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INLEIDENDE OPMERKINGEN
1. Wanneer iemand zich langdurig met bepaalde conflicten
heeft moeten bezighouden - uit een normatief oogpunt zowel als uit
een oogpunt van de historische feiten - zal hij op het laatst in de
verleiding komen om iets te zeggen over conflicten in het algemeen
zonder in vakwetenschap terug te vallen. Hij verwacht van zo'n
bezinning natuurlijk in de eerste plaats verheldering van de elementen van zijn object. Maar hij wordt niet minder aangetrokken door
de paradox, dat conflicten enerzijds in de reuk van slechtheid staan,
"ziekten van het sociale lichaam", waartegen iets gedaan moet worden; anderzijds aanvaard en zelfs gezocht worden als onvermijdelijk
en dikwijls heilzaam. Zo vinden we, naast een heel tijdschrift gewijd
aan "Conflict Resolution",l de studies van anthropologen, sociologen en politicologen, die ons betogen dat gemeenschappen worden
bijeengehouden door het stramien van conflicten tussen verschillende groepen waartoe toch dezelfde personen aan deze of aan gene
zijde kunnen behoren, wat G. SimmeI noemt de "Kreuzung sozialer
Kreise".2
2. In ontwikkelde gemeenschappen zien wij de werkzaamheid
van "rechtsvinding" opgevoerd in de vorm van een verfijnd "rollenspel" voor de rechter, waarbij men zich, zij het niet zonder intellectuele offers, over en weer tracht te vereenzelvigen met de subjectieve
positie van elk van de partijen. Wij zien de concurrentiestrijd en de
botsing van meningen geïnstitutionaliseerd in stelsels van beschermende bepalingen (§ 22); wij zien de morele beslissing pas in de ware
Kantiaanse glorie verschijnen, wanneer zij de uitkomst is van een
gewetensconflict. Duidelijk is, dat een conflict-loze wereld noch denkJ ournal of Conflict Resolution: 1957 -.
Soziologie, 2de dr., 1922, Kap . VI, inz. p. 321 e.v.
De anthropoloog M. Gluckmann neemt in "Custom and conflict in Mrica"
als uitgangspunt T. S. Eliot's stelling (Notes toward a definition of culture):
,,1 ... suggest that both class and region, by dividing the inhabitants of
a country into two different kinds of groups, lead to a conflict favourable
to creativeness and progress. And . .. these are only two of an indifinite
number of conflicts and jealousies which would be profitable to society.
Indeed, the more the better : so that everyone should be an ally of everyone
else in some respects, and an opponent in several others, and no one conflict,
envy or fear will predominate ... " . (Gluckmann, 1966, p. 2).
E. A. Ross: "A society, therefore, which is ridden by a dozen oppositions
along lines running in every direction may actually be in less danger of
being torn with violence of falling to pieces than one split just along one
line. For each new cleavage contributes to narrow the cross clefts, so that
one might say that society is sewn together by its inner conflicts." in: L. E.
Coser, The Functions of Social Conflict, 1956 p. 76.
Ook: J. Pen; Harmonie en conflict, 1968, p. 316.
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baar is noch gewenst wordt of zelfs maar wenselijk is, zou ooit nog
een bona causa de kans krijgen om te triomferen. In elk geval: de
toeneming van het gebruik van het woord conflict in de taal kan
er op wijzen dat men met het verschijnsel heeft leren leven.
3. Hoe nu in zulke verschillende dingen als belangenconflicten,
machtsconflicten, gewetensconflicten, conflicten binnen personen en
conflicten tussen personen, het gemeenschappelijke te vinden 1 1
Daartoe zal men moeten kijken naar het algemeen menselijke en
van specialistische visies moeten afzien. Een verdere beperking
wordt mogelijk gemaakt door de onderscheiding die ik voorlopig
ruwweg zal aangeven als die tussen belangenconflicten en enkel
oordeelsconflicten. In de gevallen van de eerste categorie staat iets
van het welzijn van tenminste één van de conflictspartijen op het
spel. In de gevallen van de tweede categorie daarentegen zal de
persoon door de feiten, waarvoor hij komt te staan, uitgedaagd
worden de beste beslissing te nemen die in zijn gezichtsveld komt
zonder daarbij elementen van het eigen bestaan te moeten meewegen. De ethische casuïstiek wemelt van zulke dilemma's waarbij
de ene of de andere waarde moet worden opgeofferd : een mensenleven tegen een onvervangbaar cultuurgoed; het ene leven tegen het
andere leven.
Nog verder verwijderd van de inzet van het eigen welzijn is degene
die in tweede instantie zou moeten oordelen over de vraag of de
eerste beslisser in het dilemma goed gekozen heeft. Deze beoordelaar komt zelfs aan het hándelen niet toe.
Het "belang"
4. Ik laat zulke oordeelsconflicten rusten om mij des te meer te
kunnen richten op de conflicten die het meest tot de verbeelding
spreken, omdat de partijen door de betrokkenheid van hun beslissing op de eigen toekomst a .h.w. verscheurd of gespleten worden, om
het wat existentialistisch uit te drukken. 2 Over dit centrale kenmerk
moet thans wat meer gezegd worden dan wat ik voorlopig als het
"belang" van de conflict-partijen heb aangeduid.
5. Hoewel het woord "belang" in de discussie over conflicten
een grote rol speelt, geloof ik toch niet dat het, wegens de ondergane
1
Met erkentelijkheid is gebruik gemaakt van de kritische opmerkingen
van dr. W. Jonxis·Henkemans, en van drs. J. H. Leurdijk en mr. E . W . Vier·
dag van het Seminarium voor Volkenrecht en Internationale Betrekkingen
van de Universiteit van Amsterdam.
2
Het spanningsaspect van het conflict laat buiten beschouwing het type
van keuzen, die door de smaak van het ogenblik worden ingegeven, b.v. de
vraag naar welke badplaats men zal gaan en of men koffie dan wel thee wil
gebruiken. Maar wel de voorwaarden voor vrije en ruime keuze, het "as·
sortiment" van materiële goederen, behoort natuurlijk tot iemands voor·
stelling van zijn toekomstig welzijn.
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slijtage, geschikt is ons een voorstelling te geven van wat er werkelijk bedoeld is. Soms wordt het gebruikt voor de waarde-toekenningen die in de samenleving overwegen en, met een duidelijke objectiviteitspretentie, samengevat worden onder het begrip "algemeen
belang" 1. Soms is het omgekeerd de bedoeling de partijdigheid van
de "belanghebbenden" te diskwalificeren. Verder blijkt in de discussie over conflicten het woord belang de beperkte voorstelling van
een materieel object van waardering of economisch goed te suggereren. Maar dikwijls kan er aan de in conflict verkerende persoon iets
minder concreets voor ogen staan dan schaarse goederen of een
betwist object, b .v. vrijheid, macht, of speelruimte. 2 In het internationale verkeer, tenslotte, is het woord belang, al of niet gemystificeerd tot "vitaal" belang of "raison d'état" dikwijls misbruikt als
een aanspraak van absolute geldigheid erga omnes. 3
6. Tegenover dit onduidelijke taalgebruik zal, wat de partij bij
de grote publieke conflicten als laatste inzet voor ogen staat, misschien het best zijn aan te duiden als de ruimtelijke, zakelijke of
tijdelijke omvang van zijn beslissings- of beschikkingsmogelijkheden. 4 Denkt hij aan zijn bewegingsvrijheid, dan staan de ruimtelijke afmetingen van zijn beslissingsmogelijkheden op het spel.
Denkt hij in termen van macht, dan gaat het hem om een meer
zakelijk bepaald pakket van beslissingsvarianten. 5 Denkt hij aan
1
"Hetgeen men algemeen belang noemt is het particuliere b elang van
sommige min of meer machtige economische en politieke coalities: dus in
werkelijkheid een particulier belang ... Dit neemt niet weg, dat een minderheid gedwongen kan zijn het overheidsbelang of staatsbelang te dienen, doch
dit is een ander probleem." S. Kleerekoper, De fictie van het "algemeen belang" , 1964 p . 14.
2
Definitie van het conflict bij R. Aron (in: The Nature of Conflict,
Unesco uitg. 1957, p . 179): "Opposition between groups and individuals for
the possession of goods which are in short supply or the attainment of mutually incompatible values" . A . N. J. den Hollander (Sociologisch Jaarboek,
1954, p. 13) acht het begrip "cultuurconflict" "nog het m eest zin te hebben
als de dominerende conflictfactor is: de onverenigbaarheid van gehele culturen of complexen van cultuurelementen . .. "
3
M. Bos, Dominant Interest in International Law, De Luna-bundel,
1969, geeft evenmin de grenzen aan, waarbuiten de aanspraak van het "do minerende" van een staatsbelang een abusief karakter krijgt.
