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Voorwoord

Nu ik mijn studie over militaire-dienstweigering en vredesmoraal kan aan-

bieden, heb ik het gevoel dat er een einde is gekomen aan een boeiende en

leerzame periode in mijn leven. Ik ben bij het onderwerp betrokken ge-

raakt toen ik werd opgeroepen voor militaire dienst en ik besloot die te

weigeren. Mijn erkenning als gewetensbezwaarde bleek niet het laatste

woord te zijn. Het onderwerp was me gaan boeien, vanwege mijn theologie-

studie (moraaltheologie) en ook vanwege mijn rechtenstudie (vrije studie-

richting-strafrecht). Vanuit deze interesse ben ik aan de voorliggende

studie begonnen. Een van de problemen waarvoor ik me gesteld zag was mijn

persoonlijke betrokkenheid om te zetten in een wetenschappelijke benade-

ring. Een andere opgave was het vak van moraaltheologie leren beoefenen,

in een tijd waarin dit vak duidelijk een ontwikkeling doormaakt. En met

de rechtswetenschap had ik dan weliswaar kennis gemaakt, maar de rechts-

kundige aspecten van het onderwerp lagen meer op andere terreinen van de

rechtswetenschap dan op dat van het strafrecht. Ten slotte moest ik me

uitwerken boven het ambtelijk taalgebruik in veel bronnen en kostte het

aanleren van het schrijversambacht de nodige inspanning.

Hoe ik eruit ben gekomen? Het duurde lang, het was ook lang niet

altijd gemakkelijk en soms ging het ronduit moeizaam. Toch was het daar-

om, gegrepen als ik was door het onderwerp, niet minder boeiend er iets

van te maken. Ik hoop dat de studie een bijdrage is tot een juist ver-

staan van het recht tot militaire-dienstweigering geplaatst in de context

van de vredesmoraal.

Dht ik eruit ben gekomen, is dankzij de medewerking van velen. Van

het Curatorium en het Faculteitsbestuur van de Theologische Faculteit

Tilburg,  waar ik werkzaam ben geweest als wetenschappelijk assistent-in-

opleiding. En van het Bestuur en de Directie van het Secretariaat van het

Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, waar ik vanaf 1 februari

1983 werkzaam ben.

Dankzij de medewerking thuis: van Ellen op de eerste plaats, die me met

raad en daad terzijde heeft gestaan, en van Kim en Sigrid, gewoon zoals

zij zijn. En in de laatste fase bij de tekstverwerking, gelukkig, van

Pamela van Drie. Allemaal - en alle anderen - heel erg bedankt!
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Er is er 6dn die ik apart wil bedanken: peter A. van Rijen m.s.c.,

emeritus-hoogleraar in de Moraaltheologie aan de Theologische Faculteit

Tilburg. Hij wees mij hoe ik wel en vooral ook hoe ik niet uit de behan-

deling van het onderwerp zou kunnen komen. Zonder hem zou ik deze studie

niet hebben kunnen aanbieden.

Bert Schumacher
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INLEIDING

Er staan verscheidene wegen open voor een moraaltheologisch onderzoek

inzake militaire-dienstweigering. Het onderzoek in deze studie is een

kritische verkenningstocht langs de lijn van de wetgeving betreffende de

militaire dienst en de weigering daarvan. De verkenningstocht richt zich

op de wetgeving inzake militaire-dienstweigering en in het bijzonder op

de wettelijke normering van de gewetensbezwaren van dienstweigeraars. De

bevindingen leiden tot een nadere bezinning op het standpunt van de

rechtvaardige verdediging. Daar komt de vredesmoraal naar voren als de

eigenlijke context van dit standpunt. De context van de vredesmoraal

wordt verder het gezichtspunt voor een beoordeling van militaire-dienst-

weigering en voor een wettelijke normering van de gewetensbezwaren in

aansluiting bij het beginsel van gewetensvrijheid en bij de taak van de

wetgever.

Door deze opzet is de studie geen monografie geworden in de beteke-

nis van een afgeronde verhandeling over militaire-dienstweigering. De

behoefte aan een recente monografie werd tijdens het onderzoek overigens

wel gevoeld. Aangezien die niet voorhanden was, maakten het verzamelen en

ordenen van de gegevens deel uit van het onderzoek. Daarbij is dankbaar

gebruik gemaakt van velerlei bronnenmateriaal, van verschillende deel-

onderzoeken en van de aanwezige literatuur. Militaire-dienstweigering, zo

bleek uit dit materiaal, heeft vele raakvlakken: met de wijsgerige ethiek,

de (moraal)theologie, de rechtswetenschap, de geschiedenis, de polemolo-

gie of vredeswetenschap, en ook met de psychologie en de sociologie. De

keuze voor een bijzondere aandacht voor de wetgeving op dit brede onder-

7oeksterrein werd - behalve door een persoonlijke interesse - ingeqeven

doo r cle overwe(jing dat de wettelijke verplichting tot militaire dienst,

om zo te zeggen, het natuurlijk achterland van de militaire-dienstw
eige-

ring vormt.

De verkenningstocht begint met een situatieschets (DEEL I). De stand van

zaken wordt opgenomen, ter informatie en introductie, en vooral ter si-

tuering van het onderwerp. Naast informatie over de groep van militai-

re-dienstweigeraars en hun gewetensbezwaren krijgen de hoofdzake
n van de
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wetgeving en de achtergronden ervan aandacht (HOOFDSTUK I en II).

Daarnaast wordt de geschiedenis van de dienstweigeringsbeweging belicht

en tot slot volgt een schets van de aanvaarding van de dienstweigerings-

gedachte in de samenleving (HOOFDSTUK III).

Deze situatieschets krijgt een vervolg in een onderzoek naar de op-

vattingen die de wetgever tot gelding brengt in reactie op militai-

re-dienstweigering (TERUGBLIK EN VOORTGANG VAN HET ONDERZOEK). In het

verdere onderzoek wordt niet de weg ingeslagen van een uiteenzetting over

het geweten of van een aantal case-studies betreffende militaire-dienst-

weigering. De belangstelling naar de opvattingen van de wetgever leidt

tot een onderzoek naar het proces van de Nederlandse wetgeving betreffen-

de militaire-dienstweigering (DEEL II). Hiermee krijgt de verkennings-

tod# in het tweede deel een gerichte voortzetting. En ook nu wordt nieuw

land betreden. Er is immers tot nu toe geen systematisch onderzoek ver-

richt naar dat proces van wetgeving. Bovendien ontbreekt het aan geschikt

vergelijkingsmateriaal uit het buitenland. Weliswaar deed P. Sabli&re

uitgebreid onderzoek naar de totstandkoming van een wettelijk statuut

voor militaire-dienstweigeraars in Frankrijk. (Zie: Sabli6re P., Le sta-

tut 16gal de l'objection de conscience, Parijs 1971.) Maar dit onderzoek

blijft voornamelijk uitwendig, terwijl het oogmerk van de onderhavige

studie een inhoudelijk onderzoek naar de opvattingen van de wetgever is.

De Nederlandse wetgever boog zich tot op dit moment driemaal over de

wetgeving. Achtereenvolgens komen de wetsontwerpen van '1923', '1962' en

'1978' aan de orde, respectievelijk in HOOFDSTUK IV, V en VI. Het onder-

zoek heeft het karakter van een kritische lezing van het proces van de

wetgeving. Bij het op de voet volgen van de wetgever tekenen zich twee

lijnen af. De eerste is dat de wetgever niet goed raad blijkt te weten

met de normering van de gewetensbezwaren. De tweede is het spoor van een

mogelijke andere normering. Hierbij komt vooral naar voren dat de wetge-

ver zijn afkeer van het gebruik van militair geweld niet te baat neemt

als aanknopingspunt voor de normering. Er zijn verschillende argumenten

om dat wel te doen. Daarbij stelt zich evenwel de principidle vraag of

het standpunt dat de samenleving zonodig militair verdedigd moet kunnen

worden, toelaat dat de wetgever bij de normering van de gewetensbezwaren

zijn afkeer van het gebruik van militair geweld tot uitdrukking brengt.
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Deze vraag is voorwerp van bezinninq in DEEL III van de studie: hoe

moet lifil standplint v:iii dr. 1·echtvaac'dige verdediging begrepeti worderi eri

hoe moet het worden gehanteerd in verband met het geweld dat met de ver-

dediging gepaard gaat. In het proces van de wetgeving is het in feite de

tegenvoeter van de absolute afwijzing van het gebruik van militair ge-

weld. Dat leidt ertoe dat de bezinning aanvangt met een doorlichting van

een aantal exemplarische beschouwingen waarin deze tegenstelling zicht-

baar wordt (HOOFDSTUK VII). De vraag wordt dus niet beantwoord in een

historisch-moraaltheologische uiteenzetting over de leer van de recht-

vaardige oorlog. In plaats daarvan wordt de verkenningstocht voortgezet,

in een nieuwe richting en met de vraagstelling als het kompas. De bevin-

dingen krijgen een nadere toetsing in een analyse van de recente kerke-

lijke leer op het punt van de rechtvaardige verdediging (HOOFDSTUK VIII).

Dat gebeurt, omdat het beginsel van de rechtvaardige verdediging een be-

langrijk element is van de kerkelijke leer inzake oorlog en vrede. De

analyse laat zien dat de vredesmoraal de eigen context vormt van het

standpunt van de rechtvaardige verdediging. De betekenis daarvan wordt

vervolgens nader aangegeven in een uiteenzetting over deze moraal (HOOFD-

STUK IX). Elk van de drie hoofdstukken van dit derde deel besluit met een

opmerking over het belang van de gewonnen inzichten voor de vraagstelling

in verband met de wetgeving.

In het besluit van de studie (DEEL IV) is de vredesmoraal het uit-

gangspunt voor een aantal opmerkingen betreffende militaire-dienstweige-

ring en het recht dat dienstplichtigen daartoe hebben. Hier komt ook de

kwestie van de wettelijke normering van de gewetensbezwaren nogmaals ter

sprake.

