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Zelfbeschikkingsrecht is een modewoord. En zoals met vele modewoorden 
het geval is, wordt het vaak gebruikt zonder dat men weet wat het precies 
inhoudt. 

Het begrip is vrij nieuw en het heeft eerst na de tweede wereldoorlog 
grote populariteit verkregen. Binnen de kring van de Verenigde Naties 
is het in de Algemene Vergaderi.ng als leuze nauwelijks van de lucht. Het 
wordt bij voorkeur gebruikt om de emancipatie van niet-zelfbesturende 
gebieden te bepleiten. Zelfbeschikkingsrecht lijkt soms wel een ander woord 
voor "dekolonisatie". Dit is echter een ontoelaatbare begripsverenging. 
Het zelfbeschikkingsrecht der volken heeft bepaald niet uitsluitend be-
trekking op koloniale verhoudingen, doch is van wijder, algemener 
strekking. 

Dit neemt niet weg, dat het zelfbeschikkingsrecht der volken een mach-
tige politieke fact'Ür is geworden in de huidige wereldsituatie. Tal van 
vroeger afhankelijke gebieden hebben op grond van het zelfbeschikkings-
recht aanspraak gemaakt op zelfstandigheid en onafhankelijkheid en die 
ook gekregen. Dit zelfbeschikkingsrecht wordt echter eenzijdig toegepast, 
wanneer dit recht aan hele groepen van staten en bevolkingsgroepen wordt 
geweigerd. Men denke hierbij niet slechts aan de landen van Oost-Europa, 
met name aan Hongarije, maar ook aan bepaalde streken in Azië, zoals 
Kashmir, Zuid-Molukken enz. Om kort te gaan: het zelfbeschikkingsrecht, 
dat men of voor zichzelf opeist of om politieke motieven voor koloniale 
gebieden krachtig bepleit, wordt genegeerd ten aanzien van andere landen 
en volken. "Zelfbeschikking wel voor mij, maar niet voor U," is vaak 
de openlijk erkende richtlijn. 

Nu kan de term zelfbeschikkingsrecht door zijn vaagheid en algemeen-
heid gemakkelijk tot misverstand en misbruik leiden. Het internationaal-
politieke aspect vertroebelt het juridische en principiële aspect. Binnen 
het kader van de V.N. wordt dan ook aan rustige, redelijke argumentatie 
in de discussies nauwelijks het oor geleend. Een scherpe, juridische ana-
lyse heeft in deze debatten derhalve slechts relatieve waarde en over-
tuigingskracht gaat er zelden van uit. De discussie wordt te zeer beheerst 
door onberedeneerd sentiment, zo niet ressentiment enerzijds en door een 
weloverwogen Dpruiingssysteem anderzij ds. 

Toch is ter bepaling van eigen standpunt rustige bezinning nood-
zakelijk. Daarbij dringen zich verschillende vragen Dp. Wat dient onder 
zelfbeschikkingsrecht te worden verstaan? Wat is de volkenrechtelijke 
betekenis van dit recht? En onder welke voorwaarden dient het praktisch 
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te worden toegepast? Het zelfbeschikkingsrecht wordt onderscheiden in 
een intern en extern zelfbeschikkingsrecht. Het interne zelfbeschikkings-
recht houdt in, het recht binnen eigen staatsverband eigen regeringsvorm 
en eigen regeringsbeleid vast te stellen. Het externe zelfbeschikkingsrecht 
is het recht dat aan een volk of een volksgroep toekomt om een zelf-
standige staat te constitueren of zich in federaal verband bij andere staten 
aan te sluiten. 

Het is duidelijk, dat het tweede aan het eerste vooraf dient te gaan, 
al vallen beide rechten in de praktijk soms samen. Inzake Nieuw-Guinea 
zijn bijv. beide rechten in geding. 

Het interne zelfbeschikkingsrecht ondervindt tegenwoordig nauwelijks 
bestrijding. Het betekent eenvoudig baas zijn in eigen huis. Het sluit 
inmenging van buitenaf uit. Het vindt zijn reflex in de uitsluitende be-
voegdheid der staten om binnen het kader der nationale aangelegenheden 
orde op zaken te stellen. 

Het interne zelfbeschikkingsrecht is de grondslag van het principe der 
non-interventie. Deze laatste volkenrechtelijke regel geldt evenwel niet 
absoluut. Interventie is in bepaalde gevallen niet alleen geoorloofd, doch 
zelfs geboden. Het valt buiten het bestek van dit artikel deze excepties 
op het interne zelfbeschikkingsrecht nader uit te werken. Het is voldoende, 
op te merken, dat het interne zelfbeschikkingsrecht geen rechtsgrond biedt 
voor willekeur, machtsmisbruik of agressiviteit naar buiten. Ook vormt 
"het in gevaar brengen van de vrede" een factor op grond waarvan 
volgens het Handvest van de V.N. inbreuk op het interne zelfbeschikkings-
recht toelaatbaar is. 

Overigens is het interne zelfbeschikkingsrecht onontbeerlijk voor een 
ordelijke en vreedzame internationale samenleving. Het draagt een sta-
tisch karakter, waarvan de nadelen langs vreedzame, collectieve weg 
dienen te worden gecompenseerd. . 

Het externe zelfbeschikkingsrecht brengt een dynamisch element in de 
wereldorde. Wil men het onderscheiden in een passieve en actieve vorm 
dan is de eerste theoretisch het minst omstreden. Zij treedt op waar 
gebiedsoverdracht plaats vindt en houdt in, dat deze niet plaats mag 
vinden zonder de toestemming der bevolking. Bekend is de uitspraak van 
Wilson, dat volken niet van de ene soevereiniteit naar de andere ver-
handeld mogen worden, alsof zij vee waren of pionnen op een schaakbord. 
Ook Hugo de Groot bracht reeds naar voren, dat de toestemming der 
geregeerden nodig was voor rechtmatige gebiedsovergang. 

Aan dit recht ligt een juist beginsel ten grondslag, al geldt ook dit 
weer niet absoluut. Behalve de toestemming der geregeerden kunnen ook 
overwegingen van historische en strategische aard gewicht in de schaal 
leggen. 

In de praktijk is de uitoefening van het zelfbeschikkingsrecht in de zin 
van de toestemming der bevolking verre van eenvoudig. Slechts inter-
nationaal toezicht kan bij een te houden volksstemming enigermate waar-
borg bieden tegen misleidende factoren, zoals éénzijdige propaganda, 
demagogie, uitoefening van pressie door ambtenaren en (of) geestelijkheid, 
omkoperij enz. Ook de wijze van stemmen bijv. en bloc of per district 
kan van invloed zijn op de uitslag. Moet overigens de meetrderheid be-
slissen, en zo ja, een absolute of een gekwalificeerde meerderheid? De 
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Saarplebiscieten van 13 januari 1933 en van 23 oktober 1955 zijn waar-
schijnlijk de best geslaagde experimenten op dit gebied. 

Het externe zelfbeschikkingsrecht in actieve zin heeft betrekking op 
het recht van een volk of volksgroep, zich bij een bepaalde staat aan te 
sluiten of zich onafhankelijk te verklaren. Hier wordt dus niet de toe-
stemming van het volk gevraagd voor een daad van derden (gebieds-
overdracht), maar treedt het volk of de groep zelfstandig op. Van het 
externe zelfbeschikkingsrecht in deze zin hebben vele niet-zelfbesturende 
gebieden in de laatste tientallen jaren gebruik gemaakt voor de verkrijging 
van hun onafhankelijkheid. 

In beginsel wordt dit recht vrijwel algemeen erkend. De toepassing 
stuit op geen moeilijkheden, wanneer er overeenstemming is tussen het 
volk dat de vrijheid begeert en de beherende mogendheid. 

Anders wordt dit evenwel wanneer het gaat om volksgroepen of ge-
biedsdelen, die tot dusver binnen een bepaald staatsverband leefden en 
die nu aanspraak maken op zelfstandigheid of die zich bij een andere 
staat (of federatie) wensen aan te sluiten. Dit kan zich voordoen ten 
aanzien van minderheden. Tal van vragen doemen hier op. Is er bijv. 
een algemeen recht van secessie, d.w.z. kan elke volksgroep te allen tijde 
zich afscheiden van het staatsverband waartoe zij behoort of uittreden 
uit een federatie? De Verenigde Staten hebben over deze vraag een 
bloedige burgeroorlog gevoerd, die gewonnen werd door hen die dit recht 
van secessie ontkenden. 

En wat is bijv. een volk? Is het een groep individuen door speciale 
banden verbonden en welke zijn die banden? Die van ras, historie, cultuur, 
taal, godsdienst? Moet men soms voornamelijk afgaan op ethnische ken-
merken van de groep? Is het behoren tot een natie een feitelijke kwestie 
of is dit (mede?) afhankelijk van wil en gevoel? 

Sprekende van een volk, omvat dit dan de gehele bevolking binnen 
een bepaalde staat of van een bepaald deel van dat staatsgebied ? Zo ja, 
hoe groot moet dat stuk dan zijn? Kan elke groep, hoe klein ook, er 
aanspraak op maken een volk te zijn? Zijn minderheden die in een groter 
staatkundig verband geïncorporeerd zijn, te beschouwen als volken? Zo 
ja, op grond waarvan en geeft dit hun het recht zich af te scheiden? 

Naast de belangrijke vraag, welke criteria moeten gelden voor de 
erkenning van het actieve externe zelfbeschikkingsrecht, rijst onmiddellijk 
het probleem, wie uitmaakt of deze aanwezig zijn. Indien de toepassing 
van dit beginsel niet aan bepaalde voorwaarden zou zijn gebonden, zou 
het een voortdurende bron van onrust en anarchie betekenen. 

Het staat nu wel vast, dat het zelfbeschikkingsrecht een vaag en 
moeilijk te definiëren begrip is, dat zowel theoretisch als praktisch allerlei 
moeilijkheden oproept. 

Bezien wij nu de volkenrechtelijke betekenis van het zelfbeschikkings-
recht dan rij st allereerst de vraag: is het wel een recht? Hier dient het 
verschil tussen het interne en het externe zelfbeschikkingsrecht terdege 
in het oog te worden gehouden. 

Het interne zelfbeschikkingsrecht is niet alleen een erkend beginsel in 
het volkenrecht, het is niet mi.nder een stevig verankerd recht. Het is 
herhaaldelijk door multilaterale verdragen plechtig bevestigd. Het vormt 
in de zin van de erkenning der zelfstandigheid en onafhankelijkheid der 
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nationale staten een der hechte grondslagen der volkenrechtsgemeenschap. 
Zowel het Volkenbondsverdrag als het Atlantic Charter van 14 augustus 
1941 huldigden het interne zelfbeschikkingsrecht. Het Handvest van de 
Verenigde Naties stelt zich op hetzelfde standpunt. Het interne zelf-
beschikkingsrecht vormt één der pilaren, waarop de volkenrechtsorde rust. 
De staten behoren in principe vrij te zijn, hun binnenlandse aangelegen-
heden naar eigen goeddunken en in overeenstemming met eigen aard en 
cultuur te regelen. Dit alles echter binnen de grenzen van het volken-
recht, dat naar hedendaagse opvatting prevaleert boven het nationale recht. 

Het eerdergenoemde passieve externe zelfbeschikkingsrecht maakt even-
eens deel uit van het positieve volkenrecht. Ook dit vond herhaaldelijk 
erkenning, eveneens o.m. in het Atlantic Charter. 

Het actieve externe zelfbeschikkingsrecht is echter de grote twistappel. 
Het is uI. de vraag of dit wel een recht is, dat deel uitmaakt van het 
positieve volkenrecht. 

In 1920 kon de Juristen-Commissie, die door de Volkenbondsraad was 
ingesteld ter beoordeling van de kwestie der Aalandseilanden terecht 
staande houden, dat "hoewel het principe van het zelfbeschikkingsrecht 
der volken een belangrijke plaats inneemt in het politieke denken, speciaal 
sinds de wereldoorlog .... het niet is opgenomen in het volkenbondspact" 
en "dat erkenning van dit beginsel in een zeker aantal internationale 
verdragen als onvoldoende moet worden beschouwd om het op gelijke 
voet te plaatsen met een positieve regel van internationaal recht." 

Het Handvest der Verenigde Naties spreekt tweemaal van de "zelf-
beschikking" der volken en voorts in art. 76 onder b van "de vrijelijk 
uitgedrukte wensen van het betrokken volk," waarmee de beherende 
mogendheden in hun beheer rekening dienen te houden. 

Het staat wel vast, dat met deze artikelen in het Handvest niet be-
doeld is, de deur wijd open te zetten voor het zelfbeschikkingsrecht in 
de ruimste zin. De talrijke resoluties die de Algemene vergadering inzake 
het zelfbeschikkingsrecht heeft aangenomen, maken dit evenmin tot een 
absoluut recht, dat onbeperkt toepassing zou moeten vinden. 

Het actieve externe zelfbeschikkingsrecht behoort ook nu nog niet tot 
het algemeen erkende positieve volkenrecht. Het is geen recht in de 
juridische betekenis van het woord. Het is als leidend beyimsel door het 
Handvest aanvaard, doch de toepassing ervan is van tal van factoren 
afhankelijk. 

Hieruit volgt, dat men zich in het éne geval vóór, in een ander geval 
tegen de toepassing van dit beginsel kan uitspreken. Daarin behoeft niets 
tegenstrijdigs of onoprechts te liggen, zoals soms ten aanzien van de 
houding der Nederlandse regering in de Verenigde Naties wordt ge-
suggereerd. 

Men houde wel in het oog, dat geen enkele staat, ook de jonge Aziatische 
en Afrikaanse staten niet (Katanga I), bereid is zonder meer het zelf-
beschikkingsrecht toe te passen, wanneer het de eigen minderheden of 
eigen bepaalde gebiedsdelen betreft. De beoordeling der omstandigheden 
krijgt dadelijk een geheel andere kleur, wanneer het nationaal belang er 
bij is betrokken. 

Het zelfbeschikkingsrecht kan dus zeker niet zonder meer door elk 
volk of elke ethnische groep voor zich worden opgeëist. Het is niet identiek 
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met het recht van secessie, dat nergens in het volkenrecht als rechtsregel 
is erkend, doch dat eerst ontstaat wanneer het uitdrukkelijk is gestipuleerd. 
Dit kan zijn neergelegd in de constitutie van een federale staat, zoals in 
de Sovjet Unie het geval is, of bij onderlinge speciale overeenkomst, zoals 
in de vele verdragen, waarbij afhankelijke gebieden zelfstandig zijn ge-
worden. 