4
De onderscheiding dient slechts ter vergemakkelijking van de voorstelling en is niet strikt. De exclusieve aanspraak op de baan van een hulpmaan
zal nog als overwegend ruimtelijk bepaald kunnen worden beschouwd; t.a.v.
een golflengte kan dat al niet meer gezegd worden. Beide beschikkingsaanspraken echter maken geen gebruik van zichtbare grenzen in de conventionele
zin. Van "personele" bepaaldheid is in dit verband geen melding gemaakt
wegens de toepasselijkheid uitsluitend voor collectieve personen, gemeten
aan de jurisdictie over hun "onderdanen", leden enz. Ondanks de kennelijke overlapping, heb ik het nuttig gevonden, eveneens ter vergemakkelijking van de voorstelling, "beschikking" naast beslissing te blijven noemen,
waarbij eerstgenoemde term dan vooral betrekking heeft op "objecten".
5
Daartegenover de wat schrale definitie van B. Russell in Power, 5de
dr. 1946, p. 34: "Power may be defined as the production of intended effects" .
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de reikwijdte van zijn beslissingsmacht in de tijd, dan zou hij beschikkingen kunnen maken voor de periode na het ophouden van
zijn persoonlijk bestaan, politieke testamenten kunnen nalaten, of
op andere wijze in conflict kunnen raken met de wensen van de
levenden.
7. Behalve over de afbakening van de beslissingsmogelijkheden
moet ik nog iets zeggen over de dynamiek van het "belang".
Schrijvers uit het eerste kwart van deze eeuw over bepaalde internationale conflicten hebben wel eens onderscheiden tussen een
"loi de conservation" en een "loi de l'ambition"; de eerste was goed,
de tweede slecht. 1 Achter deze fraseologie steekt de triviale menselijke waarheid, dat het bewaren van de mogelijkheden zoals zij
binnen ons huidige bereik liggen, een andere betekenis voor ons
heeft dan het avontuur van nieuwe kansen binnen ons bereik te
brengen. Onze conservatieve opstelling in een toestand van conflict
wordt ingegeven door het vooruitzicht van onherroepelijke afsnij ding van beschikbare potenties, waaronder sommige die misschien
nimmer zijn gerealiseerd: het onbewoonde land; de onbenutte
bodemrijkdommen.
Wie gevolg geeft aan de "loi de l'ambition" ziet onbekende mogelijkheden in het verschiet: jacht- en weidevelden, markten, een
"plaats in de zon", "Hinterland" "Lebensraum," "Manifest Destiny" 2 of andere ambities uit het historische arsenaal van de volken. 3
Terwijl het bezeten bezit ondervonden wordt als een bundel van
beslissingsmogelijkheden die binnen het bereik liggen, waaronder
onbeproefde en onbekende, is het geambieerde bezit gehuld in een
wolk van vage verwachtingen, "rising expectations". Er is geen objectief verschil tussen het beschikbare genot van het onbekende en
het onbekende toekomstige genot. Maar in het menselijk bestaan
wordt er klaarblijkelijk groot verschil gemaakt tussen het afschrijven van mogelijkheden, waartegen de loi de conservation zich verzet,
en de toegang tot mogelijkheden, waartoe de loi d'ambition aanzet.
1
F. L. de la Barra, in Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1923, I, p. 559 e.v.
2
These were the days [1844] when Manifest Destiny was a dynamic force,
when it was widely believed that America's multiplying millions were manifestly destined to spread their republican institutions, though not necessarily
by force, over at lesat the whole continent". T. A. Bailey, A Diplomatic
History ofthe American People, 3de dr. 1946, p. 233.
3
Wellicht corresponderend met de eerste van J. Frankel's onderscheidingen van het nationale belang in "aspirational, operational and explanatory and polemicai" (National Interest, 1970, p. 31 v.): "On the aspirational
level, national interest refers to the vision of the good life, to some ideal set
of goals which the state would like to realize if this were possible ....It ...
indicates the general direction desired and, given an opportunity through
favourable changes in the environment or in capabilities, it may become
operational" .
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8. Men zou in deze lijn van redenering het "belang", dat in de
beschreven soort van conflicten op het spel staat, kunnen terugbrengen tot een aspect van de vrijheid. Nemen wij dit laatste begrip
als het ontbreken van belemmeringen die mede-personen iemand in
de weg hadden kunnen leggen, dan wordt het conflict een strijd om
de invoering of opheffing van dergelijke menselijke belemmeringen
van de beslissings- of beschikkingsvrijheid van anderen. Op wereldniveau speelt dit conflict rondom normatieve begrippen als souvereiniteit, onafhankelijkheid, zelfbeschikking", of haar tegendelen
interventie en hegemonie. 1
Onze ontleding van het begrip "belang" hoeft ons intussen niet
te verhinderen om uit praktische overwegingen het gangbare woord
zo nu en dan te blijven gebruiken.
Omschrijving van het conflict
9. Ik zal nu in het navolgende de aandacht concentreren op de
categorie van conflicten die voldoen aan de omschrijving:
toestand waarin één persoon, of meerdere personen afzonderlijk,
onderling onverenigbare gedragingen overwegen met het oog
op de omvang van hun beslissingsvrijheid.
Sommige soorten conflicten, b.v. degene die voortkomen uit
avontuurlijkheid, verveling, haat, wraak of gekrenkte trots, blijven
buiten deze omschrijving, maar een groot deel van de meer rationele
conflicten wordt gedekt. Men zou het ook zo kunnen zeggen dat
bedoeld zijn conflicten waarbij veranderingen in het leven van een
conflictpersoon op het spel staat. Dit veronderstelt voortzetting van
het leven zelf. Zou daarentegen het bestaan van de persoon, en van
wat als daartoe behorend wordt gerekend, twijfelachtig worden, dan
gaan bijzondere factoren spelen waarover ik nog kom te spreken. (§ 28) Eerst nog enige toelichting op andere elementen van de
omschrijving dan het centrale bestanddeel van de persoonlijke inzet, het "belang" van de conflictspartij .
10. De "toestand van overweging" onderscheidt zich van een eventuele gewelddadige fase waarin het conflict zou kunnen overgaan .
Tot deze fase beperkte zich het oorspronkelijk 14e eeuwse gebruik
van het woord conflict in de West-Europese talen. Voor het ogen1
Maar, onder welke naam ook, is dit altijd in de geschiedenis het centrale
belang geweest, concludeert B. Malinowski op het eind van zijn leven (Freedom and Civilization, 1944, p. 90) : "we find a whole series ofhistorical events
as weIl as prehistoric antecedents .. . in which we see humanity fighting for
freedom and achieving freedom. The interesting point to be registered here is
that in long range historical perspective we see that the fight is always about
smaIl but tangible and real increments in freedom. All the batties for national
or political independence, from the Greek stand at Thermopylae to the heroic
resistance of the contemporary Greeks [1944] against totalitarian invasion,
were fought for national self-determination".
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blik zou ik met Sim meI willen zeggen: "der Kampf selbst ist schon
die Auslösung der Spannung zwischen den Gegensatzen." 1, hoewel
natuurlijk de toepassing van geweldmiddelen of andere middelen 2
weer plaats kan maken voor de fase van "overweging" .
11. Door te spreken van "persoon" of "personen" wordt het
mogelijk zowel het intra-personele conflict als het inter-personele
conflict te omvatten. Beide soorten van conflict hangen in dit opzicht samen, dat de toestand van conflict tussen personen zal
samenvallen met een toestand van conflict binnen ieder van de personen, waarbij men over en weer voorstellingen heeft van elkanders
onderling onverenigbare voornemens of houdingen en deze ziet in
het licht van de kosten van een poging tot verwezenlijking. (§ 29)
Geen vergroting van inzicht is te verwachten van een constructie
die het intra-personele conflict voorstelt als een inter-conflict van
"rollen" 3, b.v. iemands rol als dienstplichtig soldaat en iemands rol
als Christen. De constructie geeft een onserieus beeld van de verwerking van onverenigbare directieven die op hetzelfde ogenblik binnen één intellect plaats vindt en gaat te veel uit van de verwachtingen die de buitenwereld heeft van iemands gedrag. 4
Veel soorten van min of meer georganiseerde, natuurlijke of
functionele groeperingen of personen komen als kandidaten voor
een conflict in aanmerking: families, stammen, kerken, klassen,
ondernemingen, politieke partijen. Om redenen van vereenvoudiging
en om niet te geraken op het gebied van wetenschappen die zich
reeds uitgebreid op dit terrein hebben bewogen, zou ik mij willen
beperken tot twee afzonderlijke typen van personen, die niet de eerder genoemde kris-kras-verbindingen (§ 1) aangaan: nI. de mens en
de staat 5. Dat individu en gemeenschap inderdaad als gescheiden,
en soms zelfs tegenover elkander staande persoonlijkheden kunnen
worden gedacht, zal nader blijken. (§ 39) Een zodanige abstractie
van een complexe sociale werkelijkheid is niet geschikt om belangstelling te wekken zelfs van die maatschappijwetenschappen, die, in
jargon uitgedrukt, normatieve motivaties bij de actors van het
sociale proces in hun onderzoekingen weten te betrekken. Toch is
het een deel van die werkelijkheid dat de ene collectieve persoon de
p. 186.