De leidraad van de studie vormen de vragen die gaandeweg in de verkenning

van de thematiek worden opgeroepen. Deze methode is gevolgd om een prak-

tische bijdrage te kunnen leveren tot de sociale moraal op het punt van

de normfundering en -ontwikkeling inzake het weigeren van militaire-

dienstplicht. Hierbij moet worden opgemerkt dat de studie voornamelijk is

gebaseerd op gegevens en literatuur die dateren van v66r 1980. Een be-

langrijke uitzondering vormen de uitspraken van kerkelijke gezagsdragers

uit 1983 inzake het vraagstuk van de kernbewapening, en de discussie die
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daarop volgde.

De studie gaat niet vergezeld van een bibliografie over het onder-

werp. Het volstrekt uiteenlopend karakter van de talloze, kleine en grote

publikaties, in binnen- en buitenland, maakt een niet-beredeneerde bi-

bliogralle tamelijk zinloos. En een beredeneerde bibliografie zou een
aparte studie vragen.
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DEEL I MILITAIRE-DIENSTWEIGERING: EEN SITUATIESCHETS

INLEIDING

Dit eerste deel van de studie geeft een schets van de thematiek van

militaire-dienstweigering. Het dient ter introductie en informatie, maar

vooral ook ter situering van de thematiek.

In het eerste hoofdstuk komen aan de orde het stelsel van legervorming en

de wettelijke verplichting tot militaire dienst, het beleid inzake de

dienstplicht, en een aantal gegevens over de groep van gewetensbezwaarde

dienstplichtigen.

Het tweede hoofdstuk gaat nader in op de positie van militaire-

dienstweigeraars naar wet en recht. Hier krijgen de wettelijke regelingen

in Nederland aandacht: de erkenningsprocedure, de vervangende-dienst-

plicht en in het bijzonder de wettelijke normering van de gewetensbezwa-

ren in verband met de erkenbaarheid ervan. In de laatste paragraaf wordt

de positie van militaire-dienstweigeraars in een breder, internationaal

verband bezien.

De geschiedenis van de dienstweigeringsbeweging en de weerklank die

deze thans gevonden heeft in de samenleving, illustreren het maatschap-

pelijk draagvlak van de militaire-dienstweigeringsgedachte. Het derde

hoofdstuk schetst hiervan de grote lijnen.

Het eerste deel wordt afgesloten met een korte thematische terugblik

en met de aanduiding van de voortgang van het onderzoek.

Het onderzoek dat aan deze schets van de stand van zaken ten grondslag

ligt, betreft gegevens en ontwikkelingen tot 1980.
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HOOFDSTUK I DE MILITAIRE-DIENSTVERPLICHTING EN GEWETENSBEZWAARDEN

Inleiding

'Hij, die in kennis is gesteld van zijn geschiktheid voor de militaire

dienst, zomede de militair, kan Onze Minister van Defensie zo mogelijk

met redenen omkleed verzoeken zijn bezwaren als ernstige gewetensbezwaren

te erkennen.' Deze tekst van artikel 3 van de Wet gewetensbezwaren

militaire dienst (afgekort: WGMD) beperkt de werking van de wet niet tot

diegenen die nog voor de eerste oefentijd moeten opkomen (1). Ook zij die

de militaire dienst vervullen of vervuld hebben, kunnen, zolang zij

oproepbaar zijn, een beroep doen op de wet ter erkenning van hun

gewetensbezwaren. Naar deze gewetensbezwaarde dienstplichtigen gaat in

het vervolg van de studie de aandacht uit. Dit wil zeggen dat eventuele

vragen waarmee beroepsmilitairen te kampen hebben niet op de voorgrond

komen te staan. Hetzelfde geldt ten aanzien van degenen die, zonder een
persoon I i,Ike dienstplicht, gewetensbezwaren hebben tegen .indirect.e

militaire-dienstverlening. Hierbij kan met name worden gedacht oan de

zogeheten belasting-weigeraars (2).

Door deze beperking wordt de thematiek nauw verbonden met de

institutie van de militaire-dienstplicht en de wijze waarop de

dienstplicht vorm heeft gekregen. De ontwikkeling die dit stelsel van

legervorming in Nederland tot nu doormaakte, kan de thematiek in eerste

instantie situeren. Verder komt in dit hoofdstuk het beleid inzake de

militaire-dienstplicht ter sprake. Het hoofdstuk wordt bedindigd met een

aantal gegevens betreffende de groep van gewetensbezwaarde dienst-

plichtigen.

Paragraaf 1  Historische achtergronden van het stelsel van legervorming

en militaire-dienstplicht

1.1.  De ontwikkeling van de algemene en persoonsgebonden dienstplicht

De ontwikkelingen binnen het stelsel van legervorming resulteerden in
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Nederland in een vorm die gedeeltelijk berust op de wettelijke regeling

van een algemene en persoonsgebonden dienstplicht en gedeeltelijk op de

werving van vrijwilligers (3). Deze mengvorm van een vrijwilligers- en

dienstplichtigenleger, die men ook in andere landen kent, gaat direct

terug op ontwikkelingen op het einde van de achttiende en in het begin

van de negentiende eeuw. In de literatuur over de herkomst van het

stelsel wijst men op de invloed van de staatkundig-politieke situatie en

in het bijzonder op de 'conscriptie' zoals die in Frankrijk ten tijde van

Napoleon werd ingevoerd. Het feit dat een recrutering bij verplichte

inschrijving en een beperkte duur van de diensttijd militair en

financieel aantrekkelijk waren, leidden tot het ontstaan van het stelsel

van dienstplicht. De verbreiding ervan werd in de hand gewerkt doordat

men zich genoodzaakt voelde niet achter te blijven bij een internationale

ontwikkeling. In het proces van codificatie van nationale wetgevingen

kreeg de verplichting tot het verrichten van militaire dienst ten behoeve

van de nationale staat, het vaderland, een vaste plaats in de grondwet.

Voorts vormden de geringe  belangstelling voor een vrijwillig

dienstverband en de overtuiging van overheden dat ingezetenen van de

staat verplicht konden worden tot militaire dienst, belangrijke factoren

in het ontstaan van een stelsel van 'dienstdwang'. Dit laatste geldt ook

voor Nederland (4).

De Nederlandse regeling om mannelijke ingezetenen tot militaire

dienst te kunnen verplichten was in principe algemeen. Vanwege de

beperkte behoefte aan manschappen was in de loop van de negentiende eeuw

een stelsel van kracht waarbij het lot aanwees wie militaire dienst moe
st

verrichten. Daarbij bleef het mogelijk dat de loteling zich liet

vervangen door iemand die qua leeftijd en gezondheid aanvaardbaar wa
s.

Vooral dit laatste werd onrechtvaardig gevonden. Het gaf het stelsel een

klassekarakter: de economisch sterkere kon zijn dienstverplichting

afkopen. Op het einde van de negentiende eeuw kreeg het stelsel daarom

een persoonsgebonden karakter; de mogelijkheid van plaatsvervanging werd

afgeschaft. Verder maakte de Dienstplichtwet van 1938 een einde aan de

loting (5).

In de jaren die daarop volgden kon vanwege het overschot aan di
enst-

plichtigen het beleid inzake de keuring voor militaire dienst en inzake
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de vrijstellingen verder worden ontwikkeld. De naam voor het bij de wet

geregelde stelsel van dienstplicht bleef overigens die van algemene

dienstplicht, waarbij eenieder, daartoe in staat, verplicht kan worden

tot militaire dienst. Feitelijk betrof het stelsel echter altijd slechts

'in naam' een algemene dienstplicht. Een beperkt aantal mannen verricht

daadwerkelijk militaire dienst, momenteel ongeveer 35% van het aantal

ingeschrevenen voor de keuring (6).

1.2  De waardering van de dienstverplichting

De in principe algemene maar beperkt ten uitvoer gelegde persoonlijke

dienstplicht vormt het maatschappelijk gereguleerde en wettelijk

vastgestelde kader waarbinnen de thematiek van de militaire-dienst-

weigering is gesitueerd. Het wettelijk verplicht karakter is hier van

vdrstrekkende betekenis.

Hoe deze wettelijke verplichting werd gewaardeerd, kunnen officiale

en minder offici6le meningen illustreren. Het stelsel van militaire-

dienstplicht was niet de eerste voorkeur geweest van de regering. Toen

het eenmaal was ingevoerd bleef het een bron van discussie en kritiek

(7). In argumentaties ten gunste van het dienstplichtstelsel werd de

dienstplicht geacht een instrument te zijn waarmee elk standsverschil

overwonnen kon worden en noemde men haar een uitvloeisel van de gedachte

dat burgerlijke rechten en plichten voor allen gelden. Ook zag men haar

als correlaat van het kiesrecht. Waar deze argumenten niel bleken aan te

slaan, was een belangrijk argument dat alle onderdanen in principe een

gelijke last moesten dragen uit hoofde van de plicht die ieder had ten

opzichte van het vaderland. In dit verband kende men de dienstplicht ook

een vormende functie toe. Militaire dienst zou de vaderlandsliefde

bevorderen en daarnaast ook de zin voor orde, tucht en lichaamsverzor-

ging.

De persoonsgebondenheid van de dienstplicht werd in het bijzonder

gezien als een eis van rechtvaardigheid en passend in een democratie. Een

betere lastenverdeling zou het gevolg ervan zijn. Daarnaast zou dit de

kloof tussen maatschappij en leger helpen overbruggen en het gemiddelde

intellectuele niveau van de soldaten verhogen (8).



11

Bij degenen die tegen de dienstplicht waren gekant, speelden naast

opvattingen omtrent democratie, burgerschap en de verhouding tussen

individu en overheid meer uitgesproken ethische opvattingen een rol. Er

werd gesproken over 'militaire slavernij': de dienstplicht zou het middel

zijn waarmee mensen tot slaaf werden gemaakt om anderen tot slaaf te

maken, en een schreeuwend onrecht, omdat het mensen tot passieve gehoor-

zaamheid brengt om te doden en gedood te worden zonder te weten waartoe.

Deze veroordeling van de dienstplicht ziet men herhaaldelijk terugkeren.