Van het externe zelfbeschikkingsrecht geldt eveneens, dat het door de 
volkenrechtsgemeenschap in beginsel is aanvaard, doch eerst tot een recht 
wordt, wanneer het is opgenomen in een internationaal verdrag of door 
eenzijdige declaratie van de beherende mogendheid is toegezegd, hetzij 
direct of indirect voor een internationaal forum. De Republiek der Zuid-
Molukken verkeert in de eerstgenoemde situatie. Nederland had her-
haaldelijk aan de volken van Indonesië het zelfbeschikkingsrecht toegezegd 
en dit was neergelegd in art. 2 van de Overgangsovereenkomst inzake 
de soevereiniteitsoverdracht. De rechtmatigheid van het uitroepen van de 
Republiek der Zuid-Molukken op 25 april 1950 is dan ook herhaaldelijk 
door de Nederlandse rechter en door volkenrechtsjuristen erkend. 

Wat Nieuw-Guinea betreft, zo heeft de Papoea-bevolking terdege recht 
op de uitoefening van het externe zelfbeschikkingsrecht. Jaren achtereen 
heeft Nederland voor het internationale forum van de Verenigde Naties 
met klem verzekerd, dat Nieuw-Guinea te zijner tijd het zelfbeschikkings-
recht zou mogen en moeten uitoefenen. Dit is niet voor het eerst geschied 
tijdens de laatste Algemene Vergadering, maar reeds gedurende een reeks 
van jaren. Het is ook in overeenstemming met het hierbovengenoemde 
artikel 2 van de Overgangsovereenkomst. Het gebied van Nieuw-Guinea 
viel wel buiten de soevereiniteitsoverdracht, maar het ligt voor de hand, 
dat men aan de Papoea's niet minder "recht" mag toekennen dan aan 
de overige volken van Indonesië was verzekerd. 

Wanneer de Papoea's dus aanspraak maken op het recht van zelf-
beschikking doen zij niet anders dan zich beroepen op iets wat hun 
rechtens toekomt. Het is maar een wonderlijke inconsequentie van vele 
leden van de Verenigde Naties, dit recht te willen ontzeggen aan een 
ethnische groep die, naar algemeen wordt erkend, zich in tal van opzichten 
sterk onderscheidt van andere volken van de Indische Archipel. 

Wat het volk der Papoea's toekomt, is dus niet alleen een moreel recht, 
op grond van gedane beloften, hoe sterk dit op zichzelf reeds moge zijn, 
maar niet minder een juridisch recht op grond van het feit dat het 
algemeen erkend beginsel van zelfbeschikking te hunnen aanzien positief-
rechtelijk is vastgelegd. 

Ook zij die op het standpunt staan, dat overdracht van dit gebiedsdeel 
aan Indonesië nodig, nuttig en verantwoord is, zullen moeten erkennen, 
dat de Papoea's dan toch tenminste recht hebben op de uitoefening van 
het passieve externe zelfbeschikkingsrecht, volgens hetwelk gebiedsover-
dracht niet mag plaats vinden zonder de toestemming der bevolking, 
althans niet zonder deze te hebben geconsulteerd. 

François omvat in zijn Grondbeginselen van het Volkenrech.t (1957, 
blz. 96) in zijn definitie van het zelfbeschikkingsrecht ook het .recht van 
een bepaalde volksgroep om een bepaalde mate van autonomie binnen 
het bestaande staatsverband te verkrijgen. Deze uitbreiding van het begrip 
zelfbeschikkingsrecht lijkt mij aanvechtbaar, omdat autonomie en zelf-
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beschikking geheel verschillende zaken zijn. Bij autonomie wordt door het 
centrale gezagsorgaan binnen een zeker staatsverband een mate van zelf-
standigheid toegekend aan een bepaald gebiedsdeel. Het is een maatregel 
van decentralisatie, die evenwel geheel in handen blijft van de centrale 
regering, die derhalve elk ogenblik de verleende autonomie kan inperken 
of geheel herroepen. Dit is toch wel heel iets anders dan "zelfbeschikking", 
waarbij voorop staat dat men zelfstandige, onafhankelijke beslissings-
bevoegdheid begeert. 

Zich tevreden stellen met het verlenen van een zekere mate van auto-
nomie binnen Indonesisch staatsverband zou verloochening betekenen van 
het zelfbeschikkingsrecht der Papoea's. 

Tenslotte nog een enkele algemene opmerking. Zelfbeschikkingsrecht 
betekent niet het recht van elke natie of een deel daarvan om over eigen 
lot te beschikken. Niemand kan over eigen lot beschikken, ook een volk 
niet. Alleen God beschikt over ons lot, ook als volk. In wezen is het 
zelfbeschikkingsrecht de verwezenlijking van de vrijheid, die door de 
calvinistische juristen met zoveel kracht steeds is verdedigd en waarvoor 
onze vaderen tachtig jaar hebben gestreden. Ziet men het zó dan kan 
men het zelfbeschikkingsrecht aldus omschrijven: "Het zelfbeschikkings-
recht kent in beginsel aan elke natie de vrijheid toe zich als zelfstandige 
staat te organiseren en eigen staatsvorm en staatsbestuur te kiezen." Het 
beginsel treedt als recht in werking wanneer dit op enigerlei wijze inter-
nationaal is gegarandeerd. 

Bij de praktische toepassing dient met tal van factoren rekening te 
worden gehouden. Er moet sprake zijn van een volk, van groepsver-
bondenheid, van een zekere mate van politieke rijpheid, althans bij de 
leidende figuren, er moet een minimum van economische basis zijn en 
het volk moet de innerlijke zedelijke kracht bezitten om binnen eigen 
territoir orde en recht te handhaven enz. 

In hoeverre met deze vereisten rekening werd ge.houden bij de ver-
lening van zelfstandigheid aan vele onlangs onafhankelijk geworden ge-
bieden, is een vraag die hier niet behoeft te worden beantwoord. In elk 
geval moge het bovenstaande tot verheldering van het begrip zelfbeschik-
kingsrecht bijdragen, al is de schrijfster er zich wel van bewust slechts 
enkele facetten van het probleem te hebben aangeroerd. 

Litteratuur: 
H. ]. Roethof, Het zelfbesrhiHingsrecht der nationalisten, 's-Graven-

hage, 1951. 
Günter Decker, Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, Göttingen, 

1955. 
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DOOR 

MR.A. SCHENKEVELD 

InleixJing 
In mij n openingswoord op de vergadering van de Calvinistische Juristen 

Vereniging van 10 mei 1961 besprak ik het in januari 1%1 verschenen 
Verslag van de gespreksgroep ter bestudering van het vraagstuk van de 
echtscheiding. Dit openingswoord is ·opgenomen in het verslag der ver-
gadering, dat daarna aan de leden werd gezonden. Onder verwijzing 
hiernaar vroeg de redactie van dit maandblad mij thans om een artikel, 
gewijd aan dat verslag "alsmede aan de belangrijkste reacties welke dit 
verslag· heeft opgeroepen." 

Mede om de in de aangehaalde woorden gelegen beperking voldoe ik 
gaarne aan dit verzoek, dat ik terwille van de zaak zelf toch al met 
genoegen inwilligde. Die restrictie maakt toch, dat ik niet het hele echt-
scheidingsvraagstuk en al wat er overgeschreven is, heb te behandelen. 
Daarvoor zou de tijd mij ontbreken en wilde dit enigszins volledig ge-
beuren, dan zou het enige afleveringen van dit orgaan vragen. 

Niet het minst in onze kring is er veel over dit vraagstuk gepubliceerd. 
In 1904 schreef prof. mr. A. Anema De gronden voor echtscheiding, in 
1947 inaugureerde prof. mr. W. F. de Gaay Fortman met Herziening 
van het echtscheidingsrecht. Een door het Centraal Comité benoemde 
commissie bracht in 1949 over dit vraagstuk een rapport uit, waarvan 
de litteratuurlijst onder de 38 er in genoemde geschriften er 13 uit onze 
kring vermeldt. 

En buiten die kring is het al niet veel anders. Van het daar gepubliceerde 
geef ik zelfs geen globale opsomming, maar noem ik alleen het in juli 
1960 onder de titel Echtscheiding verschenen rapport van de Prof. Mr. 
B. M. Teldersstichting en de in het Advocatenblad van 15 september 
1961 opgenomen - en daarna door de Teldersstichting apart uitgegeven 
- bespreking van het verslag door twee leden, die aan het tot stand 
komen van het laatstgenoemde rapport hadden meegewerkt. 

Dit alles, behalve de genoemde bespreking, valt dus buiten mijn op-
dracht. Ik vermeldde het alleen om reeds met de veelheid van het over 
dit vraagstuk geschrevene de belangrijkheid en gecompliceerdheid ervan 
te demonstreren. 

Om nog even op het begin terug te komen, degene, die het openings-
woord gehoord of gelezen heeft, moge mij verontschuldigen, dat veel wat 
hierna volgt, daarin reeds voorkomt. Hij zal ook opmerken, dat hier 
aan het toen gezegde is toegevoegd en dat er van is weggelaten. De toe-
voegingen - afgezien van die, welke uit mijn opdracht voortvloeien -
werden aangebracht met het oog op niet-juridisch geschoolde lezers en 
voor hen werd weggelaten, waarvan kan worden aangenomen, dat het 
hun niet interesseert en wat voor ons onderwerp ook niet van belang is. 
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De huidige wettelijke regeling 
Voordat ik het Verslag bespreek, geef ik een kort antwoord op de 

vraag, hoe thans een huwelijk gerechtelijk ontbonden wordt. "Gerechtelijk", 
want de meest voorkomende ontbindingsoorzaak, de dood, waarmede de 
rechter geen bemoeienis heeft, behoef ik niet te bespreken. Ook de 
ontbindingsoorzaak van vermoedelijk overlijden, welke buiten de rechter 
omgaat, laat ik buiten beschouwing, omdat deze voor onze kwestie zonder 
belang is. 

Via de rechter nu kan het huwelijk in de eerste en verreweg voor-
naamste plaats door echtscheiding een einde vinden. Hiervoor zijn vier 
gronden, waarvan er twee (vrijheidsstraf van tenminste vier jaar en 
levensgevaarlijke mishandeling) zelden, de derde (kwaadwillige verlating 
gedurende tenminste vijf jaar) meermalen en de vierde (overspel) heel 
veel toepassing vinden. Wil een echtgenoot op deze wijze zijn huwelijk 
beëindigen, dan beschuldigt hij zijn partner van één of meer van die 
misdragingen en daarop spreekt de rechter zonder onderzoek (ingeval 
van verstek, referte of bekentenis) of na onderzoek (als de tegenpartij 
het bestaan van de grond ten onrechte betwist heeft) de echtscheiding uit. 

Ook kan de rechter het huwelijk ontbinden. Dit komt vrijwel nooit 
voor, maar zal vaker, waarschijnlijk zelfs heel veel, gebeuren, indien de 
voorstellen van het Verslag wet worden. Daarom wordt dit procédé hier 
wel besproken. En dit moet enigszins in de brede gebeuren, want het 

. betreft hier een uitvoerige regeling. 
Aan deze ontbinding moet scheiding van tafel en bed zijn voorafgegaan. 

Deze kan worden uitgesproken op dezelfde gronden als echtscheiding en 
bovendien "terzake van buitensporigheden, mishandelingen en grove be-
ledigingen". De procedure is hier dezelfde als bij echtscheiding: een be-
schuldiging, al dan niet een onderzoek en een uitspraak. Daarnaast kent 
de wet ook scheiding van tafel en bed, die op verzoek van de beide 
echtgenoten wordt uitgesproken, zonder dat zij daarvoor een grond 
hebben aan te voeren. Het huwelijk moet dan tenminste twee jaar ge-
duurd hebben, er moeten heel wat formaliteiten in acht genomen worden 
en de scheiding kan eerst na ongeveer anderhalf jaar worden uitgesproken. 

Is er nu vijf jaar verlopen, sinds de scheiding van tafel en bed op 
één van deze beide manieren tot stand is gekomen, dan kan één van 
de beide echtelieden vorderen, dat de rechter het huwelijk ontbindt, even-
eens zonder daarvoor een grond te noemen. Die vordering wordt echter 
afgewezen, indien de andere echtgenoot niet uitdrukkelijk in de ontbinding 
bewilligt. Verder vraagt ook dit tweede proces veel formaliteiten en niet 
minder tijd. 

Deze vorm van huwelijksbeëindiging heeft het "voordeel", dat men 
geen bepaalde grond heeft aan te voeren (bij de voorafgaande scheiding 
van tafel en bed op beider verzoek dus zelfs daar niet), welke grond 
voor de eiser soms gezocht en voor de gedaagde steeds min of meer 
krenkend is. Het nadeel is echter, dat dit alles heel lang duurt en heel 
kostbaar is. Dit maakt begrijpelijk, dit dit procédé - gelijk gezegd -
zelden of nooit wordt toegepast. 

Aan dit alles moet nog toegevoegd worden, dat wel de rechter "de 
echtscheiding uitspreekt" of "het huwelijk ontbindt" - gelijk de wettelijke 
terminologie luidt -, maar dat de ontbinding eerst definitief tot stand 
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komt door de inschrijving van het vonnis in de registers van de burgerlijke 
stand der gemeente, waarin het huwelijk gesloten is. Een huwelijk begint 
bij die stand en eindigt er eveneens. 

Nog iets over de terminologie van de wet. Deze gebruikt het woord 
"ontbinding" in ruimere en in engere zin. Zij zegt dat het huwelijk 
"ontbonden" wordt door één van de vier, hierbovengenoemde oorzaken, 
waarbij ze de ruimere ontbinding bedoelt. Eén van die vier oorzaken is 
dan de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, waarbij 
het woord de engere betekenis heeft. 

Tenslotte nog een opmerking over mijn eigen terminologie. De titel 
spreekt van "ontbinding" van het huwelijk en niet van "echtscheiding". 
Met dit laatste woord wordt dit vraagstuk vrijwel altijd aangeduid en 
ook het Verslag doet dit. Begrijpelijk is dit wel, want de echtsc.heiding 
is het intrigerende van dit probleem. Juist is het echter niet, want het 
huwelijk kan dus ook anders dan door echtscheiding gerechtelijk ont-
bonden worden en dat zal in de gedachtengang van het Verslag waar-
schijnlijk zelfs heel vaak het geval zijn. 