J. M. G. Thurlings, Het sociale conflict, 1960, p. 128: "Wezenlijk aan
het conflict is naar onze opvatting namelijk wel de macht, doch niet het
geweld".
3
P. Valkenburgh, Anatomie van het conflict, 1969, p. 17,57 v.
4
Over strijdige rolverwachtingen ook de Nederlandse sociologen R. A. de
Moor, De verklaring van het conflict, 1961, p. 96 v. en Thurlings, p. 115 v.
onder verwijzing naar T. Parsons.
5
Persoon wordt hier gebruikt als in de omschrijving in mijn eerdere Mededeling: "hij moet kunnen beïnvloeden, beïnvloedbaar zijn en een geheugen bezitten". Het universele rechtsstelsel, Nw. reeks, Deel 32, no. 2. p. 21-23.
1

2
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andere coHectieve persoon als een handelings- en toerekeningseenheid kan zien. De grote schuldvragen van de geschiedenis, bijvoorbeeld, hebben zich niet als atavismen laten wegredeneren door de
criminele aansprakelijkstelling van samenzwerende groepen, van
keizers of van tirannen.
Wij gaan ervan uit dat er conflicten kunnen bestaan zowel tussen
enkelvoudige personen als tussen samengestelde personen, alsook
tussen enkelvoudige personen enerzijds en samengestelde personen
anderzijds. Door mens-personen en staat-personen in hun in- en
uitwendige conflicten in nauw verband met elkander te behandelen
wordt een Grotiaanse traditie gevolgd. Want een van de inspiraties
van De Iure Belli ac Pacis is toch wel de methode om de inter-menselijke norm zonder aarzeling op het inter-gentiele over te dragen
(§ 17).

1

12. De onverenigbaarheid van gedragsalternatieven kan blijken
bij de voorstelling van haar gelijktijdigheid hetzij dat deze voorstelling alleen bestaat binnen één persoon, of gedeeld wordt tussen
personen. Mét de filosofen zou men ook kunnen zeggen dat deze
voorstellingen in elk geval "in de wereld zijn." Hoe specifieker het
gedrag dat overwogen wordt en hoe meer het zich als het geëigende
middel in dienst stelt van de conservatieve of expansieve uitgangsstelling, des te onontkomelijker het conflict. Evenzeer gaat het omgekeerde op, naarmate de gedragsvoorstelling minder gedetailleerd
is. Het besluit van een persoon zijn machtspositie te versterken of te
behouden laat in zijn algemeenheid tactisch geven en nemen toe en
dus compromissen: hier wat meer, daar wat minder. Het besluit
daarentegen een bepaald stuk land te veroveren of te verdedigen is
uit een oogpunt van conflict-vermijding inelastisch. Ook een specifiek gedrag kan na opheffing van de gelijktijdigheid verenigbaar met
contrair gedrag gedacht worden. Opheffing van de gelijktijdigheid
b.v. door de vaststelling van prioriteiten, of door "bevriezing" of
"afkoeling" van de wederzijdse aanspraken op gezag van een autoriteit, wijst reeds de weg naar methoden van conflictoplossing. 2

***
H. Lauterpacht: "The modern state is not a disorderly crowd given to
uncontrollable eruptions of passion oblivious of moral scruples. It is, as a
rule, governed by individuals of experience and ability who reach decisions
after full deliberation and who are capable of forming a judgment on the ethical merits of the issues confronting them. Admittedly that judgment is often
warped by the notion, inculcated or excused by theoreticians of "reason of
State", that rulers of states, being trustees of interests other than their own,
are not entitled to act invariably upon the precepts of the moral code as
generally recognized".; The Grotian Tradition in International Law;
B.Y.I.L., 1946, p. 28. (zie ook ben. § 39)
2
Afgezien van overweging van de onverenigbaarheid in het "inwendige
gesprek", kan de inter-personele taal met onverenigbaarheden worstelen.
Het woord "gedrag" moet gebruikt worden om "niet-doen" zowel als "doen"
1
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13. Na deze toelichting tot de elementen van de gekozen omschrijving zou ik nu de voorwaarden voor het ontstaan en verdwijnen
van conflicten willen nagaan. In deze dynamiek van het verschijnsel
zal men vooral geinteresseerd zijn uit een oogpunt van maatschappelijk handelen : hoe bepaalde soorten van conflicten te bevorderen en
te polariseren; hoe, aan de andere kant, ze te voorkomen, op te
lossen, bij te leggen of in goede banen te leiden 1
Vanuit het gekozen uitgangspunt zou men kunnen zeggen dat het
conflict ontstaat zodra alle essentialia van de definitie aanwezig
zijn, en dat het verdwijnt zodra een van deze ophoudt het geval te
zijn. Ik zou mij vooral willen concentreren op het gedrag van de conflictpartij en daarnaast enige opmerkingen willen maken over zijn
"belang" en zijn persoon; En dit in verband eerst met het ontstaan
en vervolgens met het ophouden, de afwikkeling en de voorkoming
van het ontstaan van het conflict. Aangezien de conflict-bevorderende en de conflict-beperkende factoren in menig opzicht elkanders
spiegelbeeld zijn, kan ik, teneinde niet in herhalingen te vervallen,
ermee volstaan mijn opmerkingen te maken daar, waar het ervaringsmateriaal het rijkst is. Dit geldt trouwens eveneens met betrekking tot verdere onderscheidingen die nog gemaakt zullen
worden. Een zekere incongruentie in de behandeling van de stof
is daarmee verklaard.
14. Voor het begrip van de factoren die van invloed zijn op het
ontstaan, niet-ontstaan of ophouden van de conflict-toestand is het
verder van belang uit te gaan hetzij van de afzonderlijke persoon,
hetzij van de samenleving van personen. Voorzover de samenleving
georganiseerd is, heeft zij een functie, terwijl de afzonderlijke
persoon zijn gedrag niet hoeft af te meten (anders dan waar hij
orgaan is) aan enige functie. De georganiseerde samenleving die,
voor de doeleinden van deze Mededeling, verder "gemeenschap" zal
genoemd worden is er voor haar afzonderlijke leden, niet de leden
voor de samenleving. Het gedrag van de samenleving en haar aangewezen organen zal derhalve t.o.v. haar leden rationeel moeten zijn;
het gedrag van de leden behoeft dit niet altijd te zijn, bijv. niet wanneer zij, binnen de door hen aanvaarde normen, doen waar zij plezier in hebben. Gemeenschapsorganen kunnen, normatief gesproken,
nimmer iets doen omdat zij er plezier in hebben. Op de tegenstelling
individu en gemeenschap en op de dualistische positie van de laatte omvatten. Men kan door een brand in het gewetensconflict gebracht wor·
den met levensgevaar te moeten redden, ofwel werkeloos aan de kant te blij.
ven staan. Onder omstandigheden kan het niet·doen, i.c. niet·redden, weer
zijn een "iets doen" i.p.v. een "niets doen", b.v. zich uit de voeten maken.
Ook om van de syntaxis van het "doen" bevrijd te zijn verdient het woord
gedrag de voorkeur zonder dat het intussen gebruikt wordt als de niet-intentionele tegenstelling tot het intentionele "handelen".
12
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ste kom ik nog terug onder de conflict-beperkende determinanten
van het gedrag. (§ 39)
Gewaarschuwd moet intussen reeds worden voor de tegenspraken
die schijnen voort te komen uit het feit dat het genoemde dualisme
onopgelost wordt gelaten. De georganiseerde gemeenschap immers
verwerkt bij de bepaling van haar gedrag als persoon tegenover
andere samengestelde of enkelvoudige personen (met inbegrip van
de eigen leden van de gemeenschap) soortgelijke overwegingen als
de georganiseerde gemeenschap verwerkt ter uitvoering van haar dienende functie ten opzichte van haar leden.
ONTSTAAN VAN HET CONFLICT
Uitgaande van de persoon
15. Wat betreft de oorzaken van het conflict, waarbij wij van
de persoon uitgaan, zijn er een aantal die buiten zijn wil omgaan en
waarover wij dus kort kunnen zijn .Het feit alleen dat personen geboren worden, en vooral dat er vele geboren worden kan kennelijk
conflict-verwekkend zijn : het maakt de spoeling dun en leidt tot een
volte, welke "milieu" en veiligheid bedreigt. Ook kan een persoon
met pathologische agressiviteit geboren zijn; of wel het patroon van
zijn waarde-toekenningen kan in de loop van zijn leven zodanig veranderen dat objecten, eens onbeduidend, voor hem een betekenis
krijgen waarvoor hij een conflict onder het oog zou willen zien.