Later komt daar nog bij dat de dienstplicht wordt gezien als een van de

oorzaken van de oorlogvoering, soms zelfs als de belangrijkste. De

gelijktijdige en alzijdige afschaffing ervan zou het geneesmiddel tegen

oorlog zijn (9). Dit soort veroordelingen van de dienstplicht werd soms

gevolgd door een pleidooi om van de nood toch maar een deugd te maken. Zo

gaf een publicist als zijn mening dat de dienstplicht verheven en omge-

werkt moest worden tot 'een middel ad majorem Dei Gloriam'. Op deze wijze

zou 'dat serpent van den Algemeenen Dienstplicht' toch nog kunnen

sl.rekkori 'tot heil v:iii Vad(irlarid er, \/(ilk' (11)).

Ofschoon het tijdgebonden karakter van deze argumentaties voor en tegen

het stelsel van dienstplicht onmiskenbaar is, illustreren zij wel de

discutabele positie ervan. Als een praktische regeling en vooral ook

geboren uit nood aan vrijwilligers moest het wel, zeker in het licht van

een zich snel ontwikkelende wijze van oorlogvoering, aanleiding geven tot

kritiek, verzet en studie ter hervorming of afschaffing ervan (11).

1.3 Legervorming en dienstplicht hedentendage

Tegen de achtergrond van de geschiedenis is de kwestie van legervorming

en dienstplicht thans niet nieuw, maar wel actueel. Begin zestiger jaren

ontstond in Nederland, maar ook elders, de tendens om de diensttijd te

verkorten. In de afgelopen jaren werden van de zijde van de Nederlandse

overheid beleidsstudies op touw gezet met het oog op een verdere

terugdringing van het dienstplichtigenleger. Internationaal bezien is de

ontwikkeling niet overal dezelfde. In landen als Frankrijk, de Duitse

Bondsrepubliek en Belgie stonden studiecommissies recent nog
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uitdrukkelijk de mengvorm van het leger voor. In Engeland was intussen al

een einde aan de dienstplicht gekomen. Ook in de Verenigde Staten ging

men over tot een vrijwilligersleger. De gang van zaken daar heeft

overigens weer geleerd dat de afschaffing van de militaire-dienstplicht

niet definitief behoeft te zijn. In 1977 opperde de Amerikaanse Asso-

ciation of the United States Army het idee de dienstplicht geheel of

gedeeltelijk weer in te voeren om problemen in verband met de kosten-

stijging en met de recrutering en kwaliteit van de vrijwilligers het

hoofd te kunnen bieden (12).

* de beoordeling van het stelsel van legervorming *

De blijvende betekenis van de dienstverplichting voor het stelsel van le-

gervorming vormt een aanleiding te bezien hoe tegenwoordig de verplichte

militaire dienst officieel wordt gewaardeerd.

De waardering in Nederland is hier het voorbeeld. Daar kwam de

dienstplicht met name aan de orde in de ministeri6le defensienota uit

1974. In deze nota vraagt de Minister naar het recht en de verant-

woordelijkheid van de overheid inzake de verplichte militaire dienst en

de gerechtvaardigdheid ervan in samenhang met de mate waarin de dienst-

plichtgedachte onder de bevolking leeft (13). Een staatscommissie kreeg

de opdracht advies uit te brengen 'inzake de personeelsvoorziening voor

de krijgsmacht' op grond van de overweging 'dat in brede kring behoefte

bestaat aan het instellen van een nader onderzoek naar het in de nabije

toekomst te hanteren systeem van personeelsvoorziening voor de krijgs-

macht en in het bijzonder naar de betekenis van de dienstplicht voor deze

personeelsvoorziening' (14).

De betreffende commissie onderzocht voornamelijk de bereidheid van

jongeren om een tijdelijk vrijwillig dienstverband aan te gaan en de

financidle haalbaarheid van een dergelijk vrijwilligersleger. Deze

aanpak wijst op zich in de richting van een stellingname ten gunste van

een vrijwilligersleger. De studie resulteerde echter niet in een unaniem

advies hiertoe. In het rapport lopen de meningen uiteen. Een gedeelte van

de commissie acht een vrijwilligersleger onvermijdelijk en gewenst.

Anderen vinden zo'n leger voorbarig of niet-onvermijdelijk en ongewenst.

Het advies luidt dan 'niet - althans niet op korte termijn - over te gaan
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tot het vormen van een kader-vrijwilligerskrijgsmacht', maar wel de

mogelijkheden na te gaan meer vrijwilligers aan te trekken. Met dit

advies wil de commissie zo 'optimaal' mogelijk tegemoet komen aan

bezwaren die er bestaan tegen een dienstplichtigenleger uit maatschap-

pelijk en militair oogpunt en bezien vanuit het standpunt van de indi-

viduele dienstplichtige (15). Die bezwaren brachten de commissie in meer-

derheid tot een 'voorwaardelijke' en 'zekere mate van voorkeur' voor een

vrijwilligersleger. Van de opgesomde bezwaren tegen een dienstplichtigen-

leger wordt aan het militair-technische bezwaar het meeste gewicht

toegekend. Het komt erop neer dat binnen het leger vanwege 'techno-

logische en andere ontwikkelingen in een moderne krijgsmacht' de behoefte

bestaat aan een dienstverband dat langer duurt dan de wettelijk vastge-

stelde duur van de dienstplicht, terwijl een verlenging van de duur van

de militaire-dienstplicht politiek en maatschappelijk ongewenst is (16).

* de beoordeling van de verplichting tot militaire dienst *

Op zichzelf speelt het verplicht karakter van de dienst in het oordeel

van de commissie een secundaire maar niet geheel onbelangrijke rol. Naar

het oordeel van de commissie heeft de overheid het 'recht' zo nodig een

dienstplicht op te leggen vanwege haar defensietaak. Zij kan die taak in

de praktijk slechts vervullen 'als zij in principe kan beschikken over de

(verplichte) diensten van alle burgers' (17).

Over de toepassing van dit principe is de commissie echter verdeeld.

In een eerste opvatting is de overheid vanwege het voor de vrijheid zo

ingrijpend karakter van de dienstplicht verplicht hiervan af te zien,

zodra zij andere mogelijkheden heeft om in de personele behoeften te

voorzien en deze aanvaardbaar zijn. Een tweede opvatting beklemtoont de

concrete eigen waarde van de dienstplicht als toepassing van het beginsel

dat eenieder gelijk is voor de wet, en als middel tot het kweken van

burgerzin en 'nationale dienstbaarheid waartoe alle staatsburgers

geroepen zijn' (18). Voorts kent men in deze opvatting de dienstplicht

andere voordelen toe: een pedagogisch voordeel ten aanzien van de

jongeren, een algemeen sociaal voordeel in verband met de spreiding van

de dienst over alle lagen van de bevolking en een sociaal-psychologisch

voordeel in verband met een mogelijke verstarring binnen het leger en e
en
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isolering van het leger ten opzichte van de maatschappij. Tenslotte zien

sommigen er eeri middel in om het bedenken vari nieuwe oplossingen voor het
vredesvraagstuk te stimuleren (19). In een derde opvatting maken de

ongewenstheid en onaanvaardbaarheid van een vrijwilligersleger het al

niet mogelijk het stelsel van dienstplicht af te schaffen. Deze opvatting

leeft ook buiten de commissie, bij groeperingen die door de commissie

werden gehoord (20). Sommige van deze groeperingen keren zich daarbij

zowel tegen de dienstplicht - althans in de huidige vorm - als tegen een

vrijwilligersleger. Al naargelang de mate van hun afwijzing staan zij een

'derde mogelijkheid' voor, een systeem van sociale verdediging, of zij

ontkennen dat de overheid een defensietaak heeft (21).

Deze drie opvattingen geven een uiteenlopende opstelling ten aanzien

van de dienstplicht te zien:

a. men is voorstander van de opheffing van de dienstplicht vanwege de

inbreuk die deze plicht maakt op de vrijheid en wenst afschaffing ervan

op het moment dat andere mogelijkheden tot legervorming te realiseren,

aanvaardbaar en vanuit militair oogpunt gewenst zijn;

b. men staat handhaving ervan voor vanwege de eigen waarde die de dienst-

plicht wordt toegekend, zolang het stelsel van dienstplicht uit militair

oogpunt niet ondoeltreffend is of omdat een vrijwilligersleger ongewenst

wordt geacht;

c. men pleit ervoor de dienstplicht af te schaffen en geen vrijwilligers-

leger in te voeren maar een nieume vorm van verdediging; of men bepleit

zonder meer de afschaffing van het leger.

Vanwege het officieel-beleidsmatig karakter is de studie van de

staatscommissie een belangwekkende illustratie van het feit dat het

dienstplichtstelsel en vooral het verplicht karakter van de militaire

dienst uiteenlopend worden gewaardeerd. De invloed daarvan op de uitein-

delijke meningsvorming in de commissie blijft onduidelijk. Wel blijkt dat

de waarde die wordt toegekend aan het verplicht karakter van de militaire

dienst, zeker niet beslissend is voor het oordeel ten aanzien van de

gewenste legervorm. Eerder is het omgekeerde het geval. Eertijds was het

stelsel van militaire-dienstplicht meer een noodoplossing vanwege het

gebrek aan vrijwilligers; thans is het voor sommigen te verkiezen boven

een vrijwilligersleger en voor anderen een ineffectieve vorm voor een
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modern leger. Hoe de verdere ontwikkeling van het stelsel van leger-

vorming ook zal zijn, het advies van de staatscommissie laat eens te meer

zien dat de meningen over de militaire-dienstverplichting uiteenlopen.

Verder bevatten de verschillende standpunten een element van keuze.

Hierbij is voor sommigen de keuze voor de militaire-dienstplicht op dit

moment onhoudbaar geworden, omdat zij een vrijwilligersleger wenselijk en

orivermijdel j jk achteii. in het. algemeen kan men concluderen dat de beoor-

deling van de militaire-dienstverplichting onderhevig is aan ontwikke-

lingen op het terrein van de defensie.

