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door dr. Sytze Faber 

Dr. Sytze Faber is van huis uit politicoloog; hU is 
thans Tweede Kamerlid en lid van de hoofdredactie 
van het Friesch Dagblad. 

Socialistische oppositie en 
burgerlijke ongehoorzaamheid 

Een aantal kanttekeningen 
Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de PvdA vroeg de redactie mij iets te 
schrijven over oppositie voeren en het verschijnsel van burgerlijke ongehoorzaam
heid. Een nogal complexe materie. Bovendien moest het begrijpelijkerwijs in kort 
bestek. Het leek me het beste puntsgewijs een aantal kanttekeningen te maken. Ik 
heb (mede uit tijdgebrek) niet gestreefd naar volledigheid. Wel hoop ik, dat de 
meeste relevante aspecten in kaart zijn gebracht. 

1. Het is niet toevallig, dat de democra
tische staatsvorm vooral voorkomt in de 
rijkste landen van de wereld. Het heeft er 
veel van weg, dat een democratie pas kan 
opbloeien als er uitzicht ontstaan is op 
economische groei en welvaart. Pas na de 
industriële revolutie kreeg de democratie 
gaandeweg meer grond onder de voeten. 
Een specifieke illustratie zien wij in de 
zestiger jaren: een bijna ongebreideld 
economisch optimisme en tegelijkertijd 
nogal overspannen verwachtingen met be
trekking tot de mogelijkheden van demo
cratische organisaties. Ik wil maar zeggen: 
er is een verband tussen 'economie' en 
'democratie'. 

2. In tijden van economische voorspoed 
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is dit geen probleem. Het wordt anders 
als de economie stagneert: de hoop op 
werk verschrompelt, rondhangende school
verlaters, het (gedeeltelijk) moeten opeten 
van het eigen huis, zilvervlootspaarbank
boekjes die óf opgemaakt of 'zwart' ge
maakt moeten worden, dalende koop
kracht, dagelijkse berichten over bedrijfs
sluitingen, etc. Het is niet denkbeeldig, 
dat in zo'n malaise-tijd bij bevolkings
groepen het gevoel ontstaat: wat heeft 
deze maatschappij, dit politieke stelsel 
ons eigenlijk (nog) te bieden? 

3. Het lijkt me voor de hand te liggen, 
dat dergelijke gevoelens het minst om zich 
heen zullen grijpen in partijen, die in 
sterke mate geïdentificeerd kunnen wor-
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den met het bestaande stelsel. Denk aan 
de eh risten-democraten, die sinds 1918 
(invoaing van het huidige kiesstelsel) on
afgebroken belangrijke verantwoordelijk
heden hebben gedragen in de opeenvol
gende kabinetten. Bij de socialisten ligt 
dat wd even anders. Na het tijdvak-Drees 
heeft de PvdA in de laatste kwart eeuw 
maar ruim zes jaar regeringsverantwoor
delijkheid gedragen. En dat ging boven
dien met hangen en wurgen: a) het kabi
net-Cals werd na ruim een jaar al getor
pedeerd door de motie-Schmelzer, b) het 
kabinet-Den Uyl kon (ondanks het ont
breken van een parlementaire meerderheid 
van CDA en VVD) pas ontstaan na een 
'inbraak' in het christen-democratische 
kamp en c) het tweede kabinet-VanAgt 
(ook toen ontbrak een meerderheid van 
CDA en VVD) wat bij wijze van spre
ken ('?) al gevallen voordat het gevormd 
was. 
Tegen deze achtergrond is het niet zó ver
wonderlijk, dat in een bepaald deel van de 
socialistische achterban de vraag rijst 
welke boodschap men heeft aan het be
staande systeem. Zou ook de liefde voor 
een politiek stelsel niet vaak door de maag 
gaan? 