De bezwaren tegen deze regeling 
Wat zijn nu de bezwaren tegen de huidige regeling? Het Verslag 

,noemt er voornamelijk twee, die op het eerste gezicht tegenstrijdig zijn: 
enerzijds is huwelijksontbinding door middel van echtscheiding te ge-
makkelijk te bekomen, maar aan de andere kant is het te moeilijk om 
een huwelijk beëindigd te krijgen. 

Het eerste bezwaar hangt samen met, misschien juister is een gevolg 
van, het feit, dat de rechter in een proces tot echtscheiding de regels 
van een "gewone" civiele procedure - b.v. die over de betaling van 
een geldsom - zonder meer toepast. Daar geldt, dat als de eiser zegt 
een zeker bedrag van de gedaagde te vorderen te hebben en de gedaagde 
dit niet tegenspreekt, de rechter - bijzondere gevallen daargelaten -
de stelling van de eiser als juist aanneemt en de gedaagde tot betaling 
veroordeelt. Gelijk hierboven al is aangegeven, gaat het bij echtscheiding 
op dezelfde manier: een echtgenoot beschuldigt zijn partner van overspel 
en deze betwist dit niet, hetzij door niet te verschijnen of z.g. verstek 
te laten gaan, hetzij door wel te verschijnen en dan via zijn advocaat, 
hier "procureur" genaamd, te verklaren, dat hij het overspel niet tegen-
spreekt en zich aan het oordeel van de rechter refereert, hetzij bij 
monde van zijn procureur te "bekennen", dat hij overspel heeft gepleegd. 
Ook dan neemt de rechter aan, dat het overspel gepleegd is en spreekt 
hij de echtscheiding uit. 

Dit is nu niet bezwaarlijk, als het overspel werkelijk begaan is. Maar 
dat is meermalen nièt het geval en dan wordt het overspel alleen gebruikt 
als een middel om van elkaar af te komen. In onderling overleg zegt 
de ene echtgenoot van de ander, dat deze zich aan overspel heeft schuldig 
gemaakt, en dit spreekt die ander niet tegen, hoewel hij de huwelijks-
trouw helemaal niet heeft geschonden . Toch komt de echtscheiding tot stand. 

T1egen deze gerechtelijke praktijk, die sinds het arrest van de Hoge 
Raad van 1883 vaste rechtspraak is geworden, is veel geopponeerd, maar 
het is wel uitgesloten te achten, dat er ooit verandering in zal komen. 
Zo is de zgn. grote leugen vast ingeburgerd. 
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Een ieder begrijpt, dat hieraan grote bezwaren verbonden zijn: een 
fatsoenlijke eiser weet, dat hij zijn advocaat laat liegen en deze, die 
even fatsoenlijk is, is zich er zeer wel· van bewust, dat hij een onwaarheid 
poneert, terwijl het ook de rechter niet onbekend is, dat deze leugen 
herhaaldelijk gebruikt wordt. Hieraan doet niet af, dat er - naar de 
mening van advocaten met een veelvuldige echtscheidingspraktijk -
vrijwel altijd wat, en zelfs heel wat, aan de hand is bij de partner, 
die van overspel beschuldigd wordt en dat de "grote leugen" veel minder 
voorkomt, dan volgens de publieke opinie het geval is. Ook al wordt ze 
inderdaad niet zoveel toegepast, dàt het gebeurt, moet afgekeurd en in 
ieder geval tegengegaan worden. 

Een ander bezwaar van deze te gemakkelijke regeling is, dat een 
echtscheiding heel vlug te verkrijgen is, desnoods in een maand. Aldus 
wordt aan echtelieden, die - soms om een weinig gegronde en dringende 
reden - van elkaar afwillen, geen tijd gelaten en althans gegeven om 
zich eerst nog over deze grote stap te bezinnen. 

Ook het andere bezwaar, dat van het te moeilijk, heeft twee aspecten, 
of eigenlijk drie. Het derde besprak ik reeds bij de ontbinding van het 
huwelijk na scheiding van tafel en bed: te langdurig en te kostbaar. 

Het eerste aspect is hier, dat het huwelijk alleen door de sexuele 
misdraging van overspel beëindigd kan worden, maar niet om een reden, 
di,e in hetzelfde vlak ligt. Wat hiermede bedoeld wordt, zal ik bij de 
behandeling van de voorstellen van het Verslag bespreken; thans volsta 
ik met deze simpele vermelding. 

Het andere bezwaar van de te moeilijke regeling moet reeds hier be-
sproken worden. Het Verslag omschrijft het als volgt: Er zijn "thans 
gevallen, waarin de echtelijke samenleving inderdaad zo goed als ondrage-
lijk is geworden of althans elke positieve waarde heeft verloren en waar 
ontbinding van het huwelijk desondanks niet mogelijk is tengevolge van 
de weigerachtigheid van een der echtgenoten, die soms door redelijke 
motieven, maar ook door de meest onedele drijfveren kan zijn inge-
geven." 

Dit is inderdaad een euvel. Meermalen wil één van de twee - in de 
regel is het de vrouw - beslist niet scheiden, alleen uit plaagzucht of 
wraakgevoelens. Zij wil haar man plagen of hem vergelden wat hij haar 
heeft aangedaan, en duldt niet, dat haar rivale tot echtgenote gepromo-
veerd wordt. Hoe begrijpelijk zulke gevoelens ook zijn, veel verhevens 
zit er niet in. 

De samenstelling van en de overeenstemming bij de Verslagcommissie 
Kwam er in het voorafgaande al het een en ander voor, dat aan het 

V f'rslag ontleend is, bij hetgeen in de drie nu volgende onderdelen staat, 
zal het Verslag - of liever de commissie, die het opstelde - veel aan 
het woord zijn. Het is daarom nodig, dat er nu eerst wat over deze 
commissie w6rdt meegedeeld. 

In 1957 vroeg de toenmalige minister van Justitie, prof. dr. 1. Sam-
kalden, enige theologen en juristen, zich in onderling overleg over het 
vraagstuk van de echtscheiding te beraden. Leden van de aldus gevormde 
informele gespreksgroep, die zich in het Verslag "de Commissie" noemt, 
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werden mr. C. Briët, prof. mr. W. F. de Gaay Fortman, prof. mr. G. E. 
Langemeijer, prof.' mr. dr. J. J. Loeff, prof. mr. eh. Petit, prof. dr. 
Herman Ridderbos, mr. W. F. Schokking, prof. dr. E. L. Smelik en 
mr. F. M. Westerouen van Meeteren, terwijl mr. J. Sprey (te Haarlem) 
secretaris werd. Van hen overleed mr. Schokking in juli 1960, waardoor 
hij niet aan de totstandkoming van het gehele Verslag heeft meege-
werkt. , 

Het waren dus wel vogels van diverse "wereldbeschouwelijke" pluimage 
en elk der drie "zuilen" kwam er in voor. 

Het is dan ook begrijpelijk, dat er geen "overeenstemming in begin-
selen" was en het Verslag begint zelfs met op te merken, dat hier niet 
naar gestreefd is, omdat deze bij "de grote wereldbeschouwelijke ver-
deeldheid" van ons volk en ook van de commissie toch niet te bereiken 
was geweest. De eerste overeenstemming bij de commissie was dus, dat 
men het er over eens was, dat men het principieel niet eens was en ook 
niet zou worden. Dit nuchtere uitgangspunt verdient zeker waardering. 

Het stemt ook overeen, met wat prof. mr. A. M. Donner in zijn 
referaat voor de in de aanvang dezes genoemde vergadering, De plaats 
der Staten-Generaal in het hedendaagse staatsrecht (blz. 25), schrijft: 
"Er is een duidelijke moeheid om elkaar te overtuigen en in plaats daar-
van zoekt men naar een modus vivendi tussen de verschillende geestelijke 
families, waaruit de natie bestaat". 

Maar wel heeft de commissie gestreefd naar overeenstemming "op het 
stuk van praktische wenselijkheden" en die heeft ze ook in grote mate 
bereikt. Haar rapport, het Verslag. is toch eenstemmig uitgebracht en 
slechts op één onderdeel was er geen unanimiteit te verkrijgen. Dit 
noem ik hierna. 

Die overeenstemming is er allereerst ten aanzien van het volgende, 
dat de commissie als uitgangspunt neemt: 

a. Degenen die op grond van hun godsdienstige overtuiging echt-
scheiding niet of slechts heel beperkt geoorloofd achten, erkennen, dat 
"de wetgever de daaruit voortvloeiende praktijk niet dwingend kan of 
mag opleggen". 

b. Zij die daarentegen bij deze zaak geen "scherp getrokken grenslijn 
van godsdienstige herkomst" kunnen zien, geven toe, dat "echtscheiding 
niet gemakkelijker moet worden gemaakt dan onvermijdelijk is om schier 
ondragelijke verhoudingen op te heffen". 

c. \\Tordt er sub a en b over en weer water in de principiële wijn 
gedaan, eenparig is de commissie van oordeel, dat de bestaande rechts-
toestand onbevredigend is, en wel in de beide opzichten, die hierboven 
onder "De bezwaren tegen deze regeling" zijn vermeld. "Echtscheiding" 
- zo vat ze dit samen - is "soms veel te gemakkelijk, soms te moeilijk." 

Wat de commissie niet 'Wil 
Het laat zich verstaan, dat er tal van voorstellen zijn gelanceerd om 

aan de bedoelde bezwaren tegemoet te komen. Hiervan noemt de commissie 
er in de eerste plaats vier die zij verwerpt. Daarvan geef ik nu een 
overzicht. 

a. Een door velen gewenste oplossing is, dat als echtscheidingsgrond 
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genomen zal worden, wat "algehele ontwrichting" of "onheelbare twee-
spalt" wordt genoemd, welke grond in het Duitse en Zwitserse recht 
onder de naam "Zerrüttung" voorkomt. De voorstanders hiervan menen, 
dat dit een remedie tegen iedere ondragelijke verhouding in het huwelijk 
zal geven. 

De commissie oordeelt echter, dat dit geen oplossing zou geven ter 
bereiking van het tweeërlei doel, dat zij zich dus stelt: enerzijds te 
gemakkelijke echtscheidingen bemoeilijken en anderzijds beëindiging 
van het huwelijk mogelijk maken in gevallen, waarin dit thans niet 
gaat. Wanneer beide partijen toch beslist uit elkaar willen, zullen 
zij wel zoveel te berde brengen, dat de rechter moeilijk zal kunnen 
aannemen, dat die ontwrichting er niet is. En als de ene echtgenoot 
beslist geen scheiding wil, zal hij wel zoveel aanvoeren, dat de rechter 
het bestaan van deze grond moeilijk aanwezig zal kunnen verklaren. 
Daarnaast wij st de commissie er op, dat het op ernstige bedenkingen 
zou stuiten, indien - gelijk men wel wil - de "onheelbare tweespalt" 
een algemene echtscheidingsgrond zou worden, waarin die van overspel 
zou opgaan, welke grond dan als een zelfstandige zou vervallen. Overspel 
draagt toch een veel ernstiger karakter dan welke andere ontwrich-
ting ook. 

b. Ook ongeneeslijke krankzinnigheid moet niet als echtscheidings-
grond worden opgenomen. In de boezem der commissie was hierover geen 
eenstemmigheid, maar de doorslag is gegeven door de bezwaren, welke 
van psyc.hiatrische zijde zijn genoemd en die als volgt worden omschreven: 
Het oordeel, dat geen kans op genezing bestaat kan of mag nimmer 
gegeven worden; èn de vrees, dat reeds de enkele wetenschap, dat 
geestesziekte tot huwelijksontbinding kan leiden, de patiënt nadelig zal 
beïnvloeden. 

Subsidiair geeft de commissie een voorstel tot wetswijziging, voor het 
geval "de schaal te dezen in andere richting moet doorslaan dan zij 
voor de Commissie deed". 

c. Ter bestrijding van de "grote leugen" is vaak voorgesteld, dat het 
geponeerde overspel steeds bewezen moet worden, dus ook bij verstek, 
referte of bekentenis. Dan zou er dus tot vóór het genoemde arrest van 
de Hoge Raad teruggegaan moeten worden. 

In overeenstemming met vrijwel alle deskundigen verwerpt de commissie 
ook dit. Zij wijst er op, dat in landen met een dergelijke regeling -
in het bijzonder Engeland - zich een praktijk heeft ontwikkeld, waarvan 
de immoraliteit bedenkelijker is dan die bij de leugen. 

d. In de vierde en laatste plaats blijft de zgn. verzoeningscomparitie 
gehandhaafd. Wanneer iemand thans wil scheiden - van echt of van 
tafel en bed -, moet hij de president van de rechtbank verzoeken, hem 
daartoe verlof te geven. Op dit verzoek wordt eerst beslist, nadat de 
wederpartij is opgeroepen om na één of twee weken eveneens voor de 
president te verschijnen. Wanneer deze daaraan voldoet - hetgeen niet 
verplicht is -, moet de president de echtelieden trachten te verzoenen. 
Gelukt dit niet, dan wordt het verlof verleend. 

Hoewel de commissie erkent, dat dit instituut "nagenoeg een dode 
letter" is - insiders zeggen, dat hiervan het "nagenoeg" ook wel kan 
vervallen -, wil zij het handhaven, vooral om zijn "symbolische be-
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1lekenis". (Ik acht ook die nihil; maar ga op deze voor ons vraagstuk 
weinig relevante kwestie niet dieper in). 

De voorstellen van de commissie 
Wat de commissie wèl wil, valt ook in vier onderdelen uiteen. 
a. Het eerste voorstel beoogt een belangrijke vertraging van veel 

procedures. Na de verzoeningscomparitie geeft de president toch het 
verlof niet, maar bepaalt hij een nieuwe verschijning, die eerst na twee 
jaar plaatsvindt. In die periode hebben de echtelieden dan ruimschoots 
tijd om zich te beraden over de vraag, of zij toch maar niet bij elkaar 
zullen blijven. Volharden zij bij hun aanvankelijk besluit, dan wordt het 
verlof na die twee jaar verleend en daarna volgt het thans gangbare 
proces. 