Paragraaf 2 Dienstplichtbeleid en dienstweigering

In de studie van de genoemde staatscommissie ervaart men het relatief

gering aantal dienstplichtigen als een principieel onbillijke, ongelijke

lastenverdeling. Het vormt een belangrijk argument tegen het dienst-

plichtstelsel. Om die reden bezon de commissie zich, in aansluiting bij

eerder gemaakte studies over het dienstplichtbeleid, in het bijzonder op

maatregelen die de bezwaren tegen de praktische toepassing van het

stelsel van dienstplicht zouden kunnen wegnemen. De commissie streefde

derhalve niet onverkort naar afschaffing van het stelsel van dienstplicht

om de eerder genoemde principi6le bezwaren tegen het stelsel of vanwege

het meer praktische bezwaar van de ongelijke lastenverdeling (22). Het

streven is gericht op een hervorming van het dienstplichtbeleid.

Dit dienstplichtbeleid werpt licht op de militaire-dienstweigering

in het algemeen en op de positie van dienstweigeraars in het bijzonder.

2.1  De opzet van het dienstplichtstelsel

Een eerste facet van het beleid betreft de keuring voor militaire dienst.

Op grond van hiertoe ontwikkelde criteria ondergaan de voor dienstplicht

ingeschrevenen een keuring. De selectie leidt tot een aantal afgekeurden,

die daarmee 'vrijgesteld' zijn van militaire dienst.

Deze 'vrijstellingen' zijn te onderscheiden van die welke voort-

vloeien uit bepaalde wettelijk vastgelegde vrijstellingsgronden. Deze

vrijstellingsgronden zijn kostwinnerschap, persoonlijke onmisbaarheid,
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broederdienst, het in opleiding zijn voor of het bekleden van een gods-

dienstig-menslievend ambt, en de aanwezigheid van een bijzonder geval

(bijvoorbeeld de uitoefening van een bepaald beroep). Deze wettelijke

gronden voor vrijstelling houden verband met eisen van rechtvaardigheid,

met maatschappelijke belangen, met de verhouding kerk-staat en met

belangen van de krijgsmacht. Een andere grond voor vrijstelling is verder

het verricht hebben van werk in ontwikkelingslanden gedurende een

bepaalde periode (23).

Naast de vrijstellingsgronden bestaat in het belang van de krijgs-

macht de mogelijkheid dienstplichtigen te bestemmen tot 'buitengewoon

dienstplichtig'. De commissie die het beleid doorlichtte en voorstellen

tot wijziging deed, wilde vooral deze mogelijkheid meer laten benutten om

het teveel aan potentieel dienstplichtige militairen weg te werken. Dit

zogeheten 'surplus' of 'overschot' bepaalt in belangrijke mate het

concrete dienstplichtbeleid. Het beInvloedt ook sterk het beleid waarbij

dienstplichtigen uitstel wordt verleend van opkomst voor de eerste oefen-

tijd (24).

Del dieristplichtregelirigen beinvloeden de militaire-dierist-

wrigering in 7over zij ertoe leiden dat bepaalde gewetensbezwaarden hun

bezwaren niet meer kenbaar kunnen of behoeven te maken. Verder zijn zij

van betekenis voor degenen die door de Minister als dienstweigeraars

erkend zijn. De genoemde regelingen gelden namelijk ook voor wat betreft

het verrichten van de vervangende dienst waartoe erkende dienstweigeraars

verplicht zijn. Dat neemt niet weg dat de positie van dienstweigeraars

niet in eerste instantie door het dienstplichtbeleid wordt bepaald. Hun

vrijstelling is bij een afzonderlijke wet geregeld en ondergaat vandaar

in principe niet de invloed van wijzigingen in het beleid. De achtergrond

hiervan is de eigen afzonderlijke waardering die wordt gegeven aan het

hebben van gewetensbezwaren als grand voor vrijstelling. Deze gaat terug

op het feit dat de bezwaarde uit eigen overtuiging de militaire dienst

afwijst. De afhandeling van deze gevallen van dienstweigering werd dan

ook niet ingepast in het geregelde stelsel. Zo leidt het hebben van gewe-

tensbezwaren bijvoorbeeld niet tot afkeuring voor militaire dienst

vanwege de omstandigheid niet tot militaire dienst 'in staat' te zijn.

Het werd evenmin geschaard onder de groep van de genoemde vrijstellings-
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gronden (25).

2.2  Aanzetten tot een bezinning op de dienstplicht

De inrichting van het stelsel van dienstplicht, de plaats die mili-

taire-dienstweigering werd toegekend, en de overheersende aandacht voor

de praktische toepassing van de dienstplicht hebben er mede toe geleid

dat in de verschillende studies een bijzondere bezinning uitblijft op het

verplicht karakter van de dienst in samenhang bijvoorbeeld met de

bestaande WGMD. Wel werd in een van de studies van de Commissie

Dienstplichtbeleid gesproken over nieuwe vormen van dienstplicht. Men nam

de gedachte op om de militaire dienst te verbreden tot een algemeen

maatschappelijke dienstplicht. Hiertoe zou dan de militaire dienst

behoren als een van de keuzemogelijkheden. Naast andere bedenkingen

weerhield het verplicht karakter van zo'n dienst de commissie ervan een

plan voor een dergelijk algemeen stelsel van verplichte dienstverlening

uit te werken. Ook aan een beperkte uitwerking van de gedachte van een

dienstplichtstelsel-naar-keuze kwam de betreffende commissie niet toe.

Daarmee wordt bedoeld dat althans degenen die dienstplichtig zijn, de

keuze moet worden gelaten op welke wijze zij hun dienstplicht wensen te

vervullen, in de vorm van een militaire of andere dienst. De commissie

ging niet op deze suggestie in, omdat naar haar zeggen de afzonderlijke

wetgeving voor gewetensbezwaarde dienstplichtigen dit reeds verhinderde

(26).

2.3  De uiteenlopende vormen van dienstweigering

Tot besluit van deze paragraaf zijn enkele opmerkingen op hun plaats

belreffende de uiteenlopende vormen van dienstweigering.

Als weigeraars van militaire dienst vormen de gewetensbezwaarden

tegen militaire dienst slechts 66n categorie van dienstweigeraars.

Binnen de militaire organisatie betekent dienstweigering het niet

opvolgen van een dienstbevel. Deze en andere zaken worden geregeld i
n een

afzonderlijk militair straf- en tuchtrecht (27). Dienstweigering kan hi
er

verschillende oorzaken hebben, zoals een toestand van nood, de
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onmogelijkheid een bepaald dienstbevel uit te voeren of schending van een

rechtsnorm in geval van uitvoering van een bepaald bevel (28). In de tijd

vbor de legalisering van dienstweigering-uit-gewetensbezwaren kwamen

gewetensbezwaarde dienstweigeraars in aanraking met de bepalingen van dat

militaire strafrecht. En dat is nog steeds het geval waar dienstweige-

raars geen eigen statuut hebben. Dit geldt eveneens voor diegenen wier

bezwaren geen erkenning vinden, maar die desalniettemin bij hun weigering

blijven (29).

Naast deze 'voortgezette weigering' kent dienstweigering-uit-gewe-

tensbezwaren nog enkele andere algemeen te onderscheiden vormen. Zo komt

het voor dat dienstplichtigen niet alleen de militaire dienst weigeren te

verrichten, maar ook weigeren de keuring voor de militaire dienst te

onde.rqaan. Vervolgens kan de weigering in het bi,jzonder de gewapende
dienst betref f en, terwijl tegen ongewapende dienst geen gewetensbe,wari,ri

bestaan. Verder kan ook het verrichten van vervangende dienst waartoe

dienstweigeraars worden verplicht, niet verenigbaar zijn met de

overtuiging van bepaalde dienstplichtigen (30).

In het vervolg krijgen deze verschillende vormen van dienstweigering

aandacht in het licht van de meest voorkomende vorm, de grondvorm van

dienstweigering: de afwijzing van het verrichten van de militaire dienst

als zodanig.

Paragraaf 3 De groep van gewetensbezwaarde dienstplichtigen

3.1  Het onderzoeksmateriaal

Vrijstelling vanwege gewetensbezwaren vraagt een persoonlijk initiatief

van dienstplichtigen. De invloed hiervan op het aantal dienstweigeraars

is niet bekend. Evenmin is bekend in welke mate dienstplichtigen

geinformeerd zijn over de mogelijkheden tot dienstweigering en de

gevolgen die het heeft. Deze factoren kunnen het aantal dienstweigeraars

beinvloeden, maar bijvoorbeeld ook het tijdstip waarop zij van hun

gewetensbezwaren blijk geven, bij gelegenheid van de keuring of daarna of

zelfs pas wanneer zij worden opgeroepen voor herhalingsoefeningen. Dit
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alles vraagt reeds de nodige omzichtigheid bij het hanteren van gegevens

betreffende dienstweigeraars.

Writ de (Jegevens zelf nangual is in het bijzonder van belang dat het

onderzoek naar de groep dienstweigeraars zeer beperkt is. In de

verschillende takken van onderzoek is het voorhanden materiaal schaars.

Dit geldt zowel voor Nederland als daarbuiten. Het dwong ertoe, bij de

hierna te geven informatie, rechtstreeks een buitenlands onderzoek te

betrekken. Verder laten de onderzoeken geen definitieve conclusies toe.

Zij verschillen in doelstelling en vraagstelling, theoretische

uitgangspunten, onderzoeksinstrumenten en het tijdstip waarop zij werden

verricht. Daar komt bij dat het voorhanden materiaal, ook het louter

statistische, nog niet binnen de betreffende vakgebieden uitputtend werd

onderzocht en onderling vergeleken. Desalniettemin kunnen enige

uitkomsten van sociologisch en psychologisch onderzoek en een aantal

statistische gegevens wellicht een bijdrage leveren tot een juiste

situering van de dienstweigering. Beeldvorming ten aanzien van dd

dienstweigering, laat staan de dienstweigeraar, zonder enige informatie

heeft geen waarde, maar is ook onjuist en onnodig wanneer informatie, hoe

gering ook, voorhanden is.