4. De socialistische top komt dan tussen 
twee vuren te zitten. Enerzijds de scepsis 
(of nog erger) van een deel van de eigen 
achterban en anderzijds de wetenschap, 
dat de kansen op een toekomstige rege
ringsdeelname dalen naarmate de radica
lisering in eigen kring toeneemt. Met als 
gevolg een ambivalente houding of (en dat 
is misschien dichter bij de waarheid) een 
tweesporenbeleid: aan de ene kant een 
uiterst demagogisch actiekrantje ('voor 
een dubbeltje geboren', etc.) en aan de 
andere kant in het parlement (nog?) een 
gematigde opstelling (voorbeeld: in tegen
stelling tot o.m. D'66 stemden de socialis
ten in de Tweede Kamer vóór de onder
wijsbegroting van minister Deetman). 
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5. Het kan op zichzelf verleidelijk zijn 
voor het CDA de vinger vooral te leggen 
bij de radicalistische uitingen binnen de 
PvdA. Daarbij dient men zich bewust te 
zijn van het verschijnsel van de zichzelf 
vervullende profetie. Indien de PvdA door 
de buitenwacht min of meer gestigmati
seerd wordt als een ietwat dubieuze eend 
in onze rechtsstaat-vijver wordt het voor 
de gematigde krachten in de PvdA al 
gauw een kwestie van dweilen met de 
kraan open. 

6. Even een opmerking er tussen door. 
De (electorale) positie van het CDA wordt 
niet alleen bepaald door de verhouding 
tot de PvdA. Integendeel, zou ik bijna 
zeggen. De relatie tussen CDA en VVD is 
(momenteel) minstens zo belangrijk. Een 
enkel cijfer ter illustratie. 
De PvdA is de laatste kwart eeuw stabiel 
gebleven: in I 959 48 Tweede Kamerzetels 
en nu 47. De christen-democraten hebben 
in dit zelfde tijdsbestek niet minder dan 
30 zetels verloren: van 75 zetels naar 45! 
De VVD verdubbelde haar zeteltal daar
entegen bijna: van 19 zetels in 1959 naar 
36 zetels vorig jaar. 
Het is te simpel om causale verbanden te 
leggen. Maar het trekt de aandacht, dat 
de christen-democraten er sinds 1959 (dus 
in de tijd van de vele christen-democrati
sche/liberale coalities) uiterst bekaaid zijn 
afgekomen en dat de VVD onstuimig 
gegroeid is. 
Na de tweede wereldoorlog zijn de chris
ten-democraten er door een uiterst princi
piële stellingname tegenover de socialisten 
(die coalitievorming overigens niet uit
sloot, integendeel) in geslaagd een massale 
doorbraak naar de PvdA te verhinderen. 
Tegen de tweede doorbraak (die naar de 
VVD) dient op dezelfde wijze stelling ge
nomen te worden. Op grond van de cij
fers kan moeilijk anders geconcludeerd 
worden, dan dat een fluwelen aanpak 
waarschijnlijk contra-produktief werkt 
voor het CDA 
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7. Terug naar het onderwerp. Dat de 
PvdA tussen Scylla (toekomstige rege
ringsverantwoordelijkheid) en Charybdis 
(radicalisme in eigen kring) door moet 
varen, blijkt ook uit het feit, dat de so
cialistische partijraad besloten heeft een 
onderzoek in te stellen naar de 'vormen, 
mogelijkheden en perspectieven van bur
gerlijke ongehoorzaamheid'. 
De PvdA-leiding voelde begrijpelijkerwijs 
niets voor zo'n onderzoek: het is koren op 
de molen van de 'stigmatiseerders' (zie 
punt 5) en het vergroot derhalve de kans 
op een socialistisch isolement. Den Uyl c.s. 
trokken op de partijraad echter aan het 
kortste eind. Zij zullen nu de schade moe
ten zien te beperken door het geven van 
een onschuldige voorstelling van zaken. 
De benoeming van Van Thijn tot voor
zitter van de betreffende onderzoekcom
missie past in dit beeld. 