Dit vertragingsprocédé geldt echter niet, als de eiser na de verzoenings-
comparitie aan de rechtbank verzoekt bewijs van de feiten te mogen 
leveren. Wanneer hij daarin slaagt, wordt hem terstond verlof gegeven. 
Evenwel is deze versnelling aan twee voorwaarden gebonden: de recht-
bank zal dat verlof alleen geven, indien "zij vooreerst in verband met 
de uitkomsten der bewijslevering in gemoede overtuigd is van de waarheid 
der gestelde daadzaken en bovendien van oordeel is, dat een gewichtig 
belang van de eiser inwilliging van het verzoek vordert". 

Wij hebben hier met een m. i. belangrijke verbetering te doen, die 
immers het onberaden echtscheiden in niet geringe mate zal tegengaan. 
Als men, wanneer dat uitzonderingsgeval zich niet voordoet, twee jaar 
moet wachten, bedenkt men zich wel tweemaal, voordat men aan de 
echtscheiding begint of er mee doorgaat. 

Hier is ook aan de grote leugen een belangrijke bestaansreden ont-
nomen en althans heeft men er die eerste twee jaar niets aan. 

b. Is zo de echtscheiding door het genoemde veel moeilijker geworden, 
door de drie nu te bespreken gronden zou ze niet weinig vergemakkelijkt 
worden. 

Hiervan is de eerste, dat de echtscheidingsgrond "overspel" wordt 
uitgebreid met "geslachtelijk verkeer met een persoon van dezelfde kunne 
van zodanige aard, dat dit met overspel mag worden gelijk gesteld". 
Bij de zo niet toenemende dan toch steeds meer aan de dag tredende 
homosexualiteit lijkt mij dit alleen maar een verbetering, waartegen geen 
principiële bezwaren aangevoerd kunnen worden. 

c. Er wordt nog een dergelijke grond voorgesteld, maar nu als basis 
voor de nietigverklaring van het huwelijk. Die kan geëist worden bij 
"abnormale neigingen of eigenschappen van een dër echtgenoten, waarvan 
is aan te nemen, dat zij aan een normaal geslachtelijk verkeer in de 
weg staan". Deze vordering is echter niet ontvankelijk, indien de eiser 
vóór het huwelijk van die geaardheid heeft kennis gedragen of sedert 
de voltrekking daarvan zes maanden heeft laten verstrijken. 

Hier wordt eveneens aan homosexualiteit gedacht en bij althans 
jongere mensen ook aan impotentie. Waar hier een huwelijk is gesloten, 
dat geen echt huwelijk kan zijn, en bovendien de abnormale zich aan 
een wel heel laakbaar stilhouden, om niet te zeggen bedrog, heeft schuldig 
gemaakt, geloof ik, dat tegen deze voorslag geen bezwaar is aan te 
voeren. 
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(Hierbij moet ik nog deze opmerking maken: naast de ontbinding van 
het huwelijk kent de wet ook de nietigverklaring ervan. Deze kan de 
rechter op verschillende gronden uitspreken, b.v. in geval van bigamie. 
De nietigverklaring .legt vast, dat er geen geoorloofd huwelijk is geweest, 
hetwelk er bij de ontbinding wel was. Nietigverklaring is zo wezenlijk 
wat anders dan ontbinding en zo bespreek ik ze verder niet in dit 
artikel, dat over de laatste gaat. Waar hier echter deze nieuwe ver-
nietigingsgrond wordt voorgesteld, moest dit instituut wel even vermeld 
worden). 

d. De derde, verreweg belangrijkste verruimingsgrond bespreek ik 
nu. Deze sluit aan bij de bepaling, dat men na een scheiding van tafel 
en bed - op één van de beide hierboven vermelde manieren tot stand 
gekomen - gedurende vijf jaar ontbinding van het huwelijk kan ver-
krijgen, zonder daarvoor een grond aan te voeren. Meer dan een 
aansluiten is het echter niet, want dit ontbindingsmiddel wordt radicaal 
gewijzigd. 

Het voorgestelde is als volgt: 
1. De periode van vijf jaar wordt er een van twee jaar. 
2. Na die twee jaar kan de ene echtgenoot de andere in rechten 

oproepen en daarbij eisen, dat het huwelijk ontbonden wordt. Dit behoeft 
t;lechts éénmaal te gebeuren en niet - zoals nu - drie keer. 

3. Beide echtelieden moeten vervolgens tezamen en in persoon voor 
de rechtbank verschijnen, die dan zal trachten hen te verzoenen. 

4. Als de gedaagde niet verschijnt of de verzoeningspoging mislukt, 
wordt het huwelijk ontbonden verklaard. (De thans voorgeschreven be-
williging is dus niet langer vereist). 

S. Dit geschiedt steeds, indien de scheiding van tafel en bed op verzoek 
van de beide echtgenoten is uitgesproken - zulks, tenzij zich na te 
noemen uitzondering voordoet - dan wel de ontbinding wordt gevorderd 
door dezelfde partij, op wiens vordering de scheiding was uitgesproken. 
In deze beide gevallen .heeft de gedaagde vroeger aan die scheiding mee-
gewerkt of er de schuld van gehad en zo komt hem het recht niet toe 
thans de ontbinding te verhinderen. 

6. Vvanneer echter de vroegere gedaagde thans als eiser optreedt, kan 
de huidige gedaagde zich "om zwaarwichtige redenen" tegen de ontbinding 
verzetten. Die redenen kunnen bezwaren van tweeërlei aard zijn: of ze 
houden verband met de levensbeschouwing of ze zijn van ernstig finan-
ciële aard. Het gewicht van deze bezwaren wordt door de rechtbank 
beoordeeld, die daarbij moet beslissen, of ze zó belangrijk zijn, dat "mede 
in aanmerking genomen de belangen van de eiser, berusting in de o.nt-
binding in redelijkheid niet van de gedaagde kan worden gevergd". 

7. Hetzelfde verzet komt toe aan de gedaagde, die zich bij de scheiding 
op beider verzoek het recht op dit verzet heeft voorbehouden. 

8. Tenslotte wordt bepaald, dat de rechtbank haar eindvonnis nog 
zes maanden kan aanhouden. 

9. Ten aanzien van de scheiding van tafel en bed zijn er twee wijzi-
gingen: a. bij die zonder een aangevoerde grond moet het huwelijk nu 
tenminste één jaar geduurd hebben en zijn een paar termijnen verkort; 
b. bij die met zulk een grond volgt er - evenals door voorstel a. bij 
echtscheiding zal gelden - na de verzoeningscomparitie twee jaar later 
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nog weer een verschijning, zodat we ook hier de te noemen "afkoelings-
periode" hebben. 

De gedachtengang, die aan deze voorslag ten grondslag ligt, is, dat 
door een tweejarige scheiding van tafel en bed voldoende is aangetoond, 
dat de algehele ontwrichting van het huwelijk - die dus geen aparte 
grond vormt - er werkelijk is. Als nu het huwelijk zó kapot is, zal 
het niet in stand moeten blijven, omdat de gedaagde de ontbinding niet 
wil uit plaagzucht of wraakgevoelens. Evenwel wordt de ontbinding niet 
uitgesproken, indien de gedaagde er gegronde principiële of financiële 
bezwaren tegen aanvoert. 

Dat er in de gevoelens van hem of haar, die uitsluitend uit plaag- of 
wraakzucht beslist niet scheiden wil, weinig verhevens zit, betoogde ik 
hierboven al. Zo meen ik het te moeten toejuichen, dat- ze niet langer 
botgevierd kunnen worden. Heel anders staat het natuurlijk met het 
bezwaar van hem of haar, die principieel tegen echtscheiding gekant is. 
En ook b.v. het bezwaar van de vrouw, dat zij haar pensioenrechten 
kwijt raakt, is respectabel. 

Summiere beoordelmg 
Hiermede meen ik een voldoende volledig en - naar ik hoop - ook 

duidelijk overzicht van het Verslag gegeven te hebben. Er was natuurlijk 
over dit rapport van 29 bladzijden veel meer te zeggen, maar mijn 
artikel mag niet te lang worden. Vermelding verdient nog wel, dat de 
commissie aan haar eigenlijk rapport enige bijlagen heeft toegevoegd, 
waarin "haar conclusies zijn gegoten in de vorm van wetsteksten". Dat 
is zeer toe te juichen, want nu is concreet te beoordelen, wat zij voorstelt. 

Geldt dit gunstig oordeel ook voor wat de commissie voorstelt? Ik 
acht mij verplicht ook mijn eigen mening hierover te geven, gelijk ik 
dit trouwens bij enkele onderdelen al deed. Evenwel doe ik dit slechts 
summier, want bij de vraag naar de "belangrijkste" reacties is ongetwijfeld 
meer aan die van anderen gedacht. 

In de eerste plaats kan ik me geheel verenigen met wat de commissie 
niet wil, dit dan op onderdeel d. daarvan na, waarmee ik mijn niet-
instemming reeds betuigde. Terwille van het summiere volsta ik met deze 
algemene oordeelvelling, zonder die nader te motiveren. Slechts wil ik in 
verband met de hierna te noemen, anders luidende meningen nog verklaren, 
dat ik me volledig aansluit bij wat de commissie over onderdeel a. zegt. 
Onheelbare tweespalt moet ook m. i. beslist geen echtsc.heidingsgrond 
worden en de daartegen aangevoerde bezwaren van praktische en prin-
cipiële aard deel ik ten volle. 

Zoals ik bij de positieve voorstellen al te kennen heb gegeven, komt 
het mij voor, dat ook die in het algemeen aannemelijker zijn. (Eventuele 
detailkritiek geef ik hier niet.) Dit geldt allereerst onderdeel a. Hiertegen 
kan m. i. uit een principieel oogpunt geen enkel bezwaar worden gemaakt, 
maar dit kan alleen onze hartelijke instemming hebben. Het vertraagt 
toch de echtscheidingsprocedure, geeft de echtelieden een behoorlijke 
termijn van beraad (het Verslag noemt dit een "afkoelingsperiode"), zal 
wellicht het aantal echtscheidingen verkleinen en ondergraaft de grote 
leugen. In één woord, dit onderdeel biedt een zekere remedie tegen het 
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eerste in het Ver.slag genoemde euvel, dat van de te gemakkelijke echt-
scheidingen. Het trof mij dan ook, dat in de beschouwingen uit onze 
kring aan dit onderdeel, hetwelk zo zeer in onze lijn ligt, weinig of 
geen aandacht wordt geschonken. 

Hetzelfde gunstige oordeel kan gegeven worden over de onderdelen 
b. en C., samen te vatten als een beëindigingsmogelijkheid om een reden, 
die in het sexuele vlak ligt. Zakelijk - ook hier worden details weer 
gepasseerd - komt dit overeen, met wat in het in de aanvang genoemde 
rapport van de Centraal Comité-commissie op blz. 23 wordt gezegd: 
"N aast overspel komen allerlei ontuchtige handelingen voor, welke eigen-
lijk van overspel weinig verschillen. Niet elk dier handelingen zou de 
commissie als echtscheidingsgrond willen zien aangemerkt, doch wan-
neer ze een complex vormen zodanig dat van ontuchtig levensgedrag 
kan worden gesproken, zou zulks reden tot echtscheiding kunnen op-
leveren." 

Ook voorstel d. acht ik aanvaardbaar, al ligt dit principieel wel het 
moeilijkst. We hebben hier heel sterk met een compromis te doen en 
van elk compromis geldt, dat het niemand ten volle bevredigt. Zeker 
niet hun die principieel op het standpunt staan, dat een huwelijk helemaal 
niet of slechts in één of twee gevallen ontbonden mag worden. Het 
eerste is de opvatting van de rooms-katholieken, die het huwelijk om 
zijn sacramenteel karakter onontbindbaar achten. In protestants-christelijke 
kring erkent men wel algemeen overspel als echtscheidingsgrond, maar 
over de grond van kwaadwillige verlating wordt verschillend geoordeeld. 
Dat zij die zo oordelen in - beter uit: - principe grote bezwaren tegen 
dit ontbindingsmiddel hebben, laat zich zonder meer verstaan. Maar ook 
de andere groepen in ons volk, in "zuilentaal" en globaal gesproken: 
de humanistische, worden niet bevredigd. Zij willen veel verder gaan 
en de veelgenoemde onheelbare tweespalt als echtscheidingsgrond, soms 
zelfs als enige, hebben. 

Ondanks de ook door mij gedeelde opvatting, dat een huwelijk zoveel 
mogelijk in stand moet blijven, ben ik dus van mening, dat deze ont-
bindingsgrond aanvaard moet worden. Als een huwelijk alleen in stand 
moet blijven, omdat één der partners beslist niet wil scheiden, dan is er 
van het huwelijk niets meer over en komen er erger dingen: concubinaat 
en onechte kinderen. Ik geloof, dat ook hier een beroep op "de hardigheid 
uwer harten" gedaan mag worden. In dit verband moge er nog op ge-
wezen worden, dat er in onze kring zelden of nooit bezwaar is gemaakt 
tegen de reeds lang bestaande, hierboven vermelde regeling, dat men 
(ook nu) een huwelijk ontbonden kan krijgen, zelfs zonder daarvoor een 
grond aan te voeren. Begrijpelijk is dat zwijgen wel, omdat dit procédé 
zo weinig toepassing vindt. De nu voorgestelde ontbindingsmogelijkheid 
is echter principieel dezelfde, behalve dat ze een einde maakt aan 
het: ik wil niet scheiden, omdat ik niet scheiden wil. Consequent is het 
dus niet, als men nu wel bezwaar mocht maken, terwijl men vroeger 
zweeg! 

Ook dit voorstel ondergraaft de grote leugen, want men kan dus 
na de scheiding van tafel en bed, waarvoor vrijwel altijd een grond 
aanwezig is, ontbinding krijgen, zonder een grond - laat staan een 
onware - aan te voeren. 
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De reacties 
Eindelijk ben ik dan aan de gevraagde reacties toe. Die wil ik in 

drieën verdelen: uit protestants-christelijke kring, van rooms-katholieke 
zijde en van de gemakshalve weer met "humanistisch" aangeduide groepen. 