3.2  litkomsten van een soc:iologisch en psychologisch onderzoek

Een vergelijkend onderzoek in West-Duitsland tussen dienstweigeraars en

dienstplichtige militairen laat enige verschillen zien tussen beide

groepen (31). Uit het onderzoek komt naar voren dat dienstweigeraars zich

minder aan de moderne maatschappij neigen aan te passen, in zover er

consumptiewaarden hoog worden aangeslagen. Hierbij vinden de

dienstweigeraars voor zichzelf een steun en een bevestiging van hun

opvattingen in een 'subcultuur' van leeftijdsgenoten, gelijkgestemden en

leden van dezelfde maatschappelijke laag. In die cultuur bestaat een

grote homogeniteit tussen de leden. Het normenstelsel binnen deze cultuur

kenmerkt zich door een hoog ideael, emancipatorisch en altruistisch

dlan. Verder is een welhaast voorspelbare uitkomst van het onderzoek dat

dienstweigeraars sterker dan dienstplichtige militairen gekant zijn tegen

een opleiding tot oorlogvoering, tegen het gebruik van wapens en tegen
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een mogelijke politieke beInvloeding binnen het leger.

Bij wijze van hypothetische verklaring van de enigermate

geconstateerde eigenheid van de groep dienstweigeraars wijzen de

onderzoekers op het feit dat dienstweigeraars relatief meer uit een

grootsteeds milieu komen en meer gereisd hebben. Bovendien wordt erop

gewezen dat zij gemiddeld een relatief hogere opleiding genoten en dat

zij in grotere mate afkomstig zijn uit de midden- en bovenlaag van de

bevolking. Tot slot wijzen de onderzoekers op de omstandigheid dat

dienstweigeraars minder gemakkelijk praktisch en zakelijk denken (32).

Met dit sociologisch onderzoek lijkt een psychologisch onderzoek in

Nederland niet in tegenspraak, hoewel het wetenschappelijk met grote

reserves omgeven en moeilijk te interpreteren is (33). Qua opleiding

tamelijk hoog ingeschaald, blijken dienstweigeraars bij vergelijking met

studenten in termen van het onderzoek psychisch even 'gezond' te zijn.

Wel zijn zij onbetrouwbaarder, besluitelozer en ongeduldiger. Zij voelen

zich minder verantwoordelijk en zijn meer 'tegen de draad in'. Zij hebben

minder last van minderwaardigheidsgevoelens, zijn niet zo conformistisch

en conventioneel, wel 'sociabeler', meer egocentrisch en sensitief. Een

onbewust verbiedende gewetensinstantie werkt bij hen sterk, hun

schaamtegevoel als agressie-regulerende factor daarentegen minder. Zij

kennen minder angst zichzelf te benadelen en hun identificatie met

anderen en respect voor de belangen van anderen zijn groter. Vergeleken

met personen uit een representatieve landelijke steekproef, blijken zij

enerzijds weinig autoritair te zijn 'in traditionele zin', maar verzetten
zich anderzijds niet sterker tegen autoriteiten. Zij zijn sterk

afhankelijk van 'interpersoonlijke sympathie' en kunnen 'in het algemeen

(...) zelfstandig beslissen wat goed of slecht voor hen is'.

Deze onderzoeksresultaten kunnen niet leiden tot de conclusie dat er

in het geval van dienstweigeraars sprake is van een 'uitzonderlijke'

groep. Wel lijkt er een samenhang te bestaan tussen dienstweigering en

een bepaald geheel van sociale en psychische factoren bij dienstweige-

raars. Die samenhang kan echter hoogstens tot de conclusie voeren dat

dienstweigering niet losstaat van de persoon van de dienstweigeraar en

dat het geheel van persoonlijke sociale en psychische factoren dienst-

weigering in elk geval niet belemmert maar evenmin noodzakelijk tot
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dienstweigering leidt.

3.3  Statistische gegevens

Naast het psychologisch en sociologisch onderzoek geeft vooral statis-

lisch materiaal informatie over de groep dienstweigeraars (34).

* aantallen *

Op de eerste plaats is het aantal dienstweigeraars relatief gering. Zo

verzocht in de periode van 1973 tot 1977 1,5 tot 1,8% van het totaal

aantal ingeschrevenen voor dienstplicht om vrijstelling op grond van

gewetensbezwaren. Dit betekent bijvoorbeeld voor het jaar 1974 een aantal

van 1757 verzoeken op 116.819 inschrijvingen. In vergelijking met het

aantal goedgekeurden en met diegenen die toen werkelijk in dienst kwamen,

komt het gegeven percentage vanzelfsprekend anders te liggen.

Dit aantal dienstweigeraars uit 1974 laat overigens een stijging

zien Len opzichte van voorafgaande jaren. In 1965 bedroeg het aantal

verzoeken 0,25%; daarna loopt het op tot 1,2% in 1971 en 1,3% in 1972.

Deze stijging zet zich in de eerste daaropvolgende jaren nog enigszins

door, maar lijkt niet verder te gaan dan een gemiddeld aantal verzoeken

van 1,7% op het aantal ingeschrevenen (35).

* leeftijd, tijdstip, plaats van herkomst *

Qua leeftijd bevindt het grootste gedeelte van de dienstweigeraars zich

tussen 21 en 23 jaar; een kleiner gedeelte varieert van 23 tot 26 jaar.

Bij deze gegevens over de leeftijd lijkt een invloed aanwezig van de

regelingen voor uitstel van opkomst voor werkelijke dienst. Uit de

statistieken wordt dit echter niet duidelijk.

Gegevens omtrent het tijdstip waarop men om vrijstelling verzoekt,

wijzen uit dat het merendeel van de dienstweigeraars vrijstelling vraagt

voordat zij in militaire dienst zouden zijn gekomen. Gemiddeld ongeveer

14% van het totaal aantal dienstweigeraars maakt zijn bezwaren kenbaar

binnen de eerste dertig dagen van de werkelijke diensttijd. Ruim 2 tot 7%

doet dit nadat de eerste dertig dagen verstreken zijn. Tenslotte doet 15%

van lien per, beroep op de WGMD, nadat de diensttijd is vervuld.
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Gegevens over de plaats van herkomst laten zien dat het grootste

gedeelte der dienstweigeraars afkomstig is uit de provincies Noord- en

Zuid-Holland. Uit de provincies Utrecht en Gelderland komt 9 tot 12% van

het totaal en uit Noord-Brabant 6,9 tot 10%. De statistieken geven verder

nog een procentuele stijging te zien van het aantal dienstweigeraars

afkomstig uit met name de provincies Groningen, Gelderland, Limburg en

Noord-Brabant (36).

* levensbeschouwing *

Wat betreft de levensbeschouwelijke achtergrond van dienstweigeraars

blijkt uit de statistieken dat die zeer uiteenlopend is.

Ten aanzien van deze gegevens zij zijdelings opgemerkt dat de

vragenlijst die dienstweigeraars voorgelegd krijgen na hun beroep op de

WGMD, de vraag bevat naar de godsdienst van de bezwaarde. De toelichting

bij deze vraag vermeldt dat ermee bedoeld is het kerkgenootschap of de

godsdienstige gemeenschap waartoe men behoort of gerekend wenst te

worden. De statistieken vermelden de gegevens onder de rubriek 'religie'.

Allereerst blijkt ongeveer de helft van de dienstweigeraars over de

periode van 1965 tot 1972 de vraag naar het belijden van een godsdienst

met 'neen' te hebben beantwoord; in de periode na 1972 stijgt dit aantal

tot meer dan de helft. Deze groep behoort niet tot een kerkgenootschap of

godsdienstige gemeenschap, en wenst evenmin daartoe te worden gerekend

(37).

Het percentage rooms-katholieken, nederlands-hervormden en

gereformeerden is gedurende de aangegeven periode gemiddeld

respectievelijk ongeveer 14%, 9% en bijna 6%; deze percentages blijven

nadien nagenoeg gelijk. Een percentage van 1 tot 1,5% bestaat uit

doopsgezinden, zevende-dag-adventisten en baptisten; in 1977 is het

gezakt tot 0,25 6 0,5%. Een constant blijvende groep van 10% behoort tot

diverse andere godsdienstige groeperingen. Een bijzondere groep vormen de

getuigen van Jehova. Tussen 1965 en 1972 maken zij 7% uit van het aantal

dienstweigeraars. Daarna daalt dit percentage tot ongeveer 1% in 1977 ten

gevolge van een aparte, nieuwe regeling die voor deze groep ging gelden

(38).
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3.4  Samenvatting van de onderzoeksresultaten

De statistische informatie geeft een indruk van de groep van

dienstweigeraars. Om eerder aangegeven redenen kan die indruk slechts

zeer voorlopig en globaal zijn. Opvallend is in elk geval het relatief

gering aantal dienstweigeraars. Voorts blijkt men in het algemeen vrij-

stelling van militaire dienst te vragen voordat men in dienst qeweest is.

Ten aanzien van de leeftijd valt op dat die bij het grootste gedeelte van

de dienstweigeraars duidelijk afwijkt van de in het algemeen voorziene

leeftijd voor de vervulling van militaire dienst. Voor wat betreft de

geografische herkomst van dienstweigeraars wordt uit de geraadpleegde

statistieken niet duidelijk of de verschillen die hier aanwezig zijn,

verband houden met wat in het eerder genoemde West-Duitse onderzoek 'een

grootst reds milieu' heette. Ten aanzien van de levensbeschouwelijk-gods-

dienslige achtergrond wordt wel duidelijk dat die bij dienstweigeraars in

even grote mate uiteenloopt als onder de Nederlandse bevolking in het

geheel het geval is (39).

Deze uitkomsten werpen nader licht op de eerdere conclusies ten

aanzien van de groep van dienstweigeraars. Voor wat Nederland betreft

gaat het om een tot nu toe kleine groep dienstplichtigen die voornameli
jk

reeds voor hun militaire dienst vrijgesteld willen warden. Hierbij

bestaat er een aanmerkelijk verschil tussen het moment waarop het

merendeel van hen de weigering kenbaar maakt, en het tijdstip waarop zij

werden goedgekeurd voor de militaire dienst.
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HOOFDSTUK Il DE POSITIE VAN GEWETENSBEZWAARDE DIENSTWEl GERAARS NAAR

WET EN RECHT

Inleiding

De dienstplichtige moet zijn wens tot vrijstelling van militaire dienst

kenbaar maken in een daad van dienstweigering, anders blijft hij

dienstplichtig. Meestal betekent dit dat hij een beroep doet op de WGMD.

Deze wet beinvloedt in sterke mate de dienstweigeringsthematiek.

