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Excuses uitspreken of maken? 

In en de>or Nederland worden tegenwoordig meer 

politieke excuses uitgesproken dan vroeger. Die 

mogen echter niet over één kam worden geschoren. 

Onder "paars" is het niet ongebruikelijk geworden, 

dat bewindslieden in het parlement voor eigen of 

departementaal falen met gezwinde spoed excuses 

uitspreken, wetende dat de regeringsfracties -en dus 

de meerderheid, en dus de Kamer- die even gezwind 

zullen aanvaarden, teneinde verder te kunnen gaan 

alsof er niets gebeurd is. 
Dat dient dus wel de continuïteit van politieke loop

banen of zelfs het voortbestaan van het kabinet, 

maar schaadt het aanzien van de politiek. 

De mogelijke staatsrechtelijke consequenties van 

gemaakte fouten worden zo, door het eigenbelang of 

groepsbelang het zwaarst te laten wegen, bij voor

baat ontlopen. 

Van een andere aard zijn de excuses die door de 

minister-president of andere kabinetsleden worden 

uitgesproken jegens Nederlandse bevolkingsgroepen 

als de Joden en de Sinti en Roma. 

Die gelden niet het eigen tekortschietend beleid, 

maar dat van ambtvoorgangers en ze plegen gepaard 

te gaan met het aanbod van een rechtmatige finan-

ciële genoegdoening. De hoever die rechtIna-
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sident inmiddels verklaard dat die militairen zich 

destijds naar eer en geweten van hun taak hebben 

gekweten. Maar wat valt er dan nog te verontschuldi

gen en beschuldigen? 

In feite nog wel het één en het ánder. 

Het is op zichzelf niet ongerechtvaardigd excuses uit 

te spreken voor Nederlandse geweldsexcessen in 

Indonesië, maar daar moet dan wel aan toegevoegd 

worden, dat die niet structureel van aard waren en 

ook aan Indonesische kant bepaald niet achterwege 

bleven. 
Voorts Inoet de ste'r-j:)resicleIlt dan na die A nog 
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te gaan met het aanbod van een rechtmatige finan

i,;;~;~t~.:.;,",~cie;.;.:v~nzeiispreke,1cl n10<;t -,:c;wel c'fe ovi:-r-

lt._·vL'IHlcn als hun directc crtgL·n~unen rccht gcda~ln 

worden. Maar wat te doen ml'l eertijds achtergehou
den gelden en bezittingen, waarvan noch de eigena
ren, noch de directe erfgenamen te achterhalen zijn? 

Moeten die aan de groep vergoed worden? 
Hier conflicteren twee som·ten soliclariteit: die met 

de eigen groep en die met de, evenzo eigen, 

Neclerlandse gemeenschap. Een te schriel biedende 

overheid maakt haar verontschuldigingen ongeloof

waarclig, een overvragende groep loopt gevaar zich 

buiten die samenleving te plaatsen. 

Ook over de landsgrenzen heen ontstaat een excuus

cultuur. Nederland vraagt Japan excuses voor cle mis

dadige wijze waarop de Japanse bezetters 

Nederlanclse onderdanen in en buiten Nederlands

Indie behandeld hebben. Die worden uitgesproken, 

maar binnensmonds en zonder de gewenste finale 

financiele genoegdoening. Vervolgens koncligt de 

minister-president aan voornemens te zijn zich te 

verontschuldigen voor het geclrag van de 

Nederlandse militairen in clatzelfde Aziatisch dee! 

van ons Koninkrijk. Worclt die aankoncliging gedaan 

volgens het principe, dat wie vraagt ook moet willen 

geven? 

In ieder geval heeft hierbij het bezinnen alvorens te 

beginnen ontbroken. Wie zich verontschuldigt voor 

het gedrag van anderen, beschuldigt immers die 

anderen. 
Tot bezinning gebracht door de verontwaardigde 

reacties van vele betrokkenen heeft de minister-pre-

bleven. 
ctoor.die.Ne'derliiiidse·rnilitairen evenzo ver6ntschul

digingcn aan te bicclen voor -inclcrdaad. achtt._•raf 

gczicn. n1aar tochl- taxaticf(ntten en onjuistc bcslis

singcn van de tocninaligc Ncderlanclse regcringen. 
Daardoor zijn cle legereenheclen immers in posities 

gebracht, die excessen weliswaar niet rechtvaarclig

den, maar we! uitlokten. Ook zou het de n.·gering tot 

eer strekken zich clan te bezinnen op de vraag of die 

militairen en hun Zuicl-Molukse collega's niet op een 

koopje zijn afgeclankt. 

De hierboven gegeven voorbeelden !open, zoals 

gezegd, nogal uiteen: van Neclerlandse staatsrechte

lijke onvolwassenheid tot Japanse oorlogsmisdaden. 

Ze zijn clus in lang niet aile opzichten onder een 

noemer te brengen. 
Maar in aile gevallen geldt dat excuses die uitgespro

ken dienen te worden, ook gem~iakt moeten worden 

in die zin, dat de bijbehorende claden bij cle woorden 

gevoegd worden. 
Oat is in enkele van de genoemde gevallen niet of 

onvolledig gebeurd, waardoor de uitgesproken woor

clen vooralsnog gedevalueerd zijn tot vrijwel of 

geheel waardeloos. 

Drs. M. Bcincma 
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