Uit eigen kring begin ik met wat prof. dr. Herman Ridderbos in het 
Gereformeerd Weekblad van 20 januari 1961 schreef. Dat zijn oordeel 
gunstig is, mocht van hem als lid der commissie verwac.ht worden! 
Thch is zijn conclusie vermeldenswaard, waar hij tevoren zegt "ervan 
overtuigd (te) zijn, dat het evangelie alleen echtscheiding toelaat op grond 
van overspel". Ze luidt: Het schijnt "mij toe, dat het thans aan de 
minister aangeboden Verslag een uitweg zou kunnen wijzen, die ook 
voor degenen, die deze dingen van schriftuurlijk standpunt wensen te 
beoordelen, aanvaardbaar is en die een einde zou kunnen maken aan een 
situatie, die het rechtsbestel in ons land niet tot ere strekt en waarop 
ook vanuit een christelijk oogpunt steeds met recht kritiek is uitgeoefend". 

Evenzo oordeelde Trouw in het hoofdartikel van 17 maart 1961, door, 
na gezegd te hebben "Het echtscheidingsrecht in onze Nederlandse samen-
leving kan niet ideaal zijn", kort en bondig te concluderen: "Daarom 
vinden wij de suggesties van de gespreksgroep zeer waardevol en hopen 
wij dat deze spoedig in ons burgerlijk recht gestalte mag nemen." 

De teneur van wat de heer Van Bruggen 1) bij de behandeling van 
de begroting van Justitie voor 1961 in de vergadering van de Eerste 
Kamer op 7 maart 1961 opmerkte, is dezelfde, zij het wat zwakker 
uitgedrukt. M. n. verdedigt hij voorstel d. en zijn "conclusie is, dat 
het rapport van de werkgroep een belangrijk uitgangspunt vormt om 
de discussie op gang te brengen en uitzichten biedt om uit het slop te 
komen." (Harndelingen blz. 2198). 

Dr. J. Rinzema wijdde de bladzijden 166---168 van zijn op 6 december 
1961 te Kampen verdedigde dissertatie over Huwelijk en echtscheiding in 
Bijbel en moderne samenleving (De Graafsc.hap, Aalten) aan ons onder-
werp. Zijn oordeel is onverdeeld gunstig en wordt verdedigd met vrijwel 
dezelfde argumenten, welke ik hierboven noemde - dit vóórdat ik van 
Rinzema' s betoog had kennis genomen! M . .ll. deed het mij genoegen te 
lezen, dat deze scribent wel expliciet op de door mij genoemde voordelen 
van voorstel a. wijst. Ds. Th. Delleman was het in Centraal Weekblad 
van 13 januari 1962 niet met Rinzema eens. Het verbaast hem, dat 
"dr. Rinzema aan het slot van zijn betoog over de echtscheiding niet 
de voorkeur gaf aan het rapport van de Teldersstichting, dat als enige 
"echtscheidingsgrond" stelt: volkomen ontwrichting van het huwelijk". 

Het geluid, dat (mr.) F. B(oessenkool) in Belijden en Beleven van 31 
maart 1961 liet horen, was weer anders. Hij meent, dat de commissie 
de zaak te juridisch heeft bezien en vooral "niet voldoende principieel 
gesteld heeft". Over dit laatste merkt hij dan op: "Als gereformeerde 
zou ik de volkomen ontzieling van het huwelijk niet als grond van echt-
scheiding, op te nemen in de wet, durven verdedigen, als we die treurige 
geschiedenis van het overspel als echtscheidingsgrond niet hadden. Nu 
echter de goedbedoelde bijbelgetrouwheid radicaal op het tegendeel is 

1) In navolging van de Handelingen noem ik de Kamerleden zonder vermelding 
van voorletter en titel. 
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uitgelopen, moeten we even radicaal de vraag stellen wat echte bijbel-
getrouwheid - niet naar de letter, die ons "gedood" heeft, maar naar 
de Geest daarvan - in deze tijd dan wel van ons vraagt". Dit tendeert 
dus in de richting van "onheelbare tweespalt" als echtscheidingsgrond, 
al wil BoessenkooI, ook blijkens zijn artikel in het Diaconaal C orrespon-
dentieblad van februari 1961, deze tweespalt toch niet als zulk een grond 
in de wet opnemen. 

Ook het oordeel van mr. P. R. Peters, secretaris van de Hendrik 
Pierson Vereniging, die in haar Tijdschrift van maart 1961 het Verslag 
besprak, is niet onverdeeld gunstig. Hij verklaart zich met de voorstellen 
b. en c. akkoord, wil ook ongeneeslijke krankzinnigheid als echtscheidings-
grond (abusievelijk meent hij, dat de commissie dit voorstelt) en acht 
voorstel d. "een belangrijke verbetering", al heeft hij er toch wel enige 
bezwaren tegen, waarbij hij de indruk geeft voor onheelbare tweespalt 
als echtscheidingsgrond te pleiten. En sterk opponeert hij tegen voorstel 
a., waartegen hij vier bezwaren aanvoert. Het ernstigste hiervan vindt hij, 
dat "de buitenechtelijke verhoudingen, dus ook de niet wettige kinderen 
en de niet gehuwde moeders, zullen toenemen." (Dat ik het niet met 
Peters eens ben, blijkt uit wat ik over dit voorstel schreef. Het zou 
echter te ver voeren, als ik dit ging adstrueren door te trachten die 
bezwaren te ontzenuwen. Mij is trouwens alleen om de "reacties" ge-
vraagd en niet ook om mijn tegenreactie I) 

Nog minder gunstig oordeelt mr. J. Meulink in Opbouw van 22 decem-
ber 1961. Bij de positieve voorstellen maakt hij bezwaar tegen dat sub c.; 
en hij zou niet verder willen gaan dan in het genoemde a.r. rapport 
wordt gesuggereerd, van welke suggestie hij overigens m. i. niet helemaal 
juist aanneemt, dat ze zakelijk alleen met grond b. samenvalt. Vooral 
oppert hij bezwaren tegen de voorstellen a. en d., m. n. omdat hierbij 
"in feite de "grote leugen" toch gehandhaafd" wordt. Hij gevoelt er 
meer voor de "beide voorstellen te combineren door de tegenwoordige 
echtscheidingsgronden te handhaven, met onmogelijk maken van de "grote 
leugen" en daarnaast echtscheiding mogelijk te maken op grond van 
ernstige ontwrichting". Tegen deze uitdrukkelijk als een "kompromis" 
aangediende oplossing (welke Meulink ook bij de behandeling van de 
begroting van Justitie voor 1 %2 in de vergadering van de Tweede Kamer 
op 21 november 1961 had voorgedragen; Hand. blzz. 2124/6) opponeerde 
prof. mr. H. D. van Wijk in Opbouw van 2 februari 1962. Hij ziet niet 
in, "waarom Meulink het voorstel van de commissie niet meer aanvaardt", 
vindt hem zelfs "iets "vrijzinniger" dan de commissie" en zou die maar 
"liever volgen". Ook met het geuite bezwaar tegen voorstel c. is deze 
scribent het niet eens. 

Van rooms-katholieke zijde is er nog merkwaardig we1l11g over het 
Ver.slag gepubliceerd. Dit verbaast daarom, waar twee van hun hoog-
leraren (Loeff en Petit) in de commissie zaten en het Verslag mede voor 
hun rekening genomen hebben. Maar· voor deze groep, die principieel 
helemaal geen huwelijksontbinding wil, ligt de zaak al heel moeilijk. Dit 
verklaart wellicht, dat 'de studiecommissie, waarvan het r.k. lid van de 
11weede Kamer RooIvink in haar al genoemde vergadering van 21 novem-
ber 1961 (Hand. blz. 2116) meedeelde, dat het in het leven roepen ervan 
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"overwogen" werd, misschien zelfs het leven nog niet heeft aanschouwd 
en zeker nog geen levensteken heeft gegeven. 

Mij zijn slechts twee uitingen van deze zijde bekend. Daarvan vermeld 
ik in de eerste plaats de beschouwingen, die de heer Witteman in de 
eveneens reeds genoemde vergadering van de Eerste Kamer van 7 maart 
1961 aan het Verslag wijdde (Hand. blzz. 2193/6). Deze zijn zeer lovend. 
Hij noemt het rapport "een werkstuk, waarvan wij niet alleen kunnen 
zeggen, dat het waardevol is, maar dat het een haalbare oplossing geeft". 
Hij betoogt met klem, dat er over en weer concessies gedaan moeten 
worden en vraagt, of de concessies in het Verslag redelijk verdeeld zijn 
en of ze het effect, dat men verwacht, waard zijn. Met enige restricties 
beantwoordt hij die vragen bevestigend en hij eindigt met: "Ik wens 
deze Minister ook iets toe, namelijk dat hij in zijn ambtsperiode zal 
komen met een wetsontwerp op grond van dit rapport." 

De andere uiting, te vinden in De Tijd-Maasbode van 1 februari 1961, 
is van dezelfde hand, als men mag geloven, dat de initialen "P.M." van 
de schrijver van het artikel Nieuw eektscheidingsrecht die van de ge-
noemde senator zijn. En dit is aan te nemen, waar de inhoud van dit 
artikel veelszins overeenkomt met die van de vermelde rede, terwijl de 
conclusies al heel sterk overeenstemmen. De kop· van het artikel spreekt 
van "Overtuigend gemotiveerde conclusies" en de samenvatting ervan 
zegt: De commissie "heeft een zeer goed doordacht en evenwichtig werk-
stuk gegeven dat ongetwijfeld richting zal geven aan het denkend en 
scheppend werk van wetswijziging, wellicht zelfs in de vorm van de 
door haar voorgestelde wetsbepalingen". 

Van "humanistische" zijde is er daarentegen wel heel wat over het 
Verslag geschreven en gezegd. Bij het weergeven van de reacties begin 
ik met het in de aanvang bedoelde artikel van de beide heren (mr. A. A. 
Th. Boender en prof. mr. C. H. Polak), die aan het Teldersrapport 
hebben meegewerkt. In hun artikel weerklinkt de stem van dit belangrijke 
rapport, hetwelk ik echter als van oudere datum dan het Verslag niet 
zelf bespreek. Boender en Polak gaan zondermeer met voorstel b. akkoord, 
maar zijn over voorstel c. niet enthousiast. Veel kritiek hebben zij op 
voorstel a. en zij pleiten er voor, dat "ernstige ontwrichting van het 
huwelijk" - hiervan spreken zij in navolging van het rapport liever 
dan van "onheelbare tweespalt" - een echtscheidingsgrond zal worden, 
evenwel niet in de plaats van maar naast de vier bestaande gronden. 
En voorstel d. kan vrijwel geen genade in hun ogen vinden. Het zou 
me weer te ver voeren, als ik hun kritiek te dezen ging verslaan en zo 
moge ik naar hun artikel verwijzen. Hun conclusie over de hele linie 
is afwijzend: "Bij invoering van de voorstellen der Commissie zou, naar 
wij vrezen, een situatie ontstaan welke niet meer bevrediging zou schenken 
dan de bestaande toestand". 

Prof. mr. J. C. van Oven besprak dit artikel in het Nederlands Juristen-
blad van 21 oktober 1961. Hij 6chrijft, dat de ook door hem noodzakelijk 
geachte wijziging van de huidige regeling "alleen mogelijk (schijnt) op 
de grondslag van een compromis zoals men in het verslag van de gespreks-
groep er een vindt". Daarom maakt hij ernstig bezwaar tegen wat Boender 
en Polak willen, nl. de invoering van "ernstige huwelijksontwrichting" 
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als grond van echtscheiding. Hoezeer hij dit zelf zou toejuichen, het 
sturen in deze richting lijkt hem "onvruchtbaar", omdat men dit "bij de 
politieke partijen van rechts stellig niet wil", waarom "het nutteloos 
schijnt, hierop verder aan te dringen". 

Dezelfde compromis-gedachte' had Van Oven al verdedigd in het 
nummer van 15 april 1961 van hetzelfde blad, waarin hij zich waarderend 
over de voorstellen uitlaat, en ervan zegt: Zij zijn "zeker niet te ver-
werpen, maar zij zijn wel voor verbetering vatbaar". Die verbetering 
wil hij vooral met het oog op het belang van de kinderen, voor wie hij 
de "wachttijd" van twee jaar speciaal bij het daar besproken voorstel d. 
te lang vindt. Als, gelijk hij vreest, voor een verkorting van deze termijn 
geen meerderheid te vinden is, zal men - aldus schrijft hij in het eerst-
genoemde artikel - "hierin moeten berusten". 

Mr. B. Stokvis besprak het verslag in het nummer van november 1961 
van Socialisme en Democratie. Bij voorstel a. pleit hij voor "onheelbare 
tweespalt" als nieuwe algemene echtscheidingsgrond en tegen voorstel d. 
heeft hij als bezwaar, dat via de voorafgaande scheiding van tafel en bed 
ontbinding van het huwelijk - ten onrechte spreekt hij hier van een 
verruiming van "echtscheidingsmogelijkheid" - te verkrijgen is in ge-
vallen, waarin hij die niet zou willen. "Sinds jaar en dag" - aldus 
schrijft hij - "strijd ik in woord en geschrift voor een drastische ver-
ruiming van echtscheidingsmogelijkheid, maar ik moet bekennen: dit gaat 
mij te ver!" 2). Het werk van de commissie kan hem dan ook "slechts 
matige voldoening schenken". 

Van hetgeen er van deze zijde over het Verslag is "gezegd", vermeld 
ik, wat de senatoren Samkalden en De Vos van Steenwijk er bij de 
begroting van Justitie 1961, ook op 7 maart 1961, over te berde brachten. 
Eerstgenoemde ziet in voorstel d. "wel een constructieve benadering", 
maar hij vindt m. n. de "termijn van twee jaar, als imperatief voorge-
schreven" in vele gevallen een bezwaar. (Hand. blz. 2185). Laatstgenoemde 
betreurt het vooral, dat de commissie onheelbare tweespalt niet als nieuwe 
echtscheidingsgrond wil. Voor voorstel d. heeft ook hij veel waardering, 
al zag hij de termijn "nog liever 1 jaar ingekort". (Hand. blz. 2188). 