Wegen en middelen tot begeerde, maar onbereikbare doelen kunnen
door technologische ontdekkingen beschikbaar komen. Wat onmogelijk scheen, ligt nu voor het grijpen; wat te kostbaar scheen,
wordt nu dragelijk. Ook de doelen zelf kunnen ontdekt worden en
een wedloop ontketenen, waar tevoren geen "belang" bestond. Of
wel veranderingen in het leven van de opponent vinden plaats: men
vermoedt vermindering van vitaliteit aan gene zijde en ziet zijn kans
schoon.
Conftict-verwekkend gedrag
16. Meer valt er te zeggen over het conflict-verwekkende gedrag
dat wel voortkomt uit de wil van de persoom. Sprekend over de onverenigbaarheid van gedrag, die tot conflict kan leiden, heb ik al
laten zien, dat sommige soorten "conservatief" gedrag conflict-verwekkend kunnen zijn, en sommige soorten "ambitieus", ofwel expansief gedrag juist conflict-vermijdend. De gemaakte onderscheiding slaat immers op het resultaat van besluiten van algemene
strekking, waarbinnen dan nog ruimte is voor diverse wijzen van
uitvoering en gebruik van diverse middelen. Zo kan in een defensieve opstelling, uiteindelijk bedacht op enkel het behoud van
13
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iemands beslissingsvrijheid in de bestaande ruimtelijke, zakelijke of
tijdelijke omvang, zeer wel passen een besluit tot preventieve
agressie als het enige afdoende middel dat zich schijnt voor te doen.
17. Hugo de Groot verwijst dit preventief-conservatieve gedrag
naar de marge van onzekerheden die de persoon - ook hier: staatpersoon naast mens-persoon (§ 11) - genoodzaakt is te riskeren
wanneer hij zich afvraagt hoe ernstig een aankomende dreiging is.
Het gevaar moet weliswaar door de bedreigde als in één punt of
ogenblik geconcentreerd worden ervaren om preventieve verdediging te rechtvaardigen, maar zowel in het morele als in het natuurlijke vlak heeft een punt toch een zekere uitgebreidheid, zo wordt
door Grotius aan de ondernemer van de preventieve oorlog te verstaan gegeven. 1 Von Kirchmann, de vertaler en annotator van het
hoofdwerk in de Duitse uitgave van 1869, mist in de gemelde passage
een hanteerbaar criterium, en hij denkt daarbij aan de Duitse oorlogen van zijn dagen 2. Toch was het verzet tegen de meest
cynische oorlogsinitiatieven toen al zo ver voortgeschreden, dat
Bismarck liever de preventieve oorlog tegen Oostenrijk uitlokte dan
deze zelf te beginnen en daarmee in Europa als agressor gebrandmerkt te worden 3. Ook de Groot zou agressie in een conflict om het
verkrijgen van de beslissingsmacht, de hegemonie in de Duitse
landen - in onze termen: expansief gedrag - niet hebben goedgekeurd 4.
18. Ongemerkt is er intussen, met Grotius, een normatief element geslopen in onze zakelijke onderscheiding van gedragssoorten.
Het is nuttig dit te signaleren, omdat het verklaart, waarom men
niet aanstonds geneigd zal zijn b .v. afwachtend-defensief, in tegenstelling tot preventief gedrag, conflict-verwekkend te noemen,
terwijl toch de defensieve opstelling tenslotte voorwaarde is om het
conflict in zijn gewelddadige fase te laten treden. Conflict-verwekkend kan eveneens zijn, hoewel men ongaarne deze kwalificatie zal
gebruiken, de houding van de persoon die weigert gevolg te geven
aan gerechtvaardigde aandrang on de status quo te veranderen ten
koste van de eigen beslissings- en beschikkingsvrijheid. Aan dit
1
"Periculum praesens hic requiritur, et quasi in puncto. Fateor quidem
si insultator arma arripiat, et quidem ita ut appareat eum id facere occidendi
animo, occupari posse facinus. Nam in moralibus, ut et in naturalibus punctum non invenitur sine aliqua latitudine." D. i. b. a. p. ; L. II, c. I; V, 1.
2
p.222
3
K. E. Jeismann, Das Problem des Präventivkriegs, 1957, p . . 49; Bismarck in de vergadering van de Kroonraad, 28 februari 1866 : "Österreich
gönne Preussen nicht den ihm gebührenden Einfluss in Deutschland ... ,
die ganze historische Verwicklung der Verhältnisse treibe uns dem Krieg
entgegen. Es würde ein Fehler sein, ihm jetzt aus dem Wege zu gehen"; denn
"der gegenwärtige Moment sei für Preussen günstig".
4
L. II, c. I, XVII.
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status quo-gedrag zijn aanvankelijk alle bewegingen, nationale en
internationale, tot herverdeling ban aanwezige rijkdommen gesteld
geweest.
19. Onder conflict-verwekkend gedrag moet ook niet worden
vergeten datgene, dat als missionair of altruïstisch zou kunnen
worden bestempeld. Het heeft niet zozeer het eigen welzijn als wel
het welzijn van mede-personen op het oog, hoewel, door de prijs die
men bereid is daarvoor te betalen, toch ook het eigen welzijn op het
spel staat: "humanitaire interventie", "making the world safe for
democracy" , en andere kruisstochten van diverse soort zijn bekende
voorbeelden van riskant altruïstisch conflict-verwekkend gedrag.
Het zal overigens zelden in zuivere vorm voorkomen, maar gemengd zijn met zelf-zoekende motieven.
Een sprekend historisch voorbeeld van laatstgenoemde vermenging is de afsplitsing van het Colum biaanse departement Panama door
toedoen van de Verenigde Staten teneinde ongehinderd de landengte
te kunnen doorgraven. Nog elf jaar later beriep de Amerikaanse
regering-Wilson zich op "the exercise of the right of international
eminent domain in the interest of the world".l) Deze motivering
werpt tevens licht op een verdere onderscheiding binnen het onderhavige conflict-verwekkende gedrag, nl. tussen eigen evaluatie van
het welzijn van de gemeenschap ("the interest of the world") en,
aan de andere kant, eigen verwezenlijking of handhaving van een
reeds door de gemeenschap vastgestelde evaluatie. ("the right of
international eminent domain," m.a.w. het recht om een land gebied
af te nemen in het overwegende belang van de internationale gemeenschap.).
20. Vrij van normatieve elementen is al evenmin een conflictverwekkende gedragssoort, die aan de "loi de conservation" noch
aan de "loi de l'ambition" gehoor geeft, maar te omschrijven is als de
uitoefening van zijn door de samenleving als beschermd erkende
menselijke vrijheden. Naast de meer naar binnen gerichte, zoals
gewetens- en godsdienstvrijheid en "privacy", zijn er ook waarvan
de uitoefening, bij gebrek aan de nodige zorgvuldigheid, kans op
onverenigbaarheid met de uitoefening van evenzeer beschermde vrijheden van anderen geeft. Dit zelf-ontplooiende gedrag kunnen we
gemakshalve extensief noemen, ter onderscheiding van het eerder
genoemde expansieve gedrag: bij ontplooiing gaat het om de vrijheid van gebruik en genot in een reeds gegeven omvang; bij expansie
om uitbreiding van de gegeven omvang van het genot.
21. Samenvattend kunnen wij zeggen dat bevorderlijk voor het
1
H. Lauterpacht, Recognition in International Law, 1947, p. 22. Over de
eenzijdig door de V. St. volbrachte afweging ook mijn inaugurele oratie De
Internationale Noodzaak, 1947.
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ontstaan van conflicten gedragssoorten zijn, die in de gebruikte
terminologie zijn aangeduid als conservatief gedrag in zijn varianten
van afwachtend, preventief en status quo-gedrag, inelastisch-expansief en missionair (uitvoerend of evaluerend) gedrag, alsmede onzorgvuldige uitoefening van de erkende extensieve vrijheden en
georganiseerde polarisatie. Natuurlijk kunnen zij samenvallen.
Uitgaande van de gemeenschap
22. De gemeenschap zal, in haar dienende functie ten behoeve
van al haar leden, twee soorten van redenen laten gelden om het
conflict tussen haar leden te bevorderen: optimaliteitsredenen en
rechtvaardigheidsredenen.