8. De PvdA-partijraad had het over mo
gelijkheden en perspectieven van burger
lijke ongehoorzaamheid (b.o.). Buiten be
schouwing bleef wat wel en niet door de 
beugel kan van onze democratie en rechts
staat. Dat is een ernstig manco omdat er 
zo gemakkelijk voet gegeven kan worden 
aan het gevaarlijke simplisme, dat het 
doel het b.o.-middel kan heiligen. 

9. Als men kennis neemt van hetgeen er 
het laatste decennium over b.o. gepubli
ceerd is, valt op, dat veel aandacht ge
schonken is aan de definiëring. Men kan 
(met Delfgaauw) b.o. heel ruim omschrij
ven: het aan de laars lappen van door de 
overheid uitgevaardigde voorschriften. 
Het willens en wetens in het donker fietsen 
zonder een deugdelijk achterlicht is dan 
bijvoorbeeld een vorm van b.o. Met zo'n 
ruime definitie schiet je naar mijn mening 
echter weinig op. 

10. Door een complex van factoren (te 
veel om er thans over uit te wijden) heeft 
het overheidshandelen aan gezag en legi-
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tirnatie ingeboet. Voor velen is de televisie 
de voornaamste informatiebron gewor
den. Dat betekent, dat hun informatie 
vooral bestaat uit op zichzelf staande 
nieuwsfeiten. De onderlinge samenhang en 
de (ideologische) achtergronden komen 
vaak nauwelijks aan bod. Vroeger waren 
de verschillende 'zuilen' werelden op zich
zelf: eigen kerken, scholen, kranten en 
politieke partijen. Daardoor werden de 
politieke feiten in een (levensbeschouwe
lijk) kader geplaatst. Nu zijn de tv-perso
nen (haast?) bel2.ngrijkeï geworden dan 
de zaken. Dat leidt tot een vervreemding 
van de politiek (en daardoor op den duur 
van het politieke stelsel). Overwogen moet 
worden of het referendum in een of an
dere vorm niet een nuttig correctief zou 
kunnen zijn op onze vervlakte tv-demo
cratie. 

11. Ik vind het afkeurenswaardig als er al 
met de gedachte van burgerlijke onge
hoorzaamheid wordt gespeeld voordat 
regering en parlement besluiten hebben 
genomen. Dat komt neer op het zaaien 
van wantrouwen in de parlementaire de
mocratie en is dus spelen met vuur. Daar 
zal men zich omwille van de democratie 
verre van moeten houden. Het kan minder 
lijden dan sommigen denken. Zie mijn 
opmerkingen in het begin over het ver
band tussen 'economie' en 'democratie'. 

12. Heel vaak komt collectieve wetsover
treding voor als er groepsbelangen in het 
spel zijn: het blokkeren van vaarwegen en 
autowegen door schippers en beroeps
chauffeurs, het bezetten en kraken van ge
bouwen. Wat dit betreft verwijs ik naar 
Heijder, procureur-generaal bij het ge
rechtshof te Den Haag. Hij betoogt, dat de 
rechtsorde tegenwoordig niet alleen for
meel benaderd kan worden. De autoritei
ten beschikken vanouds over discretio
naire bevoegdheden. Justitie heeft de mo
gelijkheid zaken te seponeren. 'Zoals de 
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autoriteiten een geaccepteerde marge heb
ben bij de handhaving van de wet, is er 
de laatste 10, 20 jaar voor de burgers een 
geaccepteerde marge bij de naleving van 
de wet gegroeid.' 
Voor overheid en actievoerders is het bin
nen de wederzijdse marges een kwestie 
van passen en meten. Ik laat dit verder 
voor wat het is. Bij 'echte' b.o. gaat het 
m.i. vooral om andere aspecten. 