Bij de behandeling van dezelfde begroting over 1962 op 13 februari j.l. 
bepleitte de heer De Vos van Steenwijk opnieuw de tweespalt als grond 
(Hand. blz. 2119). Vooral mejuffrouw Zeelenberg heeft toen het Verslag 
besproken. Zij verklaart veel waardering te hebben voor Meulinks in de 
Tweede Kamer voorgedragen, hiervoor genoemde, oplossing en zegt van 
voorstel d.: "Zeer aantrekkelijk (is) de suggestie van de gespreksgroep-
Briët om, nadat de scheiding van tafel en bed twee jaar heeft geduurd, 
de ontbinding van het huwelijk op verzoek van ieder der partijen mogelijk 
te maken. Hierdoor wordt voorkomen, dat de ene echtgenoot aan de 
andere wordt overgeleverd. \i\T anneer er een dergelijke regeling zou 
komen, zou zoveel leed kunnen worden opgevangen, dat daartegenover 
aanvaardbaar is, de echtscheiding, welke beide partijen op een zeker 
ogenblik wensen, enigszins te bemoeilijken. Deze concessie zouden wij 
willen doen aan hen, die onoverkomelijke bezwaren hebben tegen de 

2) In het Nederlands J"ristenblad van 24 februari 1962 betoogt Stokvis hetzelfde 
en komt m. n. het geciteerde precies zo voor. 
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echtscheiding bij onderling goedvinden, bezwaren, die wij overigens niet 
delen." Slechts pleit ook zij voor een verkorting van de termijn tot 
één jaar (Hand. blzz. 2138/9). 

Samenvatting 
Hiermede meen ik het "verslaan" van de belangrijkste reacties op het 

Verslag te kunnen beëindigen. Er was natuurlijk veel meer over te 
zeggen. Ongetwijfeld zijn er nog meer, die hun mening ten beste hebben 
gegeven, al zijn er mij niet meer bekend. Maar vooral ben ik er mij 
van bewust, dat ik in het weergeven van hetgeen de genoemde scribenten 
en sprekers .hebben beweerd, zeer onvolledig ben geweest. Er zijn echter 
grenzen, zowel aan dit artikel als en vooral aan de aandacht van de 
lezers. En zo moest ik mij telkens in min of meer sterke mate beperken. 
Slechts hoop ik er in geslaagd te zijn, ieders mening objectief te ver-
melden, al zal dit door de beperkingen wel eens anders schijnen. 

Hetgeen in het vorige onderdeel staat, is m. i. ook voldoende om een 
indruk van de reacties uit de drie groepen te krijgen. Daarvan zijn die 
uit de eerste twee het belangrijkste. vVant die bestaan uit, althans vindt 
men daar, hen, die krachtens hun beginsel helemaal geen ontbinding 
van het huwelijk toestaan of slechts in een enkel geval. 

En nu vonden we als resultaat van dit onderzoek, dat niemand uit 
deze kringen zich tegen de voorstellen .heeft verklaard, omdat die prin-
cipieel verwerpelijk zijn. Vooral het pro van Ridderbos en Rinz·ema -
twee gereformeerde theologen - is veelzeggend en nog belangrijker is 
wellicht, dat de r.k. Witteman zo'n gunstig oordeel geeft. Degenen, die 
bezwaren opperen, doen dit alleen, omdat de commissie niet verder gaat 
en m. n., wijl de onheelbare tweespalt geen echtscheidingsgrond wordt. 
Met name Delleman en Meulink pleiten hiervoor. 

Dat men ter linkerzijde ook verder wil gaan, was reeds bekend en 
daarom heb ik hier niet zo ijverig naar reacties gespeurd. Wat we hier 
vonden, is dan ook niet zo merkwaardig. Toch geven ook deze uitingen 
hoop, dat het de richting van .het Verslag opgaat. Als een gezaghebbend 
man als Van Oven zo sterk voor het compromis van de commissie pleit, 
is er kans, dat we eindelijk komen uit de impasse, waarin dit vraagstuk 
.nu al bijna 80 jaar -- ik bedoel natuurlijk sinds het arrest van :de 
Hoge Raad van 1883 - verkeert. 

Een minder optimistisch geluid liet de minister van Justitie in de 
memorie van antwoord aan de Eerste Kamer over zijn begroting voor 
1962 horen. Hij gaat daar nog niet verder dan "dat het wenselijk is het 
echtscheidingsvraagstuk . .. nader te bestuderen" en meent, dat een 
<>plossing "op zeer korte termijn thans nog moeilijk te verwezenlijken 
schij nt" 3). 

Bij de behandeling van zijn begroting zei de minister hierover op 14 
februari 1962: "Mijn persoonlijke gedachten gaan wel in de richting van 
het rapport van de werkgroep, dat ik waardevol acht, maar het zou toch 
wel goed zijn, dat ook de Staten-Generaal zich uitspraken over de materie 
van de uitbreiding van de echtscheidingsgronden met wat hier genoemd 

3) Deze Memorie is opgenomen in het Nederlands Juristenblad van 24 februari 1962. 
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is de Zerrütung 4) en over de kwestie van de termijnen. Wanneer ik 
het goed zie en wanneer men niet al te revolutionair te werk wil gaan, zal 
een compromis moeten worden gevonden in de richting van de werkgroep, 
zoals prof. Van Oven ook heeft gepleit in het N ederlamdse 4) Juristenblad, 
en dan zal dus de gedachten wisseling zich gaan concentreren om de vraag 
in hoeverre men de suggestie van de Teldersstic.hting inzake de "Zerrü-
tung" als echtscheidingsgrond kan overnemen, en om de vraag van de 
termijnen." (Hand. blz. 2151). 

Het blijft zo voorlopig bij studeren, wat nu ook van c.h.-zijde zal 
gebeuren. De heer Van Bruggen deelde in dezelfde vergadering toch 
mee, dat de Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmanstichting een commissie 
ad hoc heeft ingesteld. 

Dit alles zij zo, als de kwestie maar in de discussie blijft, en m. n. het 
Verslag. Dit is toch, ook blijkens de reacties, veel te goed voor de 
"ijskast", waarin zo menig rapport over de onderhavige materie terecht 
is gekomen. Deze belangrijke, om een oplossing schreeuwende zaak moet 
toch warm gehouden worden! 

* 
EEN ENGELSE POLITIEKE TELEVISIE-LES 

DOOR 

PROF. MR. I. A. DIEPENHORST 

Het geregeld verschijnen van politieke partijen voor de televisie vraagt 
enige rekenschap van de invloed, welke dit nieuwe middel om de kiezers 
te bereiken, op de stembus kan oefenen. Met bijzondere voorzichtigheid 
kunnen uit Engelse bevindingen' -- ik laat in deze korte beschouwing 
Amerika rusten - enige gevolgtrekkingen voor ons land worden gemaakt. 
Ten vorigen jare toch is in Londen verschenen een door Joseph Trenaman 
en Denis McQuail geschreven boek TeleviJsion and the Political 11n<bge 
(letterlijk: televisie en het politieke voorstellingsbeeld), dat de resultaten 
biedt van een onderzoek, ingesteld in de Engelse districten West Leeds 
en Pudsy naar de werking van de met het oog op de Engelse verkiezingen 
van 1959 door conservatieven en socialisten georganiseerde televisie uit-
zendingen. De beide auteurs, waarvan de eerste sedertdien overleden is, 
behoorden tot de afdeling Televisie-Onderzoek van de Universiteit van 
Leeds. Het moet voor Trenaman een voldoening zijn geweest, dit uit-
voerig verslag van het ingestelde onderzoek in druk te hebben gezien, het 
tastbaar bewijs dat hij, die in Leeds de grote man van de televisie-studie 
was, een nieuw veld van onderzoek met vrucht had omgewoeld. 

In de regel past tegenover op de televisie betrekking hebbende enquêtes 
enige argwaan. Vaak wenst men niet alleen iets te weten te komen, maar 
begeert men ook dat het resultaat zus of zo zal wezen. Ook wanneer er 
meer moeite voor onpartijdigheid wordt gedaan, zijn de gestelde vragen 

4) Ik citeer letterlijk, dus met de "t" te weinig en de "e" te veel! 
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nog al eens eenzijdig. Zij dringen in een bepaalde richting. Het verlangde 
wordt ontdekt. Trenaman echter is volstrekt objectief te werk gegaan en 
zijn resultaten voldoen aan de hoogste eisen der betrouwbaarheid. 

Daarom blijft het gebodene nog wel een dor relaas. De belangwekkend-
heid is er alleen voor de onderzoeker. Iemand die bij de televisie steeds 
enige romantiek vermoedt, komt hier bedrogen uit. Daarom is de stof 
niet minder gewichtig. In 1953 bezat 38 % der Engelse gezinnen een 
televisietoestel; in 1959 was dit tot 75 % geklommen. Zonder overdrijving 
mocht dus in dat jaar van een beeldvenster-verkiezing worden gesproken. 
Het onderzoek wees uit, dat ongeveer 20 % der ondervraagden alle poli-
tieke televisie uitzendingen had gezien, dat 57 % een of meer uitzendingen 
had gadegeslagen. Zeer beslist was de staatkundige kennis der kijkers 
verruimd. Tevens mocht een vergroting van het politieke interesse worden 
aangenomen. 

Ofschoon de Engelse verkiezingen alleen met in een bepaald district 
optredende kandidaten werken -- men kent geen landelijke lijsttrekkers 
- speelden uiteraard de figuren van l\hcmillan en Gaitskell, de conser-
vatieve en de socialistische voorman, de grootste rol. Daarbij had Mac-
millan het eenvoudiger dan zijn tegenstander. De doorsnee kiezer verlangt 
iemand voor wie hij respect kan koesteren. Hij stelt een vaderlijke of 
tenminste een gezaghebbende figuur op prijs. Deze moet niet te uit-
zonderlijk zijn. Op de Churchills doet men in tijd van nood een beroep, 
maar een normaal staatsman, die typisch Engels is, wordt in de regel ge-
waardeerd. Baldwin is terecht een van de grootste partijleiders genoemd, 
daar hij het Britse volk het gevoel wist te schenken dat in hem een algehele 
betrouwbaarheid verpersoonlijkt was. Het is een aardige bijkomstigheid 
dat deze conservatief samen met koning George V de erkende meester van 
de radio toespraken is geweest. 

Ter voorkoming van misverstand teken ik aan, dat de onmiddellijk 
voorafgaande opmerkingen niet in het vermelde boek te vinden zijn. Ik 
maakte ze teneinde nog een andere aanloop te nemen. Om de Engelse 
politiek te begrijpen moet, zo bleek, bedacht dat de Britten als minister-
president in de regel een ongewone man willen hebben, die er gewone 
ideeën op na houdt. Meestal lukt dit bijzonder goed. Het gunstige feit 
doet zich voor dat zij die aangezocht worden voor het premierschap, niet 
voor de opdracht bedanken, het integendeel als een erezaak beschouwen 
om dynastie en volk naar beste krachten te dienen. 

Traden er in de vorige eeuw nog wel eens merkwaardige figuren op, 
die eerder dOOf" hun geboorte en aan toevallige omstandigheden dan aan 
verdiensten hun plaats op de voorgrond verkregen hadden, betrekkelijk 
spoedig werd dit anders. Zeker, de hertog van Portland verwaardigde 
zich niet gedurende zijn driejarig minister-presidentschap ooit een rede-
voering in het parlement --- hij zat als edelman uiteraard in het Hogerhuis 
- uit te spreken, en zijn ambtsperiode was een der zwakste uit Engelands 
nieuwere parlementaire geschiedenis, maar Canning, al mocht hij dan te 
hatelijk zijn, was een groot politicus; de hertog van Wellington vergoedde 
aan karakter wat hij aan staatsmansgaven te kort kwam; Peel was een 
regent van klasse; Russell en Palmerston wisten, de een dank zij onschok-
baar zelfvertrouwen, de ander door zijn levenskunst en natuurlijk even-
wicht, leiding te geven; Gladstone's idealisme, werkelijkheidszin en wel-
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sprekendheid vormden hechte pijlers voor een geslaagd staatkundig op-
treden. Disraëli muntte uit door volharding, tactiek en taalbeheersing. 
Evenzeer als zijn liberale tegenstander was hij een persoonlijkheid. Rose-
bery mocht tenminste briljant heten. Van hen die sedert 1900 met de 
grootste politieke verantwoordelijkheid belast waren, kan men misschien 
Balfour een falen als minister-president verwijten, was Mac Donaid zwak 
en schoot Eden ongetwijfeld - echter gehinderd door een bezwijkende 
gezondheid - te kort. Diezelfde Balfour wordt inmiddels beschouwd als 
het scherpste intellect dat ooit in Downingstreet zetelde. Eden heeft het 
nooit aan bijzondere kwaliteiten geschort. En wat de overige regerings-
leiders in Engeland betreft, Salisbury genoot uiteindelijk patriarchaal 
gezag, Campbell Bannerman was werkelijk de eerste van zijn kabinet. 
Asquith struikelde inderdaad, evenwel over een wereldoorlog. Dat Lloyd 
George niet enkel in zijn galante avonturen uitzonderlijk was, wordt door 
niemand betwist. Baldwin is, hoezeer men ook getracht heeft zijn na-
gedachtenis te ontluisteren, een veelszins uitnemend minister-president 
geweest. Vóór hem was de aan keelkanker bezweken Bonar Law door 
zijn tegenstanders om zijn zakelijke kennis en debatteerkunst beslist ge-
vreesd. Attlee gold voor vriend en vijand - Churchill mocht dan al over 
het schaap in de sc.hapenvacht spotten - als de onbetwistbare socialistische 
voorman; inderdaad slaagde hij erin uiterst fel op elkaar gebeten labour-
ministers redelijk te laten samenwerken. Dat ik van Chamberlain in deze 
opsomming zweeg hangt daarmee samen, dat over diens betekenis het 
laatste woord nog niet werd gezegd. Van Churchill was niet de rede 
omdat hij zich aan gewone maatstaven onttrekt. Gelijkelijk bewonderd 
door militairen, mannen van wetenschap, mede-staatslieden, historici ook 
en letterkundigen, is hem, eens genoemd half a Pitt and half a Puck, 
voor de helft een Pitt, voor de helft een Puck, een plaats in de eregalerij 
van Engelands politieke genieën verzekerd. 