Uit de eerstgenoemde categorie van overwegingen komt voort de
methode van bevordering van mededinging tussen personen met het
oog op de kwantitative en kwalitatieve verhoging van de stoffelijke
of onstoffelijke prestaties, of ter handhaving van het heuristische en
creatieve beginsel van uitingsvrijheid en openbaarheid. 1 Dus: meer
gebruiksgoederen, grotere verscheidenheid, betere kranten, opgevoerde paraatheid 2), enz. Het geïnstitutionaliseerde conflict onderscheidt zich van het door de persoon gewilde conflict hierdoor, dat
het in beginsel alle wedijverende personen laat bestaan en de beschikkings- en beslissingsmogelijkheden van een ieder ten bate van
de samenleving wenst uit te breiden. De gemeenschap is niet uit op
een "moordende" concurrentie. In plaats van de gemeenschap kan
zich, bij overeenkomst tussen de concurrenten, een deelgemeenschap
van dezen stellen, die, evenals de gemeenschap door haar wetgeving
doet, tracht te verhinderen dat de deelnemers in hun wedijver te
veel van zich zelfvragen.
23. Wanneer de gemeenschap wel een deel van haar leden benadeelt ten bate van andere leden, zal dit veelal het gevolg zijn van
rechtvaardigheidsoverwegingen, bijv. een betere verdeling van rijkdommen, kansen of macht. Haar gedrag is conflict-verwekkend, in
zover zij de tegenstand van de beati possidentes riskeert.
24. Niet altijd zal het duidelijk zijn, onder welke categorie van
1
Zie mijnpraeadvies voor Ned. Juristen-Ver. 1949, Hand_ p . 159 e.v. over
de creatieve functie van de vrijheid van meningsuiting.
2
Simmel p. 214 e.v.: "Bei der Belagerung von Malta durch die Türken
1565 verteilte der Grol3meister die Forts der Insel unter die verschiedenen
Nationen, denen die Ritter angehörten, damit der Wettstreit, welche Nation
die tapferste sei, für die Verteidigung des Ganzen ausgenützt würde. Hier liegt
also eine echte Konkurrenz vor, während doch jede Schädigung des Gegners,
die seine volle Kraftentfaltung im Wettstreit unterbinden könnte, von vornherein ausgeschlossen ist. Dies ist ein so sehr reines Beispiel, weil zwar
vorausgesetztermal3en der Wunsch, im Kampf urn die Ehre zu siegen, das
ganz besondere Aufgebot der Kraft hervorgerufen hat, der Sieg aber nur so,
dal3 sein Erfolg sich auch auf den Besiegten erstreckt, zu gewinnen ist."
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overwegingen het conflict-verwekkende gedrag van de gemeenschap
valt of welke benaming men aan een categorie moet geven indien
naamgeving en classificatie nuttig is. Instandhouding van de zwakken, bijv. door subsidie of andere ondersteuning, kan zowel de
concurrentie, de pluriformiteit, het machtevenwicht dienen, alsook
de barmhartigheid. Cumulatie en confusie van soorten van overwegingen worden in de nationale en internationale praktijk afgewisseld door conflict binnen en tussen de categorieën. Men oordele
zelf: "vooruitgang" contra "milieu"; openbaarheid . contra "privacy"; "humanitaire interventie" contra zelfbeschikking; "verkregen rechten" contra "sociale rechtvaardigheid" ; oorlogsproductie contra gelijke verdeling van rantsoenen. 1
EINDE EN VOORKOMING VAN HET CONFLICT
Uitgaande van de persoon
25. Op dergelijke wijze als bij het ontstaan van het conflict (§ 15)
kan men zich rekenschap geven van de diverse omstandigheden die
buiten de wil van de afzonderlijke persoon een eind kunnen maken
aan de toestand waarin hij verkeert. Eeuwige waarheden, éens gedrag-bepalend, worden tot holle frasen; objecten van begeerte gaan
onder of devalueren door overvloed, of verandering van smaak; de
opponent verdwijnt door dood of vertrek uit het gezichtsveld van
zijn conflictpartner ; voorzover beide partners meervoudige personen
zijn, gaan zij in elkander op door fusie of "integratie".
26. Maar ook hier richt zich de aandacht vooral op de eigen
beslissingen van de persoon die een remmende werking hebben op
zijn conflict-verwekkend gedrag of voorgenomen gedrag. In dat
verband is het nuttig te belichten:
1. de zelf-zoekende motieven van de persoon; 2. de rol daarbij van de
informatie in de wederkerigheidsverhouding tussen de conflictpersonen ; 3. de niet-zelf-zoekende motieven van de persoon. 2
Zelf-zoekende motieven
27. De persoon ziet met grote evidentie de onuitvoerbaarheid
van zijn voornemen. De feiten spreken voor zich zelf. Onoverkomelijke beletselen zijn door de natuur, de tegenstander of de gemeenschap in de weg gelegd. Men kan van een empirische onmogelijkheid
spreken, in tegenstelling tot een logische onverenigbaarheid die niet
op de ervaring berust.
Z. mijn praeadvies voor Ver. Wijsbegeerte des rechts, 1954, Hand. p. 40.
N. Rescher, Introduction tot Va1ue Theory, 1969, p. 18, spreekt van
self·oriented (or egocentric) values tegenover other·oriented (or disinterested)
values.
1

2
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28. Naast de voorstelling van een empirische onmogelijkheid
valt een biologische onmogelijkheid te onderscheiden. Het leven zelf
van de conflictpersoon komt in de loop van de gedragsoverweging op
het spel te staan; het blijkt een grootheid te zijn die slechts voor
helden en heiligen 1 voor relativering en afweging tegenover andere
grootheden vatbaar is; zelfbehoud komt over het algemeen niet in
aanmerking als element van een koele calculatie gericht op het
toekomstige welzijn maar werkt direct: "instant, overwhelming,
leaving no choice of means, and no moment of deliberation" zoals
het in een beroemde diplomatieke correspondentie heet 2. Ook wordt
het door de samenleving niet al te zeer aangerekend wanneer de
persoon in zo'n situatie zijn gevaar overschat.
Een probleem, dat minder voor de staat-persoon dan voor de
enkelvoudige persoon aan de orde komt, is : in hoever kan het instinct van zelfbehoud door identificatie worden uitgebreid tot de
omgeving - gezin, familie, "vaderland" - zodanig dat het zijn
biologisch karakter behoudt en niet tot die meer rationele afwegingen moet worden gerekend, waarover nu nog een opmerking zal
worden gemaakt.
29. Terwijl onder omstandigheden van biologische onmogelijkheid het zelfbehoud als een inelastisch gegeven verschijnt, wordt bij
rationele afweging de zelfbetrokkenheid gerelativeerd in het licht
van de kosten. De kosten zijn de prijs van het middel of de methode.
Het is dit element van kostenberekening dat ontbreekt in de beide
juist genoemde gevallen. Is het de moeite waard? "does it pay"?
Overigens kunnen de kosten betrekking hebben, behalve op de eigen
persoon, op andere personen, zonder dat men zich daarmee als behorende tot zijn zelf indentificeert. 3
Interpersonele informatie
30. Het is duidelijk, dat in de onderscheiden beslissingsprocessen de informatie omtrent de persoon van de tegenspeler zijn vitaliteit, vastberadenheid en oogmerken een belangrijke rol spelen. Maar
wat weten wij over het geobjectiveerde belang, dat wij op het punt
1
J . O. Unnson, Saints and Heroes, in Melden (Ed.), Essays in Moral
Philosophy, 1958.
2
Caroline-incident, 1837, Nota-wisseling tussen de Amerikaanse Secretary of State Webster en Lord Ashberton.
3
"Bij de beantwoording van de politieke basisvraag of de raketten met
geweld door een massale luchtaanval en invasie buiten werking moesten worden gesteld of door de veel minder riskante toepassing van een maritieme
blokkade, steunde hij [president Kennedy] krachtig de idee van de blokkade.
Dat deed hij omdat hij voorzag dat de luchtaanval en invasie waaraan door
velen de voorkeur werd gegeven, de dood zou betekenen voor duizenden
onschuldige Cubaanse burgers en ook voor duizenden Amerikaanse militairen." (Robert F. Kennedy, Thirteen Days, Ned. vertaling 1969, p. 8.)
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staan te offeren, of juist te sparen, over "levenskansen" of over de
juistheid van de toeschrijving van een "onvervangbaar cultuurgoed" aan een beroemde maked
31. Voor zijn kostenberekening zal de persoon alléén de nodige
gegevens trachten te verzamelen, maar het kan ook zijn, dat zijn
conflictpartner hem daarbij helpt. Soms "spreken de feiten voor
zich" en verschaffen zij rechtstreeks inlichtingen. De persoon ziet
tegenover zich een mannetjesputter, of een grote mogendheid,
of een imponerende coalitie. Soms komt hij te staan voor een "voldongen feit" of voor de veelbetekenende aanwezigheid, "presence"
van een ander ter plaatse. In de 18e eeuw meende men te staan
tegenover, en een voorwerp te zijn van het automatisme van een
machtsevenwicht dat berekenbaar was als de wetten van Newton.
In onze tijd is men even stellig overtuigd van de ónberekenbaarheid van de kosten die verbonden zijn aan het gebruik van nucleaire
wapens en ziet men daarin een nieuw soort evenwicht dat het statengedrag feitelijk reguleert. In de juist gebruikte termen zou men ook
kunnen zeggen, dat er eertijds sprake was van een empirische onmogelijkheid om de balans te breken, thans van een biologische
onmogelijkheid.