Zij vormt als het ware het antwoord van de samenleving op dienstweigering

tegen de achtergrond van de wettelijke verplichting tot militaire dienst.

Voor de samenleving is zij het kader waarin het conflict tussen de

persoonlijke belangen van dienstweigeraars en de belangen van de

samenleving wordt geregeld. Voor de dienstweigeraar biedt die wet de

mogelijkheid om als dienstweigeraar te worden erkend. Daar ligt voor hem

ook de enige mogelijkheid. Hij kan er niet buiten, wil hij niet de kans

lopen strafrechtelijk te worden vervolgd. Deze situatie vormt een

belangrijke reden waarom dienstweigeraars zich verenigden op hun daad van

dienstweigering. Zij bevorderde ook sterk dat dienstweigeraars van

verschillende zijden ondersteuning kregen, een persoonlijke ondersteuning

en een steun ter versterking van hun rechtspositie (40).

Inzicht in de dienstweigeringsthematiek vereist inzicht in de

regelingen omtrent dienstweigering in de WGMD. In een beroep op die wet

wordt een weigering effectief en die wet laat ook zien welke gevolgen

dienstweigering heeft. De wettelijke regelingen maken dan ook een verdere

kennisname met de dienstweigeringsthematiek mogelijk. In de eerste twee

paragrafen van dit hoofdstuk komen de wettelijke regelingen in het alge-

meen ter sprake en in het bijzonder de gewetensbezwaren en de bepalingen

daaromtrent. De derde paragraaf schenkt in breder dan Nederlands verband

aandacht aan het eigen karakter van de positie van dienstweigeraars onder

de wettelijke regelingen. Met dit laatste wordt vooral beoogd de achter-

grond van de dienstweigering duidelijker in het vizier te krijgen.
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Paragraaf 1  De wettelijke erkenning van dienstweigeraars

Een wet duidt op de regeling van een kwestie waarin men in het algemeen

een voorziening wil treffen. In het geval van dienstweigering maakte de

d jenslplicht.wet i.en regeling op weltelijk niveau nodig. Dit leidde in

Nederl;ind tot enn aimrte wet voor dieristweigeraars, de Diens.tweiqerings-

wet (afgekort: DWW) en later de al eerder genoemde Wet gewetensbezwaren

militaire dienst (afgekort: WGMD). Deze wet en de ontwikkelingen dienaan-

gaande werpen licht op de positie van de dienstplichtige dienstweigeraar.

1.1  Wettelijke regelingen

* de totstandkoming *

Op 21 november 1978 aanvaardde de Eerste Kamer van de Staten-Generaal een

aantal voorstellen tot wijziging van de WGMD (41). De positie van dienst-

weigt,raars otidergaat  dan een verandering,  maar niet voor de eerste maal.

De dan gewijiigde WGMD gaat uiteindelijk terug op een regeling uit 1917.

Toen kwam een ministeriale beschikking af voor dienstweigeraars (42).

Deze beschikking voorzag niet in een vrijstelling van militaire-dienst-

plicht. De beschikking bepaalde dat erkenning mogelijk was 'van een op-

recht gewetensbezwaar tegen de uiterste consequentie van dien plicht, te

weten het dooden van den evenmensch' (43). De dienstweigeraar was mili-

tair-dienstplichtig en bleef dit ook na de erkenning van zijn gewetensbe-

zwaren. Zijn dienst was echter niet meer 'bepaaldelijk gericht (...) op

strijd met de wapenen' en duurde een jaar langer dan de gewapende mili-

taire dienst.

Voor deze beschikking uit 1917 kon de dienstweigeraar op zijn best

een 'overtuigingsmisdadiger' heten. Enige jaren na 1917 kreeg hij een

eigen statuut in de DWW uit 1923. Nu kon hij werkelijk van de militaire

dienst worden vrijgesteld. Terzelfder tijd kwam een grondwetsherziening

tot stand die een aanvulling bevatte op de bepalingen betreffende de

militaire-dienstplicht. De aanvullende bepaling luidde: 'Bij de wet

worden de voorwaarden genoemd, waarop wegens ernstige gewetensbezwaren

vrijstelling van de krijgsdienst wordt verleend.' (44) In 1964 maakte de

DWW plaats voor de WGMD en in januari 1979 werd de gewijzigde WGMD van
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kracht.

*cle hc,cifdiaken*

In de wettelijke regelingen voor dienstweigering keren steeds hepaalde

aspecten terug die de positie van dienstweigeraars kenmerken. Op de

eerste plaats is de militaire-dienstplicht richtinggevend voor hun

positie. Zowel het militair als het verplicht karakter van de dienst

beInvloeden hun positie in de volgende twee aspecten. Dienstweigering

gaat gepaard met een erkenningsprocedure waarin de dienstweigeraar vrij-

stelling van militaire dienst kan verkrijgen. Daarna is hij vrijgesteld

van militaire dienst, maar moet hij een andere dan militaire dienst ver-

vullen, de zogeheten 'vervangende dienst'.

Deze drie elementen - militaire-dienstplicht, erkenningsprocedure en

vervangende-dienst(plicht) - bepalen elk op eigen wijze de bij de wet

geregelde positie van dienstweigeraars. De militaire-dienstplicht blijft

voor de positie van de dienstweigeraars het algemene uitgangspunt. Dit

betekent bijvoorbeeld dat ook zij kunnen zijn vrijgesteld van vervangende

dienst of buitengewoon vervangend-dienstplichtig kunnen zijn. Het bete-

kent verder dat de Minister van Defensie beslist over het verzoek om als

dienstweigeraar te worden erkend. De beslissende invloed van de militai-

re-dienstplicht is echter vooral gelegen in de genoemde elementen van een

erkenningsprocedure en een vervangende-dienstplicht. Deze bepalen in

feite de gang van zaken voor de dienstweigeraars. Zij krijgen dan ook

afzonderlijk aandacht.

1.2  De erkenningsprocedure

* het verzoek om vrijstelling *

De erkenningsprocedure neemt een aanvang wanneer de goedgekeurde dienst-

plichtige om vrijstelling van militaire dienst verzoekt met een beroep op

de WGMD. De Minister van Defensie kan hem dan 'in afwachting van een

beslissing' op het verzoek vrijstellen van (verdere) dienst. De

dienstweigeraar ontvangt een vragenlijst betreffende zijn afkomst,

opleiding, beroep, burgerlijke status, godsdienst en lidmaatschap van

verenigingen; zijn politieke belangstelling kan hij omschrijven wanneer



 

hij dit voor het verder onderzoek nodig acht. Bij deze vragenlijst gaat

tevens het verzoek om het beroep op de WGMD 'zo mogelijk met redenen

omkleed' schriftelijk toe te lichten. Dit laatste gebeurt onder

verwijzing naar de eventuele noodzaak van een dergelijke toelichting in

verband met het vervolg van de erkenningsprocedure (45).

* eventuele bijkomende stukken *

Tot ami de wetswijziging in 1978 maakte een 'gesprek' met een psychiater

deel uit van dat vervolg, 'tenzij' de dienstweigeraar weigerde 'zijn

medewerking daaraan te verlenen'. Zo'n weigering werkte overigens niet in

diens voordeel (46). Na de wetswijziging betreft dat gesprek nog slechts

diegenen wier bezwaren in eerste instantie niet worden erkend. In het

geval van zo'n niet-erkenning is het bovendien mogelijk dat een sociaal

voorlichtingsrapport wordt uitgebracht. V66r 1973 werd steeds een

dergelijke rapportage opgemaakt. Nadien kon het rapport worden opgemaakt

op verzoek van de dienstweigeraar of op verzoek van de psychiater, de

Minister of de aanstonds te noemen Commissie van Advies (47). Na de

wetswijziging van 1978 is ook deze mogelijkheid beperkt tot degenen die

in eerste instantie niet worden erkend.

* de Commissie van Advies *

Te zamen met de schriftelijke toelichting en, in geval van niet-erken-

ning, het rapport van de psychiater en eventueel het sociaal voorlich-

tingsrapport gaat het verzoek om erkenning naar de Commissie van Advies.

Deze Commissie moet de weigeraar 'in de gelegenheid' stellen om door haar

te 'worden gehoord'. Zij brengt vervolgens aan de Minister een advies uit

over de vraag of de gewetensbezwaren van de 'verzoeker' zijn aan te

merken als 'ernstige gewetensbezwaren' in de zin van de wet (48).

De werkwijze van de Commissie is met de wijziging van de WGMD in

1978 veranderd. De wet voorziet dan namelijk in een 'vereenvoudigde

procedure' (49). Tot aan de doorvoering van deze procedure hoorden drie

leden van de Commissie de weigeraar. Sinds de wetswijziging wordt de

dienstweigeraar in eerste instantie slechts door 6dn commissielid

gehoord. Die adviseert de Minister tot erkenning over te gaan of tot een

'nader onderzoek'. Zo'n nader onderzoek behelst dan het vroeger
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gebruikelijke onderzoek door drie leden van de Commissie. De invoering

van deze 'vereenvoudigde procedure' werd vooral ingegeven door de

tijdsduur van de erkenningsprocedure, die sterk toenam vanwege het

stijgend aantal dienstweigeraars (50).

Op de zitting van de Commissie krijgt de dienstweigeraar de

gelegenheid zijn beroep op de WGMD toe te lichten en informeert de

Commissie zich rechtstreeks bij hem over zijn bezwaren. In tegenstelling

tot de tijd v66r 1979 kan hij zich daar door een 'vertrouwensman' laten

bijstaan. Overige door hem meegebrachte personen dienen toestemming te

hebben om aanwezig te zijn en hem bij te staan (51). Zijn verzoek wordt

afgewezen indien hij 'zonder gegronde redenen heeft nagelaten zijn

bezwaren schriftelijk te omschrijven en voor het nader onderzoek ter

zitting van de Commissie te verschijnen' (52). In andere gevallen

adviseert de Commissie de Minister over de erkenning. Wanneer deze de

dienstweigeraar niet wenst te erkennen als 'ernstig gewetensbezwaarde',

dient deze beslissing te worden gemotiveerd (53).

