wordt verstrekt. Daar lig je
dan met je recht op zorg, vol angst en onzekerheid, met wonden waarvoor olie en wijn niet
helpen, en misschien met ogenblikken van zwakte waarin je de situatie volstrekt niet meer
aankunt. Dan ben je alsnog aangewezen op aandacht en inlevingsvermogen, die je niet als
recht kunt claimen, en die je ook niet met verbeterde arbeidsvoorwaarden kunt vergoeden.

Op dat moment, niet eerder, komt de barmhartigheid tot haar recht. Niet alleen als nood-
oplossing bij tekortschietende 'dekking' van noden door rechten, maar ook als wezenlijke,
onopgeefbare relatie tussen mensen. De rechtvaardigheid kan de barmhartigheid niet ver-
vangen, al moet de barmhartigheid de rechtvaardigheid vooronderstellen om niet onverdra-
gelijk pretentieus te zijn.

Er is iets in de aard van de barmhartigheid zelf dat haar asymmetrische karakter dan ver-
dragelijk maakt. Dat is het feit dat zij niet voortkomt uit plichtsbesef, maar uit een spontaan
gevoel dat de nood van de ander tot rechtstreeks object heeft. Die nood wordt plotseling en
scherp waargenomen, en vraagt om onmiddellijke actie. Dan doet het er even niet zoveel toe
wiens nood het is. Het werk van barmhartigheid wordt daarom door de betrokkenen min of
meer als een vorm van samenwerking ervaren. De gezamenlijke gerichtheid op een karwei
dat geen uitstel verdraagt, doorbreekt de scherpe grenzen tussen geven en krijgen.

En dat is ongetwijfeld ook wat Verhoeven op het oog had: om het met hem oneens te
kunnen zijn, moest ik hem onwelwillend lezen. Ook zijn stelling dat bij barmhartigheid al-
leen de resultaten tellen en niet de motieven, kan ik bij nader inzien toch wel beamen: zo kijkt
de barmhartige Samaritaan zelf er tegen aan. Als je door ontferming wordt bewogen, ben je
geconcentreerd op watje beweegt, je hebt geen aandacht over voor die bewogenheid zelf of
voor wat deze ervaring voor jou betekent. Je hebt iets te doen wat je opeist. Barmhartigheid
is een zakelijke deugd.

Moet je de Samaritaan voor zijn bijstand bedanken? Natuurlijk, je moet zelfs iemand be-
danken die je zonder morren geeft waar je recht op hebt. Maar voor bewezen barmhartig-
heid kun je het niet anders doen dan terloops en ingehouden. Als je te veel omslag maakt van
je dankbaarheid, breng je de Samaritaan in verlegenheid: je maakt alsnog een weldoener van
hem. Je doorbreekt de zakelijke sfeer door op zijn motieven te focussen.

Wat barmhartigheid verdragelijk maakt, is haar excentrische karakter: een man die naar
Jericho moet voor zijn eigen zaken, wordt plotseling uit zijn besognes gehaald. Hij wordt
door ontferming bewogen, hij beweegt niet zichzelf, het gebeurt bijna zijns ondanks. Stel je
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voor dat we alsnog zouden vernemen dat die Samaritaan dagelijks de weg naar )ericho af-
zocht naar uitgeschudde slachtoffers langs de kant. Het mooie van barmhartigheid is dat zij
niet alleen niet voortkomt uit plichtsbesef, maar evenmin uit een altrillstische inborst of een
attitude van zorg, een duurzame betrokkenheid op de behoeftigheid van anderen. Barmhar-
tigheid kan daarom niet geïnstitutionaliseerd worden; je kunt alleen een kader organiseren
waarbinen het beroep op barmhartigheid zonodig een natuurlijke plaats vindt. Dat kader
kan zelf alleen een vorm van rechtvaardigheid zijn.

Vanwege dat excentrische karakter verwijst barmhartigheid inderdaad naar een morele
relatie die het leven kan verrijken, niet alleen van de gever, maar ook van de ontvanger. Maar
eveneens vanwege dat excentrische karakter kun je van de barmhartigheid geen programma
maken: wie dat leven zal willen behouden, zal het verliezen. De rijkdom van die ervaring
behoort tot de dingen die een mens alleen maar kunnen worden toegeworpen.
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van de Erasmusuniversiteit Rotterdam. Zij is onder andere auteur van Ethiek van de Zorg (1994).
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