32. Soms spreken de feiten niet voor zich zelf, maar laat men ze
spreken om iemands kostenberekening te beïnvloeden. De aanwezig
heid van macht zal dan niet slechts zichtbaar zijn, maar bepaald ook
meegedeeld worden in de taal van parades, militaire manoeuvres of
garanties aan of allianties met derden. De bedoeling is de opponent
van overwogen conflict-verwekkend gedrag te weerhouden door zijn
kostenberekening te beïnvloeden. In dat verband kan gesproken
worden van informatie, of van mis-informatie. De getoonde macht
zal soms niet meer dan een coulisse zijn; in andere gevallen evenwel
is haar geloofwaardigheid onweerlegbaar. Vastberadenheid in het
besluit om de kosten voor een defensieve, expansieve of missionaire
tegenpartij hoog te maken kan b.v. onweerlegbaar worden gemaakt
door schepen of bruggen achter zich te verbranden. 1
Misinformatie daarentegen wordt verstrekt, bv. door het ongeladen pistool, om in de conflictpartner óverschatting van zijn kosten
te induceren en hem aldus van conflict-verwekkend gedrag te weerhouden. Een variant is het ultimatum, voorzover het een mededeling wil zijn om de ontvanger door paniek tot kostenoverschatting
1
Een extreem voorbeeld van geloofwaardigheid door onherroepelijkheid
is H. Kahn's Doomsday Machine (On Thermonuclear War, p . 145 v.) Zij
heeft h et vermogen alle leven op aarde te vernietigen en gaat af bij een aanval
door een van de conflictpartners, zodat de aanvaller automatisch mee vernietigd wordt en niet b ehoeft te twijfelen aan een vernietigende tegenaanval.
De machine is zo geprogrammeerd dat een poging tot ontmanteling de machine al laat afgaan.
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te brengen. Schieten de dreigingen tekort in het beoogde effect, bv.
door overdrijving of andere ongeloofwaardigheid, 1 dan kan men van
wan-informatie spreken. Ook een straf- of andere sanctiebedreiging beoogt, in de speciale spanningsverhouding tussen persoon
en gemeenschap, informatie te verstrekken omtrent de kosten van
overtreding van regels. Ook deze bedreiging kan op den duur haar
doel missen bij gebleken niet-toepassing.
Non-informatie in de zin van opzettelijke onthouding van gegevens wordt toegepast om de opponent juist tot onderschatting van
kosten te brengen teneinde hem zo in het ongeluk te storten. Listen,
camouflages, valkuilen, onverwachte koerswijzigingen en geheime
militaire afspraken zijn aldus methoden van non-informatie die
thuis horen in gewelddadige fase van het conflict.
33. Samenvattend kunnen we zeggen dat de diverse soorten van
machtsevenwicht, garantie, alliantie, presentie, ultimatum, list en
andere sleutelbegrippen van het conflict zich, na analyse, laten
voegen in een systeem van informatie, mis-informatie, wan-informatie en non-informatie. 2 Zij komen ook in het intra-personele conflict voor in de vorm van zelfbedrog en "de-feiten-niet-onder-hetoog-willen-zien" .
Niet zelf-zoekende motieven
34. Een hedendaagse "conflictologie", sterk onder de indruk
van het internationale conflict, heeft vooral belangstelling voor
elementen als kostenberekening, informatie, geloofwaardigheid, als
bepalend voor het gedrag. Toch is het een realiteit dat dikwijls
gans andere overwegingen een rol spelen waarin de zelf-zoekende
kosten-factor nauwelijks voorkomt. Van een gedragsvoornemen
wordt dan afgezien op grond van aanwijzingen uit een bron in het
gezag waarin niet-berekenend geloofd wordt; En dit zonder vrees,
want zou men geloven in de wraak van de goden, of andere metafysische toorn, dan zou er nog steeds sprake van een kostenberekening zijn.
1
T. C. Schelling, The Strategy of Conflict, 1960, p. 177; K. E. Boulding,
Conflict and Defense, 1962, p. 255 v. (uitg. 1963)
2
De Groot geeft in het eerste hoofdstuk van Boek III van het hoofdwerk
een rijke casuistiek van wat gerekend kan worden tot mis-informatie, waninformatie en non-informatie van de vijand. Hij onderscheidt de krijgslist
door niet-handelen, nl. onthouden van de waarheid aan de wederpartij, en
door handelen. Laatstgenoemde soort list wordt, naar scholastische traditie,
weer onderscheiden in misleiding zonder woorden en met woorden. Maar ook
de onwaarheid met woorden wordt weer genuanceerd behandeld doordat de
Groot wijst op de mogelijkheden van de leugen om bestwil (m'1I:ovop.ta, zie
ook hieronder § 37) en de dubbelzinnigheid, waarvan het gebruik tegenover
een wederpartij evenmin onder alle omstandigheden verworpen behoeft te
worden. (Zie ook Suicerus, Thesaurus ecclesiasticus, dl. TI, kol. 459).
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35. Geloof in het gezag van een dirigerende bron kwam al naar
voren bij de onderscheiding van verschillende conflict-verwekkende
gedragssoorten. Zo kon de "status-quo" houding worden opgegeven,
wanneer werd tegemoet gekomen aan de rechtvaardigheid van
het verlangen naar een faire verdeling van rijkdommen en kansen (§ 18), in de geschiedenis een bloedige realiteit: De grens van
"preventief" handelen is na Grotius (§ 17), wegens de onzekerheid
van ieders individuele gevaarschatting, gevonden in de voorlopige
afspraak dat zelfverdediging slechts geoorloofd is "indien een gewapende aanval plaats vindt" (art. 51, Handvest V.N.) . Het gezag
van zo'n aangenomen regel ligt dan voor alle betrokken staat-personen in de kracht van het terzake gegeven woord. Zijn er geen regels
aanvaard, en zou het beginsel gelden dat hetgeen niet verboden is
mag, dan zouden toch nog altijd personen zich in hun expansieve en
in hun extensieve vrijheid beperkt zien door overwegingen van
redelijkheid en zorgvuldigheid. (§ 20). Deze zijn op hun beurt te
herleiden tot het gezag voor de conflictpersonen van het wederkerigheidsprincipe . "Sei ein Person und respektiere die anderen als
Personen" zegt Hegel dan ook 1.
36. Het gezag van de bron, van waar personen dikwijls bereid
zijn gedragsaanwijzingen in ontvangst te nemen, manifesteert zich
op verschillende niveaux en op verschillende afstanden van de ontvanger: terwijl J. Austin de Openbaring als de hoogste rechtsbron
ziet 2 spreekt J. P. Sartre van "valeurs . . . inscrites dans un ciel
intelligible"3 ; anderen wederom geloven in de Staat, de Meerderheid of het gezag van het Gezag zelve. Niet altijd spreekt de bron in
geboden en formules; soms houdt zij zwijgend een gedragsmodel
omhoog in de vorm van conventie, traditie of gewoonte : de geaccumuleerde wijsheid van de vaderen. De wet van de traagheid in
het volgen van de geijkte patronen voltooit de onderwerping. Bepaalde soorten van moeilijkheden doen intussen afbreuk aan het gezag van de beschreven bron.
37 . In de eerste plaats constateert men dat gedragsregels in complexe en soms zelfs conflict-verwekkende toestand worden aangeboden. Altijd behoren zij tot een hierarchisch systeem van hogere
en lagere regels of beginselen. Wanneer men er niet uitkomt en
Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821, par. 36.
The Provinee of Jurisprudenee determined, 1832, begin van Lecture 11.
Maar niet al het goddelijke recht is ons geopenbaard. :" .. .it was not the
purpose of Revelation to disclose the whole of those duties. Some we eould
not know, without the help of Revelation; and these the revealed law has
stated distinetly and preeisely. The rest we may know, if we will, by the
light of nature and reason; and these the revealed law supposes and assumes.
It passes them over in silenee, or with a brief or ineidental notiee".
3
L'existenee est un humanisme, 1946, p. 35.
1

2
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geneigd zou zijn deskundig advies, b.v. van meta-ethici of juristen,
in te roepen om de weg te vinden in het normen-rijk, bewijst dit
op zichzelf al dat er met het klare gezag van de norm iets aan de hand
is. Wat teksten betreft kan de geadresseerde zich zelden verlaten
op wat er geschreven staat, maar moet hij verdacht zijn op iets
geheel anders dat in het systeem verborgen zit. Uitzonderingen op
een voorschrift kunnen als zodanig geformuleerd zijn, hetgeen dan
formele betekenis heeft voor de bewijslast in het beoordelingsproces ;
uitzonderingsgevallen zullen immers de schijn tegen zich hebben.