Wanneer aldus voldoende is gestaafd dat in Engeland aan knappe of 
zeer knappe regeerders de behartiging van het publieke welzijn als premiers 
werd toevertrouwd, wil ik nog iets nader over de huidige eerste raadsman 
der Kroon, over Macmillan, uitweiden. Hij was, toen in januari 1957 
Eden vervangen diende te worden, de keus van de markies van Salisbury, 
die niet lang daarna met de door hem in het zadel geholpen premier 
onenigheid kreeg, en van Churchill. Vóór 1939 behoorde Macmillan, die 
door zijn huwelijk met een dochter van de hertog van Devonshire in de 
kringen der hoge aristocratie werd opgenomen, tot de onverzoenlijken 
ten opzichte van Duitsland, tot de felle opponenten van Chamberlains 
vredespolitiek. Gedurende de tweede wereldoorlog verrichtte hij met name 
in Noord-Afrika waardevolle arbeid. Na 1951 was hij het die, tegen ieders 
verwachting in, de conservatieve beloften met betrekking tot de woning-
bouw gedaan, inloste en deze zelfs overtrof. Then er tussen hem en de 
knappe theoreticus Ralph Butler, die eveneens een uitnemend bewindsman 
was, diende te worden gekozen, beslisten de werkelijk invloedrijke conser-
vatieven te zijnen gunste. Uit een schijnbaar verloren stelling voerde hij 
in 1959 zijn partij naar een nieuwe stembusoverwinning. Op dit ogenblik 
geniet hij de faam van een der beste vredes-ministerpresidenten te zijn, 
welke Engeland ooit heeft bezeten. Maakt hij soms een wat vermoeide 
indruk - hij vierde pas zijn 65ste verjaardag - en is zijn optreden bij 
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tijden een tikje mat, zodra het in het Lagerhuis in een woordengevecht 
met de oppositie werkelijk spannen gaat, geeft hij geen krimp. In de 
gevallen dat er een bijzondere prestatie wordt gevergd, levert hij deze. 
Toen verleden najaar in een weerspannig Lagerhuis Engelands bereid-
verklaring om te gelegener tijd tot de Europese Economische Gemeenschap 
toe te treden moest worden verdedigd, rees de premier tot klassieke hoog-
ten. Men neemt hem soms zijn wat archaïserende stijl kwalijk, vindt hem 
enigermate pompeus, en meent dat hij nog te veel tot het Victoriaanse 
Engeland behoort. Wellicht rechtvaardiger is het te erkennen, dat Mac-. 
millan, van jongsaf verbonden aan een der grootste Engelse uitgevers-
huizen, een man van cultuur is, die in een verschraalde maatschappij nog 
put uit geleidelijk door onkunde verzandende bronnen. 

Maar tegelijk is deze Engelse staatsman voortreffelijk op de hoogte 
van de betekenis der nieuwere middelen die in de politiek voor het werven 
van stemmen wordt ingezet. Terstond heeft hij beseft, wat de televisie aan 
invloed kan oefenen. Dadelijk moet ik hieraan toevoegen, dat over de 
werking van het beeldvenster wanneer politieke uitzendingen plaats vinden, 
veel misverstand heerst. Tallozen denken, dat een of twee geslaagde uit-
zendingen partijen grote winst en een of twee mislukte programma's 
partijen overstelpend nadeel toebrengen. Dat is zeer beslist niet het geval, 
tenminste voorzover dat met de beschikbare cijfers te beslissen valt. 
Althans het boek van Trenaman laat hierover weinig twijfel. De kiezers 
blijven voor het merendeel hun partij trouwen als zij zwenken, dan is 
dit vaak een proces van lange adem, niet van één of van enkele televisie 
uitzendingen. Zij worden dan geleidelijk losgeweekt van hun partij. Het 
stemmen uit overtuiging wordt stemmen uit gewoonte, of, nog tekenender 
gezegd, wordt stemmen uit sleur. Vervolgens krijgt men de houding: ik 
weet niet beter, ik doe het in arren moede maar zoals ik het vroeger deed. 
En daarna pas is men rijp voor de ommezwaai: ik probeer het dit keer 
eens met mijn stem op de partij die ik nog nooit stemde. Soms is het een 
wat persoonlijker aangelegenheid: ik stem op de kandidaat van de tegen-
partij, want hem vertrouw ik. 

Herhaald zij, dat het hier een proces van jaren betreft. Daarnaast staat 
de weifeling van de groep steeds wankele kiezers, een groep kiezers waar-
van het percentage tussen geringe getallen zal schommelen. Zij geven als 
mannen en vrouwen die her- en derwaarts kunnen gaan, de doorslag 
voor overwinning en nederlaag, indien er zich geen generale omkeer over 
een langduriger periode lopend voltrekt. In Engeland zijn geslachten van 
aver op aver conservatief, zijn geslachten van vader op zoon socialist. Veel 
direct resultaat valt hier niet te boeken. De licht beweeglijke laag moet 
door de partijen bereikt worden, al mag men tegelijkertijd niet verzuimen 
de jaren vragende verschuiving te bewerken. Aan welke eisen behoort de 
televisie-spreker te voldoen, ook als vaststaat dat zijn onmiddellijke winsten 
ten opzichte van de vaste "kiezers" niet bij uitstek groot zullen zijn? Ik 
voeg er terloops aan toe dat ik zelf er toe neig, het effect op de "zwevende" 
kiezers tamelijk hoog aan te slaan. Het is mogelijk dat een televisie-figuur 
aanspreekt door zijn persoonlijkheid. Daartoe is - en het zal een gerust-
stelling voor velen zijn - niet nodig dat hij een verleidelijk voorkomen 
heeft. Opvallende, markante gelaatstrekken, een in zijn lelijkheid indruk-
wekkende kop doen het uitnemend. De televisiespreker behoeft ook niet, 
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wanneer hij uit anderen hoofde bekendheid geniet, aan gangbare verlangens 
te beantwoorden terzake van taal en stijl. Is men van de betekenis van 
een redenaar overtuigd, dan geeft men zich nog de moeite, hem te be-
grijpen. Als hij wat te zeggen heeft, wordt hij aanvaard. Het meest 
gewenst is ondertussen dat door een mengeling van flinkheid en open-
hartigheid, van deskundige uiteenzetting en bijzondere begrijpelijkheid bij 
de doorsnee kijker zich de indruk vastzet: dit is mijn man. Daartoe moeten 
niet al te verheven ideeën worden gelanceerd. Ook is het verkeerd te 
polemisch te zijn. De kijker wenst de tegenstander niet te hard te zien 
aangepakt, tenzij in een televisie-debat, waarbij de zaken immers geheel 
anders liggen en het zaak is soms fors van leer te trekken. 

Welke overwegingen kunnen nu bij een doorsnee kiezer gewicht in 
de schaal van zijn uiteindelijke beslissing werpen? Daar is het punt of 
de spreker het algemeen welzijn, dat is met name het welzijn van de 
kiezer in kwestie, ter harte gaat. Is hij als regent flink genoeg blijkens zijn 
optreden, recht door zee, iemand die men graag goed zou kennen, onge-
dwongen? Of is hij doordrongen van zijn eigen belangrijkheid, niet geheel 
openhartig, in ieder geval zonder rechtstreeks contact met de gewone 
man? Hoe denkt hij over de nationale grootheid? Vertrouwt hij op zichzelf 
of is hij afhankelijk van deskundigen? 

Tot nadenken stemt, dat Macmillan, voor de televisie optredend, een 
enkele keer te aarzelend en o.nduidelijk is gevonden. In 1959 waren er 
kijkers die over hem het oordeel velden: zelf ingenomen, te oud, onzeker 
van zichzelf, niet voldoende krachtig of zelfs te bescheiden. De sindsdien 
verlopen twee en een half jaar hebben geleerd, hoe kortzichtig deze kijkers 
waren. Niettemin blijft hun opinie interessant. Uit de gehele verkiezings 
campagne van 1959 - Macmillan kwam aan de vooravond van de ver-
kiezingen alleen nog voor de televisie nadat hij de actie, samen met een 
aantal kabinetsleden toen hij een minder gunstige indruk maakte, geopend 
had - trad de premier tegenover Gaitskell als de winnaar te voorschijn. 
Hij had er velen op de zo even genoemde punten van overtuigd, dat hij 
voor Engeland de beste minister-president zou zijn. 

Wat had nu naar alle waarschijnlijkheid op de televisiekijkers, die 
tevens kiezers waren, indruk gemaakt? Men had ze beiden, Macmillan en 
Gaitskell, gezien en beluisterd. De conservatief kwam uit de massale 
beoordeling te voorschijn als de sterkere leider, als de man van meer 
kennis en ontwikkeling. Tegelijk moet hier een zeer gewichtig gegeven, 
blijkend uit Television and the Political Image, aan worden toegevoegd. 
De conservatieven hadden veel profijt van de omstandigheid, dat hun 
staatkunde een samenhangend geheel vormde, dat rustig en overtuigend 
in zijn geslotenheid kon worden voorgesteld. Niet de "manner", de manier 
waarop, maar de "matter" de zaak zelf bleek het gewichtigst te zijn. 
Daarnevens was van betekenis dat te veel agressiviteit tegenover de ander 
niet in goede aarde viel. Tot goed begrip zij wel bedacht dat het geen 
forum-uitzendingen met politieke tegenstanders achter dezelfde tafel be-
trof. In dat geval tellen zeer beslist slagvaardigheid en een beheerst doch 
in sommige opzichten fel optreden. 

Hier moet nog een andere algemene opmerking worden gemaakt. De 
praktijk wijst evenzeer uit hoe het een grote fout vormt zijn gehoor te 
onderschatten door te simpel of te "belerend" zich voor te doen. Zeer 
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opvallend heeft juist enkele weken geleden Macmillan op dit punt teleur-
gesteld en zijn desbetreffende uitzending viel bijzonder slecht. 

Het is duidelijk, dat het Engelse twee partijen-stelsel - men kan voor 
de verkiezingen van het jaar 1959 de liberalen buiten beschouwing laten 
- de zaak in vergelijking tot Nederland wat eenvoudiger maakt. Bij ons 
is het proces der politieke meningsvorming bepaald ingewikkelder. Maar 
dat hierbij de televisie zich laat gelden, lijdt geen twijfel. Niemand moet 
daarom met de bewering komen aandragen, dat televisie maar een middel 
van beperkte betekenis zou zijn. Op dit ogenblik zal men in Nederland 
met een staatkundige beelduitzending tegen de 4 miljoen kijkers bereiken; 
men stelle daar een ogenblik vergaderingen met 1500 aanwezigen tegen-
over. Sommige partijen kennen vergaderingen met 15 aanwezigen! Het 
verschil is duidelijk. 

Werkelijk, de televisie is heden een der gewichtigste middelen ook voor 
Nederland. De laatste jaren voltrekt zich bij ons een glc.bale verschuiving. 
Het politieke protestantisme verliest; het communisme verliest; het socia-
lisme wordt zwakker. De naderende stembus zal aan de dag doen treden 
of deze beweging zich op ruimer termijn voortzet. De televisie kan te dezen 
enige invloed oefenen. Daarnevens heeft men de geregeld zwenkende 
kiezers. Hen beïnvloeden puntige of sensationele dagbladschrijvers, ver-
kiezingsbeloften, toevallige inzichten, die hier of ginds versterkt worden. 
Zij zijn het grote televisie-wild. Zij worden werkelijk door wat in het 
oog valt gepakt. Hier liggen mogelijkheden, echter ook gevaren te over. 
Ik noem een punt. Door de televisie kan men gemakkelijk in bond met 
bepaalde persorganen aan "dubieuze" personen een bijzondere populariteit 
verschaffen, te gemakkelijker als zij zich op een in het oog vallende plaats 
bevinden. Nogmaals, hier liggen kansen, ten goede en ten kwade. Ze ver-
dienen nader onderzoek. 

Toch behoeft zeker in Nederland, zelfs niet ten opzichte van de steeds 
zwenkende kiezersschare, de beelduitzending beslissend te zijn. V èruit het 
meest effectieve verkiezingsmiddel is de persoonlijke benadering. Men zegt 
misschien dat dit betoogd wordt "pour besoin de la cause" omdat het, 
vrij vertaald, zo goed in het antirevolutionaire straatje past. Dat is niet 
waar. Het door mij in deze korte beschouwing naar voren gehaalde boek 
van Trenaman en MacQuail laat er geen twijfel over bestaan. In 1959 
diende, wat de Engelse verkiezingscampagne betreft, te worden aan-
genomen, dat deze een dynamiek van zichzelf bezat en dat een aanzienlijke 
hoeveelheid politieke informatie rond ging onder hen, die weinig toegang 
schenen te hebben tot zulk een voorlichting als door pers, radio of televisie 
gegeven wordt. De auteurs verklaren op bladzijde 195: "Het is moeilijk 
in te zien hoe zulks geschieden kon behalve door persoonlijk contact en 
conversatie." 

Pers, radio en televisie zijn gewichtig. Ik denk er niet aan het te ont-
kennen. De conservatieven hadden - om een concreet gegeven te bieden 
- in de periode voorafgaand aan de stembusstrijd veel aandacht besteed 
aan advertenties, die geregeld - de regelmaat is een grote factor - ver-
schenen en die volgens deskundigen invloed oefenden. Nog eens, de geld 
kostende middelen te verwaarlozen is verkeerd. Maar de onophoudelijk 
het gesprek voerende partij, de steeds op werving bedachte partijleden 
gaan uiteindelijk met de buit strijken. Daar waar geslaagde televisie aan-
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sluit bij onverdroten activiteit in de persoonlijke omgang is het succes een 
uitgemaakte zaak, tenminste wanneer èn televisie èn propaganda weer 
kunnen terugvallen op een behoorlijk politiek program en een deskundig 
beleid. 

Ieder kan de slotsom trekken. Aan de trouwe verzekerde en aan wankel-
moedige ongewisse kijkers is èn via het beeldscherm èn onder vier ogen 
veel te bieden, juist van de kant van hen die heden de politieke wind 
tegen lijken te hebben. 

* 
BINNENLANDS OVERZICHT 

DOOR 

H. ALGRA 

De laatste maanden hebben op politiek terrein ontwikkelingen te ZIen 
gegeven, die gerechtvaardigde aanleiding geven tot kritiek. 

Daar is allereerst de kwestie Nieuw-Guinea. De Nederlandse regering 
staat hier voor een uiterst moeilijke taak, zwaar van verantwoordelijkheid. 
Zij heeft te waken voor de veiligheid van de Nederlandse onderdanen die 
wonen in dit gebied. Maar niet alleen voor de veiligheid van de twintig 
duizend Nederlanders aldaar, waaronder vele vrouwen en kinderen, even-
zeer voor de veiligheid van de Papoea's, die onderdanen zijn van het 
Koninkrijk en recht hebben op bescherming en niet voor de wolven mogen 
worden geworpen. De regering heeft bovendien tot plicht, zich te her-
inneren, wat zij aan de Papoea's heeft beloofd. En belast met die dubbele 
verantwoordelijkheid gaat zij met het dictatoriale bewind van Indonesië 
overleg plegen over de toekomst van het volk van Nieuw-Guinea. Terwijl 
Soekarno zijn dreigende taal niet laat varen, steeds meer troepen naar 
het Oosten zendt en gedurig herhaalt, dat werkelijke besprekingen alleen 
zin hebben, wanneer zij bedoelen de overdracht van het gezag over 
Nieuw-Guinea. 