* beroepsmogelijkheid tegen niet-erkenning *
Teneinde zijn positie ter zake van een erkenning te versterken, stond

sinds 1964 voor de dienstweigeraar een beperkt beroep (54) open tegen

niet-erkenning. Bij de wetswijziging in 1978 werd deze beroepsmogelijk-

heid principieel verruimd. De niet-erkende dienstweigeraar kan nu tegen

de afwijzende beslissing als zodanig in beroep gaan bij de Raad van

State. Als beroepsinstantie kan de Raad de bestreden beslissing vernie-

tigen en zelf een nieuw onderzoek naar de erkenbaarheid van de bezwaren

instellen. Zodoende staat voor de bezwaarde thans een volledig beroep

open tegen de beslissing van de Minister. Hij kan ten tweede male een

poging doen om erkend te worden als gewetensbezwaarde. Gaat een niet-er-

kende dienstweigeraar niet in beroep of wordt hij in dat beroep nog niet

erkend, dan blijft hij militair-dienstplichtig. Recente gegevens over de

groep van niet-erkende dienstweigeraars laten zien dat zij over de jaren

1973-1977 gemiddeld ongeveer 6,6% vormen van het aantal verzoeken waar-

over uiteindelijk beslist werd. Opvallend aan deze gegevens is de da-

ling van het aantal niet-erkende dienstweigeraars over de aangegeven
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periode (55).

* de erkenbaarheid van de gewetensbezwaren *

Bepalend voor het advies van de Commissie, de beslissing van de Minister

en het oordeel van de Raad is de vraag of bij de dienstweigeraar ernstige

gewetensbezwaren aanwezig zijn in de zin van de WGMD. Volgens deze wet

zijn 'ernstige gewetensbezwaren' de 'onoverkomelijke gewetensbezwaren

tegen de persoonlijke vervulling van militaire dienst in verband met het

gebruik van middelen van geweld waarbij men door dienstvervulling in de

Nederlandse krijgsmacht kan worden betrokken' (56).

De normering van de gewetensbezwaren vormt een wederom wettelijk

gewijzigd element in de positie van de dienstweigeraars. In de tweede

paragraaf van dit hoofdstuk wordt uitvoerig stilgestaan bij deze

wettelijke normering van de gewetensbezwaren.

1.3 De vervargende-dienstplirht

* een dienst zonder onderscheid *

Na erkend te zijn treedt voor de dienstweigeraar een 'vervangende-dienst-

plicht' op. Bij de wetswijziging in 1978 werd bepaald dat deze

vervangende dienst voor alle erkende gewetensbezwaarden geldt. Voorheen

was dit niet het geval. De wet kende toen het onderscheid dat de bezwaren

gericht konden zijn tegen deelneming aan elk oorlogsgeweld, en vandaar

tegen elke vorm van militaire dienst, of 'bepaaldelijk gericht' konden

zijn 'op strijd met de wapenen' (57). In verband hiermee werd gesproken

over respectievelijk 'volledig' en 'beperkt' bezwaarden. De relatief

kleine groep van beperkt bezwaarden, ook wel 'wapenweigeraars' genoemd,

vervulde een ongewapende militaire dienst. Hun bijzondere militaire

dienst duurde vanaf 1964 even lang als die van 'gewoon' militair-dienst-

plichtigen. De WGMD kent na de wetswijziging van 1978 niet langer deze

groep van beperkt bezwaarden: elke dienstweigeraar wordt thans geacht

volledig bezwaard te zijn.

*   de   ' tewerkste Ilinci'   *

Na hun erkenning zijn dienstweigeraars 'onder alle omstandigheden'
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vrijgesteld van militaire dienst. Dit geldt ook voor al die werkzaamheden

'welke naar hun aard er slechts op gericht kunnen zijn de krijgsmacht

hulp te verlenen' (58). De vervangende dienst die zij dan wel moeten ver-

richten, betekent in termen van de wet een 'tewerkstelling'. Sinds 1975

ressorteert die tewerkstelling niet meer onder het Ministerie van Defen-

sie. Het betreffende bureau werd ondergebracht bij het Ministerie van So-

ciale Zaken, thans het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

(59).

Het beleid inzake de tewerkstelling kent verschillende uitgangspun-

ten. Zo is het 'algemeen belang' een eerste criterium voor de werkzaam-

heden gedurende de vervangende dienst, c.q. de plaats waar die wordt

verricht (60). Een tweede uitgangspunt is dat de dienstweigeraar zijn

persoonlijke wensen ten aanzien van zijn vervangende dienst kenbaar mag

maken. Hierbij mag hij ook zelf het initiatief nemen om bij een instel-

ling te solliciteren. De daaruit voortvloeiende werkovereenkomst behoeft

de instemming van het Ministerie. Dit uitgangspunt hangt samen met de

steeds sterker geworden wens de vervangende dienst te laten aansluiten

bij de opleiding en interesse van de dienstweigeraars. In de praktijk van

de tewerkstelling hebben deze uitgangspunten ertoe geleid dat dienst-

weigeraars tegenwoordig werkzaam zijn bij velerlei instellingen van maat-

schappelijk werk, gezondheidszorg, onderwijs, vredesorganisaties, en zo

meer. Een belangrijk gedeelte van hen verricht vervangende dienst direct

bij overheidsbedrijven of semi-overheidsinstellingen (61). Met andere

woorden, zij worden ook niet meer gezamenlijk zoveel mogelijk op 66n

plaats tewerkgesteld en in 66n verblijf ondergebracht, zoals vroeger

gebruikelijk was (62). Een derde belangrijk uitgangspunt inzake de

tewerkstelling betreft de financiering. De instelling waar de dienst-

weigeraar werkt, betaalt het Ministerie een bepaald bedrag, waaruit tot

op zekere hoogte de kosten voor de uitvoering van de WGMD worden gefinan-

cierd (63).

* de duur van de vervangende dienst *

De eenmaal tewerkgestelde dienstweigeraar heeft een diensttijd van

'tenminste 18 maanden'. In 1964 was dit nog 26 maanden. Parallel aan de

verkorting van de militaire dienst werd de duur van de vervangende dienst
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nadien teruggebracht tot 23 en later tot 21 maanden. Voor diegenen wier

diensttijd op of na 1 februari 1976 begon, duurde de dienst 19 maanden

(64). De koppeling van de duur van de vervangende aan die van de

militaire dienst is in 1978 opnieuw geformuleerd: de vervangende dienst

'duurt een derde langer dan die van het verplichte verblijf onder de

wapenen voor eerste oefening van het merendeel der dienstplichtigen, doch

bedraagt tenminste 18 maanden'. Dit verschil in diensttijd compenseert

gedeeltelijk de tijd van militaire herhalingsoefeningen. Voor de onder-

begrenzing van 18 maanden is het argument dat anders de mogelijkheid in

het gedrang komt voldoende plaatsen te vinden voor het verrichten van de

vervangende dienst (65).

* de wettelijke regels tijdens de vervangende-diensttijd *

Gedurende de vervangende-diensttijd zijn voor dienstweigeraars regelingen

van kracht die geant zijn op die voor dienstplichtig militairen. Zij

kennen verlofregelingen en krijgen een vervangende wedde, het 'zakgeld',

enzovoort. Hun huisvesting is niet uniform geregeld. Een gedeelte

verblijft tijdens de dienst in pensions waar meer dienstweigeraars bijeen

wonen; een gedeelte woont alleen in pension.

Gedurende hun diensttijd gelden voor hen verder twee soorten regels.

Men moet voldoen aan de regels die gelden voor de andere werknemers van

de instelling waar men werkt en voor de betreffende functie die men

vervult. Bovendien is op dienstweigeraars een straf- en tuchtrecht van

toepassing. Daarvoor heeft men voor zover mogelijk en nodig aansluiting

gezocht bij de voor dienstplichtige militairen geldende regels (66).

1.4  Een positie in ontwikkeling

Uit de regelingen betreffende de erkenning van dienstweigeraars en hun

vervangende dienst blijkt duidelijk dat de positie van dienstweigeraars

de kenmerken draagt van een positie-in-ontwikkeling.

* kenmerken *

Een eerste kenmerk is dat dienstweigeraars een wettelijk statuut kregen.

Dienstweigering is omgeven met wettelijke maatregelen; zij geven vorm aan



32

de positie van dienstweigeraars en beogen die te beschermen. Zo behoeft

dienstweigering-uit-gewetensbezwaren niet zonder meer een strafrechte-

lijke sanctie tot gevolg te hebben. Een eenmaal gegeven erkenning is niet

ongedaan te maken en de dienstweigeraar heeft thans onder meer een volle-

dige beroepsmogelijkheid tegen afwijzing van zijn verzoek om erkenning.

Hiermee is een tweede kenmerk verbonden. De positie van

dienstweigeraars maakt een ontwikkeling door waarbij veranderingen ten

gunste van hen optreden. Naast de mogelijkheid van beroep zijn hier onder

meer van belang de vereenvoudigde erkenningsprocedure, de figuur van de

vertrouwenspersoon en de uitdrukkelijke toevoeging 'zo mogelijk', waar

het gaat om het schrijven van een toelichting op de bezwaren.

Een derde kenmerk van de positie betreft het feit dat de

dienstweigeraar het verrichten van militaire dienst afwijst, maar er

daarmee niet vanaf is: hij is dienstweigeraar en wordt verzoeker om

vri,jstelling; hij maakt zijn bezwaren kenbaar en mort een

erkenningsprocedure doorlopen, waarbij hij door een commissie gehoord

wordt; hij is erkend gewetensbezwaarde en wordt tewerkgesteld. Het

stelsel van de militaire-dienstplicht behoudt met andere woorden een

sterke gelding. In de erkenningsprocedure en in de vervangende-dienst-

plicht met alle daarbij behorende regelingen doortrekt dit de positie van

dienstweigeraars.

* kritiek op de positie van dienstweigeraars *

Vooral het laatstgenoemde kenmerk vormt steeds weer een bron van kritiek

op de positie van dienstweigeraars (67).

* algemene kritiek *

Voor sommigen voldoet het stelsel van erkenningsprocedure en vervangende

dienst naast de militaire-dienstplicht in het geheel niet. Dienaangaande

Zijn twee meningen te constateren.