Maar in het niet-geformaliseerde gedragbepalingsproces heeft de
mogelijke uitzondering op de gelding van de wet of van de niet-geformuleerde morele hoofdregel slechts statistische betekenis; de
handelende persoon is door het bestaan van de hoofdregel nog
niet ontslagen van het zoeken naar het bestaan van een conflicterende regel. Woordbreuk is slecht, maar soms is het toch de beste
keuze tussen gedragsalternatieven, b.v. wanneer te veel levens gemoeid zouden blijken te zijn met het nakomen van onberaden
allianties. De taal, waarin toch heel wat morele wijsheid is opgeslagen, laat ons hier in de steek. Bestond er een woord als "heilswoordbreuk" dan zou een uitzondering de status van de hoofdregel hebben
gekregen : "pacta servanda" is goed, "heilswoordbreuk" is precies
zo goed; woordbreuk is slecht. De geijkte uitdrukking "leugen-ombestwil" (§ 33, noot) is reeds een stap naar de taal-differentiatie die
de persoon in zijn inwendig gesprek uit zijn morele conflicten
helpt. 1
Persoon en gemeenschap
38. Een andere stagnatie in de werking van gedragsdirectieven
komt naar voren, wanneer men zich afvraagt of samengestelde personen - en men denkt wederom aan de staat - wel evenzeer aan
gedragbeperkende regels onderworpen kunnen zijn als enkelvoudige
personen. De vraag doet zich al dadelijk voor in het verkeer, en
mogelijk conflict, tussen samengestelde personen als gelijken of
quasi-gelijken. Maar zij spitst zich toe op het geval waarin samengestelde tegenover enkelvoudige personen komen te staan als ongelijksoortigen. Veelal wordt dan gemeend dat de collectiviteit gehoorzaamt aan andere wetten en men spreekt van de antinomie van
individu en gemeenschap. Misschien is het nuttig daartegenover een
dualistisch standpunt in te nemen en de collectiviteit te beschouwen
of als persoon of als gemeenschap.
1
J. Kovesi, Moral Notions, 1967, geeft in zijn belangwekkend onderzoek
de tenn " savingdeceit".
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De georganiseerde collectiviteit als persoon
39. Bekijkt men de collectiviteit als persoon dan gebiedt de
logica geen onderscheid te maken tussen verschillende soorten
personen wat betreft de eigenschappen die verbonden zijn aan het
begrip persoon. Dit geldt in het bijzonder voor het vermogen tot
gedragsbepaling en gedragsbeperking waarover uitvoerig is gesproken. De gemaakte opmerkingen over het conflict bleken immers
gelijkelijk op te gaan voor alle personen ongeacht hun samenstelling. (§ 11) Een verschil dat zich schijnt voor te doen is bij nader
inzien van empirische aard, ni. dat de private menselijke dilemma's,
zo schril in de literatuur beschreven, in de conflicten, waarbij de
staat betrokken is, eenvoudig niet voorkomen; hier gaat het om
publieke en dikwijls massale conflicten; helden- en heiligdom liggen
niet binnen het bereik van de staat ; de kardinale deugden zijn
alleen voor de individuele mens weggelegd. Maar deze feitelijke
verschillen raken niet het wezen van de zaak.
Een ander verschil dat men wel wenst te maken, is door de sociale ontwikkeling achterhaald, nl. dat het lid van de gemeenschap,
in tegenstelling tot de vreemdeling, van nature in een positie van
subordinatie verkeert. Het opmerkelijke van een hedendaagse humanitaire beweging is juist de neiging de mens in de positie van persoon te plaatsen tegenover de staat ongeacht zijn behoren tot de
staat. De complementaire ontwikkeling is dan dat de collectieve
staat-persoon in dezelfde formele positie verschijnt als de enkelvoudige persoon en in het conflict niet meer aan speciale wetten
onderworpen is.
Het instrumentele aspect van de gemeenschap
40. Bekijkt men daarentegen de collectiviteit als gemeenschap,
afgedacht van haar persoonlijkheid, dan komt haar functie als
instrument naar voren. Overwegingen van utiliteit zijn dan de enige
die aan de orde zijn. Is het b.v. nuttig, of misschien zelfs noodzakelijk, dat er conflict-beperkende, of juist conflict-verwekkende
regels zijn die alleen door de gemeenschap kunnen worden gegeven
of gehandhaafd 1 Daar de gemeenschap een dwanggemeenschap is,
zal het individuele lid van de gemeenschap meestal niet zijn individuele toestemming hebben gegeven tot zijn onderworpenheid aan
ieder product van de onvermijdelijke wetgeving. Het gezag van het
gegeven zijn van mijn woord als mogelijke bron van gedragsbeperking (§ 35) onbreekt derhalve: er resten alleen nog de calculaties
van nuttigheid en noodzaak. Zij kunnen zowel voor als tegen mij
werken: ik kan overstemd worden in mijn waarde-oordelen, maar ik
kan ook het oordeel van de gemeenschap als ondeugdelijk naast mij
neerleggen als ik bereid ben de reactie van het staatsgeweld over
23
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mij te laten komen. Hoewel dit onpraktisch is, heeft het niets
irrationeels, inconsequents, onserieus of onzedelijks.
De staat, als werktuig gezien, in tegenstelling tot de staat als
persoon gezien, heeft ook geen zelf- of eindwaarde, geen "vitaal
belang" , geen aanspraak op overleving, voorzover deze niet instrummenteel verbonden zijn aan de tijdelijke functie. Daarentegen kan
de enkelvoudige persoon nimmer, naar Kant ons geleerd heeft, als
middel beschouwd worden.
41. Aangezien nu eenzelfde dualistische visie t .a .v . de mens
niet mogelijk is en de mens als persoon, in het bezit van al zijn
rechten, van de mens als nuttig lid van de gemeenschap intellectueel bijna niet gescheiden kan worden gedacht, verliest de staat
het op alle fronten. Hij ondergaat als persoon de capitis diminitio de
mens als gelijkgestelde persoon tegenover zich te vinden en zelfs als
gemeenschap bestaat hij slechts bij de gratie van zijn onmisbaarheid.
Zelfs kan gevraagd worden, of de staat als lid van de door hem medegemaakte internationale gemeenschap niet zijn instrument-zijn
meedraagt zodanig, dat hij nooit kan doen wat de mens als lid van de
niet door hem gemaakte nationale gemeenschap soms kan doen, nI.
doen waar hij plezier in heeft. (§ 14)
Uitgaande van de gemeenschap
42. De overwegingen, die de gemeenschap zal hebben om bepaalde conflicten te bestrijden of in goede banen te leiden, kunnen
evenzo (§ 22) worden onderscheiden als de redenen voor de bevordering van bepaalde conflicten. Beoogd kan zijn de bescherming van
de samenleving tegen het gevaar van uitbreiding van het conflict,
maar ook tegen onrechtvaardige verhoudingen als gevolg van sociale
machtsconflicten.
Mechanische middelen
43. Wat betreft de middelen van conflict-behandeling kan men
denken aan mechanische middelen en aan taal-middelen. Mechanische middelen, die op het gedrag van de leden van de gemeenschap
aangrijpen zijn, voorzover het staten aangaat, bijv. ontwapening of
aanwezigheid van een internationale politiemacht en, voorzover het
mensen aangaat, een grote verscheidenheid van dwangmiddelen.
Op het belang grijpen aan het zorgen voor overvloed, de verandering
van het waardetoekenningspatroon door prediking, propaganda of
"indoctrinatie", of door instellingen beschikbaar te stellen om de
partijen er toe te brengen hun belangen te reduceren, te splitsen en
in het algemeen door compromis 1 verenigbaar te maken: conciliatie,
1
De 8plitsbaarheid en vervangbaarheid van het conflictobject, zegt Simmei
dan ook "bedeutet die prinzipielle, wenngleich nur sehr partiell realisierte
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bemiddeling, "goede diensten" . Op de persoon grijpen aan maatregelen als geboortebeperking, isolatie, terdoodbrenging en fusiebevordering. Weliswaar berust het gebruik van al deze mechanische
middelen meestal op wetten, verdragen of andere aanvaarde teksten,
maar als middelen werken zij direct in op de leden van de gemeenschap.
Taal-middelen
44. Omgekeerd kunnen de aanvaarde teksten, of teksten
afkomstig van een aanvaarde autoriteit, als taalmiddelen direct inwerken op de geadresseerden. Men kan twee typen van gedrag-dirigerende taal als middel tot conflictbestrijding onderscheiden
(afgezien van een onderscheiding die alleen binnen het bestek van
een juridische verhandeling relevant zou zijn: bijv. tussen algemene
regelingen, bevelen, contracten, vonnissen etc.)