Dat zijn allemaal feiten en verantwoordelijkheden. Maar het merk-
waardige en beschamende is, dat de positie van de Nederlandse regering, 
haar vermogen, om haar plicht te doen en haar verantwoordelijkheid te 
beleven, het meest wordt belemmerd door het optreden van bepaalde 
groepen en personen, die het eerder en beter menen te weten dan het 
kabinet en die staan te dringen om te zeggen, dat er méér haast moet 
worden betracht om Soekarno, wat de hoofdzaak van het geding betreft, 
zijn zin te geven. Of die, voordat het kabinet alle vertrouwelijke ge-
gevens en alle mogelijkheden heeft overwogen omtrent de directe gevaren 
en de mogelijkheden tot betere bescherming van de bevolking, reeds 
menen te wéten, dat er op geen ènkele wijze versterkingen mogen worden 
gezonden en dat gevoelen publiek maken, voordat het kabinet nog heeft 
kunnen beslissen. Publiek maken, voordat het kabinet nog in zijn overleg 
heeft kunnen betrekken de jongste en misschien beslissende gegevens uit 
Amerika. 
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En hoe er ge.handeld wordt met de beloften, aan de bevolking van Nieuw-
Guinea gedaan, blijkt misschien het beste uit de casuïstiek van een theoloog, 
die de herinnering aan een duidelijk Schriftwoord wist weg te redeneren. 
In Psalm 15 wordt de vraag beantwoord, wie "bij God mag verkeren". 
"Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is ... Heeft hij tot zijn 
schade gezworen, hij verandert het niet." Maar het blijkt gemakkelijk, 
dit weg te vegen. Aldus: "En wie tüt zijn schade gezworen heeft - het 
is me bekend. Maar wie tot andermans schade gezworen heeft! Het zou 
toch een van het Evangelie geabstraheerde zaak worden om van zo'n 
belüfte "de consequenties" als roeping voor Gods aangezicht te verstaan I" 
(ds. R. J. van der Veen in Sermo, maart 1%2). 

Wat betekent dit? Niet anders dan dat Nederland zou kunnen zeggen: 
ik heb gezworen aan de Papoea's. Maar ik vind, dat ik tot hun schade 
heb gezworen. En omdat ik dat nu vind, ben ik voor God en mensen 
van mijn belofte ontslagen. Hoe de Papoea's het vinden, speelt daarbij 
blijkbaar geen rol. 

En voorts, ik denk niet, dat de dichter van Psalm 15 op zo'n casuïstiek 
ooit bedacht is geweest. Ik denk, dat hij alleen maar bedoelde te zeggen: 
als je gezworen hebt, dan bèn je gebonden. En ook als je ontdekt, dat 
je scha hebt van je belofte, dan blijf je gebonden. Maar dat àndere, dat 
je je zelf mag ontslaan en de ander daarvan bericht geven, als je achteraf 
eenzijdig meent te kunnen uitmaken, dat je die ander door je belofte 
schade doet, dat is wel een uitvinding, die een défaitistische politiek kan 
dienen, maar niet een gewetensvol naleven van wat de Heilige Schrift 
ons leert. 

Terwijl wij dit schrijven, is het nog onbekend, in welke richting zich 
de geheime besprekingen zullen ontwikkelen. Maar wij weten, dat de 
Nederlandse regering, althans tot nu toe, zich niet op het standpunt stelt, 
dat zij zich zelf van de aan de Papoea's gegeven beloften mag ontslaan 
en de consequenties van die beloften mag afwijzen, eenvoudig omdat zij 
een constructie kan maken, waarbij zij zegt, dat die belofte tüt schade 
van de Papoea's was. 

Hier komt nog iets bij. Het gaat niet üm een belofte, die een speciaal 
karakter droeg, of .het gevolg was van een opwelling, zodat zij min of 
meer in het vlak van willekeur ligt. Het is een belofte, die aanhaakt aan 
wat internationaal als recht is erkend en in het Handvest van de Verenigde 
Naties onder woorden is gebracht. Daar wordt gehandeld over de dekolo-
nisatie en aan die dekolonisatie is het zelfbeschikkingsrecht onlosmakelijk 
en nadrukkelijk verbonden. Zonder zelfbeschikkingsrecht kan dekolonisatie 
bedrog zijn en leiden tot een nieuw koloniaal tijdperk voor een slechts in 
naam bevrijd volk. 

Er zijn ook andere ontwikkelingen in de politiek, die aanleiding gaven 
tot veel discussie. De ministers Toxopeus en VanAartsen hebben beide 
een motie "naast zich neergelegd". Zij deden het beide in overeenstemming 
met de opvattingen en beslissingen van .het kabinet. Tweemaal heeft het 
kabinet dus tot de Tweede Kamer gezegd: gij kunt deze motie wel aan-
nemen, maar wij zeggen u bij voorhaat, dat zij geen enkel gevolg heeft. En 
beide keren heeft de Tweede Kamer de motie aangenomen met grote meer-
derheid en in de wetenschap, dat de motie geen enkel effect zou hebben. 
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Daarmee zijn wij geconfronteerd met het moeilijke vraagstuk van de 
verhouding tussen regering en Staten-Generaal. 

De Nederlandse grondwet gaat duidelijk uit van de dualiteit. De re-
gering heeft haar eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid tegenover 
de Staten-Generaal. Van de Staten-Generaal kan hetzelfde worden gezegd 
omtrent die eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid tegenover de 
regering. Merkwaardig is hier de vergelijking met Engeland. Daar zijn 
de ministers lid van het parlement. Het kabinet is in wezen een parle-
mentaire commissie. Men kan nog beter zeggen: een commissie uit de 
meerderheid van het parlement. En de leider van de partij, die de meerder-
heid heeft, is tevens de leider van het kabinet. Het stelsel is monistisch. 
De oppositie is alléén maar oppositie. De meerderheidspartij is alleen 
maar supporter van haar ministerie. Maar zo is het toch niet meer 
helemáál. Telkens blijkt weer, dat er een zekere spanning is tussen kabinet 
en parlementaire meerderheid. En leden van de meerderheid klagen vrij 
dikwijls, dat het parlement te weinig invloed heeft, dat de regering te 
veel handelt in het besef van haar eigen verantwoordelijkheid. Wij zouden 
zeggen, dat de dualiteit toch weer aan de dag treedt. 

N u is in de parlementaire geschiedenis van Nederland duidelijk ge-
bleken, dat dualiteit iets anders is dan evenwicht. Dr. Colijn was een 
voorstander van de dualiteit niet alleen, maar legde ook sterk de nadruk 
op de eigen taak van de regering. In zekere zin was dat een reactie op 
wat daarvoor was gebeurd, toen er, met name tussen 1918 en 1933, een 
sterk overwicht was geweest van de volksvertegenwoordiging. Daardoor 
was een krachtig bewind, met name in defensie-aangelegenheden, niet 
mogelijk geweest. 

De heer Van WeIder en Rengers blijkt in zijn Parlementaire Geschie-
denis van Nederland van mening te zijn, dat een wezenlijke dualiteit, 
ondanks de grondwet niet meer bestaat. De Staten-Generaal spreken het 
beslissende woord. De volksvertegenwoordiging bepaalt, in welke richting 
het beleid van de regering zal gaan. Wil een kabinet die richting niet, 
dan dient het zijn ontslag te vragen. 

Hoe kan de volksvertegenwoordiging nu haar wens omtrent de richting 
van het regeringsbeleid kenbaar maken? Zij heeft een paardemiddel, nl. 
de verwerping van de begroting. Zij heeft ook een zachter middel, nl. 
de motie. Maar die motie is een uitnodiging aan de regering. Het is géén 
opdracht. Tenzij de motie van geheel andere aard is, betrekking heeft op 
het reeds gevoerde beleid en dat beleid afkeurt. Zo was het bij de motie 
Keuchenius (1866). 

Eenmaal is het voorgekomen, dat de Tweede Kamer een kabinet bij 
zijn eerste optreden met een motie van wantrouwen begroette, nl.. het 
vijfde ministerie Colijn in 1939. Maar dat was naar onze mening een 
overschrijding van de bevoegdheden van de Staten-Generaal. 

De motie is dus een middel, dat de Kamer gebruikt om haar wensen 
en inzichten kenbaar te maken. Een motie heeft het grote voordeel, dat 
er over gestemd moet worden, zodat de regering een duidelijke indruk 
heeft, hoe de kaarten liggen. 

Maar een kabinet is nooit verplicht, een motie uit te voeren. Het kan 
haar ook naast zich neerleggen. Wanneer de Kamer met veel moties 
gaat werken is de kans des te groter, dat dit zal gebeuren. Een kabinet 
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of de betrokken minister is niet verplicht, bij voorbaat te zeggen, of hij 
de motie naast zich zal neerleggen of niet. Hij kan ook volstaan met de 
mededeling, dat hij er nog eens over wil nadenken, of er nog eens in het 
kabinet over wil spreken. Hij kan ook - dat is de andere kant----l zo 
sterk tegen de motie gekant zijn, dat hij de Kamer onder druk zet en 
meedeelt, voordat er gestemd wordt: denk er om, als de motie wordt 
aangenomen, dan is er een ministerscrisis, of zelfs een kabinetscrisLs. 
Wordt de motie dan toch aangenomen, dan blijkt daaruit, dat het parle-
ment op dat moment, in die concrete situatie, het heengaan van het 
kabinet heeft gewild. 

N u was er tussen de beide moties, die de regering 'in de afgelopen 
weken heeft "geseponeerd", een belangrijk verschil. De motie-Beernink 
bevatte niets concreets. Zij sprak alleen de wens uit, dat de minister de 
onderhandelingen met de organisaties over de salarissen der ambtenaren 
zou heropenen. Maar achter deze wens stond een reeks van uiteenlopende 
wensen van organisaties en Kamerleden, die niet in de motie waren 
geformuleerd. De minister was daarom van mening, dat heropening van 
de onderhandelingen overeenkomstig de wens van de Kamer, zou be-
tekenen, dat de organisaties het recht hadden te verwachten, dat zulks 
zou betekenen een verdere tegemoetkoming aan hun wensen en dus een 
verhoging van de 270 miljoen, die beschikbaar waren gesteld. En in dat 
licht wilde de minister niet toezeggen, de onderhandelingen te heropenen. 
Het ging dus meer om de achtergronden dan om de tekst van de motie. 

De motie-Andriessen over het woningbouwbeleid was daarentegen heel 
concreet, even concreet als de motie-Van Eibergen van een jaar tevoren. 
Er werden cijfers genoemd. De Kamer wenste een correctie op het beleid 
van de minister en formuleerde zo exaet mogelijk, wèlke correctie zij 
wilde. Maar de minister, in overleg met het kabinet, weigerde, déze cor-
reetie toe te passen. De motie werd aangenomen en daarna werd de 
begroting goedgekeurd. 

Het is duidelijk, dat in dit laatste geval wel heel duidelijk openbaar 
wordt, waar de moeilijkheden liggen, wanneer de Kamer door middel van 
moties tracht het beleid van het kabinet te corrigeren. Lukt het niet, dan 
wordt zij toch gesteld voor de vraag, of zij "het paardemiddel" wil 
gebruiken. 

En hier raken wij de kern van het vraagstuk. Het Nederlandse staats-
bestel wordt gekenmerkt door zijn dualiteit. Die dualiteit is altijd in 
beweging. De ene keer sc.hijnt de balans door te slaan naar de regering 
en schijnt de Kamer door haar moties machteloze gebaren te maken. 
In een andere periode schijnt de Kamer haar wil àan de regering op te 
dringen. Is het een kwestie van kracht en zwakheid? Is het parlement 
nu zwakker dan een jaar geleden, toen het door een motie een kabinets-
crisis veroorzaakte? Is de regering nu sterker en onafhankelijker? Het 
is niet gerechtvaardigd, de vragen zo simpel te houden. 

Vast staat, dat de Kamer zuinig moet zijn met moties. Wanneer elke 
interpellatie schijnt te moeten eindigen met een motie, dan verzwakt dat 
de positie van het parlement. Ook moet de Kamer bedenken, dat in-
stemming met de beleidslijnen van de regering en pogingen, door middel 
van moties daarin correcties aan te brengen, het gevaar meebrengt, dat 
de Kamer op de stoel van de minister gaat zitten. 
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Maar aan de andere kant heeft de regering hier een speciale verant-
woordelijkheid. Zij pleegt overleg met de Kamer. Werkelijk overleg houdt 
meer in dan een gedocumenteerde uiteenzetting van het regeringsstand-
punt. Het betekent, als het goed is, een eerlijke en ernstige poging, om 
het met de Kamer eens te worden. \Vanneer de regering er de smaak 
van te pakken krijgt, moties naast zich neer te leggen, omdat de Kamer 
"toch niet bijt", dan komt het spreekwoord aan de orde van de kruik, 
die zolang te water gaat, dat zij breekt. 

Wij hebben de indruk, dat het werkelijk overleg tussen regering en 
volksvertegenwoordiging in de laatste tijd niet altijd op gelukkige wijze 
heeft plaats gehad. Daarbij speelt ook een rol, dat de fracties, die de 
regering steunen, onderling nog al verschillen. 

Bij de moties, die de laatste tijd aan de orde zijn geweest, stemde telkens 
de ene "regeringspartij" anders dan de andere en soms stemden de fracties 
ook verdeeld. 

En juist zulk een onderlinge verdeeldheid heeft twee ongewenste ge-
volgen: zij speelt de oppositie in de kaart èn zij brengt de regering in de 
verleiding, zich van een verdeelde meerderheid niet àl te veel aan te 
trekken. 

Maar wat belangrijker en ernstiger is: door deze strubbelingen verzwakt 
de aandacht en de waardering voor datgene, wat zéér positief als een 
verdienste van het kabinet kan en moet worden gezien: de algemene 
economische, financiële en sociale politiek. 