13. Een eerste aspect is, dat er tevergeefs 
een beroep gedaan moet zijn op de be
schikbare democratische middelen en mo
gelijkheden. In de tweede plaats moet er 
sprake zijn van een diepgewortelde, mo
rele overtuiging. 
Belastingweigering kan volgens deze ge
dachtengang vallen onder b.o., maar be
lastingontduiking (eigen belang) dus niet. 
Iemand, die goedkope illegale gastarbei
ders in dienst heeft om het ondernemers
hoofd boven water te kunnen houden, 
overtreedt wel de wet maar pleegt geen 
b.o. Dat laatste is wel het geval als een 
kerkelijke gemeente uit humane overwe
gingen illegalen verbergt voor de overheid. 

14. We raken hier een belangrijk punt. 
Gandhi ~chreef eens: 'Burgerlijke onge
hoorzaamheid vcronderstelt de gewoonte 
om gewillig aan wetten te gehoorzamen'. 
Bij b.o. wordt op geweldloze (!) wijze een 
bepaalde wet of overheidsmaatregel ge
negeerd, maar de democratie en de rechts
staat worden als zodanig gerespecteerd. 
Sterker: de p~egers van b.o. beroepen zich 
vaak op de morele uitgangspunten van de 
rechtsstaat! 

15. Ik meen niet helemaal heen te kun
nen l1m het in dit verband vaak genoemde 
deel van Romeinen 13, dat handelt over 
de O\ crheid. Enerzijds zegt de apostel, 
dat de christen verplicht is de overheid te 
gehnorzamen en anderzijds wijst hij er op, 
dat de overheid in dienst van God staat, 
'u ten goede'. In vroeger eeuwen bepaal-
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den wereldlijke en kerkelijke leiders wat 
'goed' was voor het volk. In onze demo
cratisch georganiseerde samenleving spre
ken de burgers daar zelf een geducht 
woordje over mee. 
Dat men er niet uit is met een beroep op 
de plicht zich te allen tijde aan de over
heid te onderwerpen, moge ook blijken uit 
het Plakkaat van Verlatinghe, dat in 1581 
de onafhankelijke staaat der Nederlanden 
inluidde. En om een eigentijdser voor
beeld te nemen: in 1958 sprak de Gerefor
meerde Oecumenische Synode uit, dat de 
zonde bij de bewapeningswedloop zo'n 
apocalyptische dimensie kan krijgen, dat 
de volgelingen van Christus op generlei 
wijze meer enige verantwoordelijkheid 
daarvoor mogen en kunnen aanvaarden. 
Tenslotte wijs ik er op, dat Schuyt, expert 
op b.o.-gebied, b.o. gerechtvaardigd acht 
als er sprake is van een regeringsbeleid, 
dat er op gericht is politieke conflicten 
primair op te lossen met overdadig, in
humaan en allesvernietigend geweld (nu
cleaire bewapening, militaire destructie 
en genocide). 

16. Juist in een democratie zal er een 
fundamenteel respect moeten zijn voor de 
persoonlijke levensovertuiging. Negen jaar 
geleden betoogde de toenmalige minister 
van Justitie, de heer Van Agt, dat het een 
te absolute stelling is, dat in een parle
mentaire democratie elke wet onder alle 
omstandigheden dient te worden nage
leefd. 'Absolute gehoorzaamheid kan, 
meen ik, zelfs niet gevergd worden in een 
parlementaire democratie.' 
Zoals gezegd, zullen daarbij volgens mij 
in ieder geval randvoorwaarden moeten 
zijn, dat a) de rechtsstaat als zodanig 
aanvaard wordt, b) het verzet geweldloos 
is, c) het voortvloeit uit een diep gewor
telde, morele overtuiging en dat d) de 
democratische middelen 'uitgeput' zijn. 

17. Vooral als er diep ingrijpende, prin
cipiële vraagstukken aan de orde zijn, zal 
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bewaarheid moeten worden, dat de kwa
liteit van de democratie sterk afhangt van 
de vraag in hoeverre rekening gehouden 
word met de opvattingen van minderhe
den. De mens is van nature niet zo'n ge
weldige democraat. Ook dit nogal som-
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bere, maar niet onrealistische gegeven zal 
door een verstandige overheid terdege 
meegewogen moeten worden. 