45. Verkeersregels. Zij zijn bestemd voor de deelnemers aan een
gemeenschappelijke activiteit, waarbij deze hun extensieve (§ 20)
gedragsvrijheid uitoefenen en zodoende het conflict riskeren, dat zij
toch willen vermijden. Aldus b.v. de deelneming aan het gebruik
van de vrije zee, van de openbare wegen en de vrije gedachtenwisseling. 1 Het gebod van zorgvuldigheid is niet voldoende: er
moet grotere zekerheid zijn omtrent het gedrag dat men van zijn
mede-deelnemers kan verwachten. De regel verschaft deze zekerheid
op grond van het directe belang van alle deelnemers om er zich aan
te houden en zou evengoed anders kunnen luiden, mits maar dezelfde
zekerheid en informatie omtrent het gedrag van medespelers bereikt
wordt. Het gezag van de bron behoeft geen rol te spelen; de onbevoegde die in nood bij improvisatie het verkeer tracht te regelen
blijkt reeds voldoende informatie te kt.nnen verschaffen ontrent de
gedragsverwachtingen van de medespelers. De regel of het bevel
geeft geen uitdrukking aan waardekeuzen.
46. Precisieregels. In tegenstelling tot het dynamische gebeuren,
waarvoor de voorafgaande regels of bevelen bestemd zijn, zijn de
onderhavige gericht op de statische verhouding van afbakening
Möglichkeit, den Kampf zu vermeiden oder ihm ein Ende zu setzen, bevor die
blosse Kraft der Subjekte ihn entschieden hat". "Das Kompromis durch
Vertretbarkeit - von dem der Tausch ein Sonderfall ist -" ist "eine der grössten Erfindungen der Menschheit" (p. 251)
1
Voorbeeld van een "waarde-vrije' 'verkeersregel uit de periode toen nieuwe occupatie van het Mrikaanse continent nog tot de "extensieve" bezigheden kon worden gerekend: art 34_ van de Algemene Akte van de Conferentie
van Berlijn, 1885: "La Puissance qui, dorénavant, prendra possession d'un
territoire sur les cötes du continent africain situé en dehors de ses possessions
actuelles, ou qui, n'en ayant pas eu jusque-Ià, viendrait à en acquérir, et de
même la Puissance qui y assumera un protectorat, accompagnera l'acte
respectif d'une notification adressée aux autres Puissances signataires du
présent Acte, à fin de les mettre à même de faire valoir, s'il y alieu, leurs réclamations".
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van de sferen van beslissings- en beschikkingsvrijheid tussen personen en tussen personen en de gemeenschap. Misverstanden daarover
kunnen expansief, conflictverwekkend gedrag uitlokken, en voorkomen worden door een precisering die het verdelingspatroon in
grote trekken onaangetast laat. Onduidelijke grenzen worden gedelimiteerd; onvaste praktijken gecodificeerd ; ethische normen in de
wetgeving gerecipieerd ; vage begrippen, zoals agressie, interventie
of noodweer, gedefiniëerd; onduidelijke teksten geinterpreteerd.
Daarentegen kan men mededelingen uit de gemeenschap, die
uitdrukking geven aan een verandering van het verdelingspatroon
niet tot de typisch conflictbestrijdende taal-middelen rekenen. De
herverdeling van het aardse geluk is de primaire daad met duidelijke
conflict-verwekkende elementen; de mededeling van deze beslissing
door de gemeenschap heeft een secundaire functie, in tegenstelling
tot de zelfstandig ordenende functie van verkeers- en precisieregels.
SCHIJNCONFLICTEN
47 . Tenslotte is het misschien nuttig nog een enkele opmerking
te maken over schijnconflicten, om deze te onderscheiden van de tot
dusver beschreven conflicten. In de nu bedoelde gevallen van schijnconflict is er sprake van onverenigbaarheid, dus conflict van gedragsaanwijzingen (regels, geboden, beginselen, bevelen, aanbevelingen), maar de "oplossing" van het conflict is niet overgelaten
aan de geadresseerden zelf en hun adviseurs (geestelijken, advocaten)
- of, zoals men het ook zou kunnen uitdrukken, de ontvangers zijn
niet overgelaten aan zelf-oplossing. De oplossing is namelijk al
volledig gegeven aan de bron, waar het vaststaat welk voorschrift
ten gunste van een conflicterend voorschrift kan worden terzijde
gelegd, bijvoorbeeld omdat het volgens het normatieve systeem van
lagere orde is, of misschien zelfs geheel buiten de orde is. Over de
juistheid van dit inzicht in het systeem en van wat vaststaat valt
te twisten, maar zo'n twist zou dan moeten verlopen naar objectieve
waarheidscriteria, terwijl het karakteristieke van de eerder gede·
finiëerde conflicten is dat de persoon criteria toepast ontleend aan
zijn betrokkenheid en persoonlijke visie op het toekomstig welzijn
van het zelf en anderen, waarover niet te twisten valt.
48. Het is dus een ander soort moeilijkheid, waarin de persoon
verkeert zolang hij tracht wegwijs te worden in het normen-stelsel
waaraan hij zich onderworpen gelooft, dan het dilemma waarin hij
komt te verkeren zodra hij moet kiezen. Het schijnconflict is zonder
dilemma. Het systeem heeft altijd een antwoord, en altijd maar één
antwoord dat waar is .En het is niet alleen het verplaatsen van een
probleem wanneer men een wezenlijke onderscheiding tussen schijnconflicten en echte conflicten zoekt door te kijken 6f naar de bron,
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óf naar de ontvanger. Het antwoord op het schijnconflict kan gevonden worden langs de weg van koude redenering, logische operaties en feitenconstatering, alles binnen het afgegrensde bestek van
een systeem waarvan het gezag niet twijfelachtig wordt gesteld.
Alleen vragen doen zich voor van het type: Wat is het meerdere dat
het mindere omvat 1 Wie heeft wat aan wie gedelegeerd, van Wie
heeft de Heerser zijn macht 1 Wat kan de bedoeling geweest zijn van
de taal waarin dat alles is geopenbaard, m.a.w. wat zijn de historische feiten zoals de bedoelingen die eens bestaan hebben 1 Pas
wanneer de beantwoording van zulke vragen naar waarheid is geschied en daarmee het schijnconflict is opgeheven doet zich het
dilemma voor dat de ware oplossing wellicht als een slechte of
onaanvaardbare oplossing terzijde moet worden gelegd, en dat, met
inzet van het eigen welzijn, buiten het systeem wordt getreden. (§ 40)
49. De oplossing van het schijnconflict blijkt "waardevrij" te
zijn geweest en heeft niets opgelost voor het werkelijke dilemma. Zij
is vatbaar voor betwisting: de gevolgde redeneringen kunnen logische gebreken vertonen, de interpretaties van feiten, opvattingen
en bedoelingen zijn misschien niet volgens de regels van de kunst
geschied. 1 De oplossing van het "echte" conflict is op het stuk van
het subjectieve en intuitieve van de keuze veelal niet voor betwisting vatbaar. Het kan natuurlijk zijn dat de vergelijkbaarheid van
de grootheden, die op het spel staan, door de criteria, die zij gemeen
hebben, zo exact lijkt dat objectieve oordelen zich opdringen :
een gulden tegen vele guldens, één leven tegen vele levens. Maar
dan geldt ook: hoe onvergelijkbaarder de candidaten voor de keuze,
des te "echter" het conflict; hoe onzekerder hun toekomst, des te
onvergelijkbaarder hun kwantiteit. 2
1
Rechtsconflicten in de zin van conflicten van tot een rechtstelsel behorende normen, volgens de normen van het stelsel opgelost, zullen aldus waardevrije schijnconflicten zijn, waarvan de oplossing voor betwisting vatbaar is
en door betwisting tot stand komt. (§ 2) Men wordt niet geacht buiten het
stelsel te treden; de oplossing ligt in een specifleke conflictregel, of in het
ontbreken van zo'n regel zodat men zijn vrijheid in het kiezen van oplossingen
behoudt, of in de structuur van het stelsel waarbij men bijv. uitgaat van de
redenering dat het meerdere het mindere omvat zoals het internationale
recht het nationale recht. Slechts wanneer het stelsel grotere vrijheid laat, of
geeft, door het gebruik van algemene clausules (J. W. Hedemann, Die Flucht
in die Generalklauseln; eine Gefahr für Recht und Staat, 1933), kan de ars
boni et aequi worden beoefend, zij het ook binnen het waardenpatroon van de
gemeenschap waarvan men persoon of orgaan is.
2
"lt is manifest that if social scientists, as they often do, treat the happiness items as measurable and not only as rankable, they get clear-cut sums
and can compare the results of various social orders. But I stress the point
that we have no scientific aids by which to measure happiness; therefore
social engineers can only describe the distribution of happiness but cannot
compare sums of happiness in each case. Sometimes, however it can be
done ... " O. Neurath, Foundations of the Social Sciences. International
Enc. ofUnified Sciences, Vol. Il, No. 1, 1944, p. 36 v.
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