De zogenoemde 'totaalweigeraars' zijn van mening dat de staat niet

het recht heeft een dienstplicht, in welke vorm dan ook, op te leggen of

althans een dienstplicht ten behoeve van een leger dat voor hen niet

aanvaardbaar is. Zij wijzen zowel de militaire als de vervangende dienst

af. Sommigen onder hen zijn daarnaast van mening dat de geboden
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wettelijke mogelijkheden tot dienstweigering niet voldoende tegemoet

komen aan de bij hen levende afkeer van (militair) geweld (68).

Naast deze groep totaalweigeraars zijn er de Jehovah's getuigen. Als

afgezanten van het koninkrijk Gods menen zij geen enkele militaire dienst

aan wereldse overheden te mogen verrichten. Zij wensen in feite te worden

aangemerkt als bedienaren van de godsdienst. De laatste jaren is het

beleid tegenover deze getuigen steeds zo geweest dat hun uitstel van

opkomst voor militaire dienst werd verleend. Dit beleid ten aanzien van

Jehovah's getuigen wil de regering wettelijk vastleggen, zoals bleek bij

de wijziging van de WGMD in 1978. In deze wet zou bijvoorbeeld de bepa-

ling kunnen worden opgenomen dat deze en soortgelijke groeperingen vrij-

stelling kan worden verleend van de vervangende-dienstplicht. Ook voor de

eerder genoemde groep van totaalweigeraars wordt naar oplossingen

gezocht, maar het is niet duidelijk waarin die zouden moeten bestaan

(69).

Anderen keren zich op een andere manier tegen het geldende stelsel

van een militaire-dienstplicht met daarbij de mogelijkheid van

dienstweigering. Zij willen het stelsel van militaire en vervangende

dienst omvormen tot een systeem van alternatieve dienst, die al dan niet

voor alle jongeren verplicht zou moeten zijn. Zoals eerder werd vermeld,

zou in zo'n stelsel de dienstplichtige de keuze hebben uit verschillende

vormen van dienstverrichting, waaronder de militaire. Dit zou, zo menen

de voorstanders, een 'bewuste' keuze van dienstplichtige jongeren

bevorderen en hun betrokkenheid op de samenleving en de maatschappelijke

problematiek kunnen vergroten. Bovendien zou het de onrechtvaardigheid

van de beperkte uitvoering van het stelsel van dienstplicht, zoals thans

het geval is, wegnemen (70).

De Vereniging van Dienstweigeraars wenst met name dat binnen het

lioiclicic, :,lels['1 de vervatig(.tide dierist ir, elk geva] meer recht doet Bati

hun motieven voor dienstweigering. Zij staan een vredesdienst en -vorming

voor, gericht op niet-militaire, geweldloze weerbaarheid en, in het

algemeen, gericht op een niet-militaire benadering van het probleem van

oorlog, vrede en geweld(dadigheid) (7Oa). Zo'n dienst zou volgens hen een

werkelijk alternatief voor de militaire dienst kunnen zijn. De inrichting

ervan stuit echter steeds af op de vermelde uitgangspunten ten aanzien
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van de vervangende-dienstverrichting. Op de eerste plaats acht de

regering zo'n alternatieve dienst geen zaak van algemeen belang.

Bovendien is men beducht voor het kostenaspect; vanwege de vergoedingen

van de zijde van de instellingen waar de vervangende dienst wordt

verricht, bekostigen thans die instellingen mede de uitvoering von de

WGMI). [en alternatieve dienst voor dienstweigeraars zou derlialve eeri

grondige wijziging vragen van de huidige opzet van de vervangende dienst.

Niet op de laatste plaats rekenen dienstweigeraars daartoe ook het

afschaffen van de straf- en tuchtrechtelijke bepalingen die voor hen

gelden.

* bijzondere kritiek *

Naast het pleidooi voor principigle veranderingen keren dienstweigeraars

zich in het bijzonder tegen de langere duur van de vervangende dienst in

vergelijking met de militaire dienst. Afgezien van de compensatietijd

voor militaire herhalingsoefeningen, ervaart men die langere duur als een

strafmaatregel of op zijn minst als een extra-toets. Men acht zo'n

extra-toets misplaatst. De erkenningsprocedure met de mondelinge en

schriftelijke toetsing van de bezwaren behoort huns inziens te volstaan

(71).

In verband met de erkenningsprocedure is de instantie die over het

verzoek om erkenning beslist, een eerste punt van discussie. De bij

uitstek belanghebbende bij leger en dienstplicht, de Minister van

Defensie, beslist over de erkenning. Teneinde de onpartijdigheid van de

beslissende instantie veilig te stellen, wenst men de beslissings-

bevoegdheid niet langer in handen van deze Minister te zien (72).

Tot aan de wetswijziging in 1978 betrof de psychiatrische rapportage

een tweede belangrijk punt van discussie in verband met de erkennings-

procedure. De historie van het aandeel van de psychiater in de procedure

leert dat diens hulp werd ingeroepen in sommige dienstweigeringszaken na

de Tweede Wereldoorlog mede in verband met de 'politionele acties' van

Nederland tegen Indonesi*. Op grand van het psychiatrisch rapport konden

toen dienstweigeraars alsnog worden afgekeurd. Deze ten gunste van

dienstweigeraars bedoelde mogelijkheid werd later wettelijk vastgelegd en

ging voor alle dienstweigeraars gelden. De psychiatrische rapportage
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moest inlichtingen verschaffen omtrent de dienstweigeraar en de

oprechtheid van zijn weigering, gelet op diens persoonlijkheid. Deze

algemeen ondersteunende functie kon tevens inhouden dat dienstweigeraars

alsnog ongeschikt werden bevonden voor militaire dienst (73). De dubbele

functie van de rapportage die hierin besloten ligt, en het feit dat de

psychiater juist in verband met dienstweigering en niet in het kader van

militaire-dienstplicht in het algemeen zo'n uitgesproken plaats had,

leidden tot kritiek. Men pleitte ervoor het gesprek met de psychiater en

diens rapportage voor de Commissie van Advies op een andere leest te

schoeien. Het zou op basis van vrijwilligheid moeten plaatsvinden. De

gevoelde discriminatie van dienstweigeraars tegenover de militair-dienst-

plichtigen zou erdoor worden weggenomen en het zou de plaats van de psy-

chiater ten goede komen: deze zou niet meer onder de verdenking staan een

instrument te zijn in dienst van de legerleiding om 'lastige jongens
, 'af

te vcirreri' (74). Ove.riclens vormde ook het medisch karakter van het.

rapport met het daarbijbehorende 'medisch geheim' een steen des ami-

stoots. De leden van de Commissie van Advies, niet-medici, kregen wel

inzage in het rapport, terwijl de dienstweigeraar slechts over een uit-

treksel ervan kon beschikken (75).

Zoals vermeld is bij de wetswijziging van 1978 het aandeel van de

psychiater in de procedure teruggebracht. In eerste instantie speelt hij

geen rol meer. Slechts in het geval van hen die niet onmiddellijk worden

erkend, behoudt hij zijn functie. Daarmee is zijn rapportage weliswaar

meer naar de achtergrond geschoven, maar zijn functie is daarmee niet

wezenlijk veranderd. Het is dan ook niet duidelijk in hoeverre de nieuwe

plaats van de psychiater in de procedure een punt van discussie blijft.

Paragraaf 2 De gewetensbezwaren en de wettelijke normering ervan

In de opzet van de erkenningsprocedure staan de gewetensbezwaren die de

dienstweigeraar aanvoert, centraal. Zij vormen een beslissend element,

omdat de wettelijke erkenning van de dienstweigeraar ervan afhangt. Zij

bieden dan ook in het bijzonder een toegang om de dienstweigerings-

thematiek naar de inhoud ervan te leren verstaan.
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De paragraaf wordt ingeleid met een schets van de gewetensbezwaren,

zoals zij door de dienstweigeraars worden aangevoerd. Daarna komt de

erkenbaarheid van de gewetensbezwaren in de zin van de wet ter sprake.

Tot slot wordt de ontwikkeling die de wettelijke normering van de

erkenbaarheid van de gewetensbezwaren heeft doorgemaakt, verder

toegelicht aan de hand van bepaalde voorstellen dienaangaande.

2.1  Gewetensbezwaren-in-context

Teneinde de wettelijke normering van de gewetensbezwaren en de ontwikke-

lingen in verband daarmee te kunnen plaatsen is een nadere kennismaking

met de gewetensbezwaren van dienstweigeraars nuttig. Zoals het woord-

gebruik al aangeeft, gaat het hierbij niet om degenen die met 'bezwaard

geweten' hun militaire dienst vervullen. De aandacht gaat uit naar de

gewetensbezwaren van degenen die persoonlijk de militaire dienst afwijzen

waartoe zij wettelijk verplicht zijn (76).

* de scala van contextuele elementen *

Er zijn verschillende elementen aan te wijzen die afzonderlijk of in on-

derlinge samenhang de gewetensbezwaren kunnen beinvloeden en erin tot

uitdrukking kunnen komen.

Op de eerste plaats is de dienstweigeraar een persoon die op zijn

eigen manier zichzelf, de wereld en de maatschappij waarin hij leeft, er-

vaart. De sociale en psychische gesteldheid van dienstweigeraars, zoals

die reeds eerder onder de aandacht kwam, werkt in op de motivering om

dienst te weigeren. Zo beinvloedt de persoonlijke situatie waarin iemand

verkeert, zijn beslissing om dienst te weigeren en de motieven die hij

daarvoor heeft.

Vervolgens is het mogelijk dat de confrontatie met de verplichting

tot de militaire dienst voor de betrokkene een aangelegenheid betekent

die hem voor het eerst in zijn leven dwingt tot een persoonlijke en

daadwerkelijke beslissing of de aanleiding vormt die zo'n beslissing voor

hem juist mogelijk maakt. Nog sluimerende of reeds bewuste overtuigingen,

denkbeelden en opvattingen dienen geactualiseerd te worden of krijgen

daartoe de kans. Zo kan de betrokken persoon zich ter zake van de
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militaire dienst manifesteren voor zichzelf, tegenover zijn omgeving en

in het bijzonder ook ten opzichte van de samenleving (77).

De dienstweigeraar situeert zich in zijn afwijzing van de militaire

dienst maatschappelijk, omdat hij een taak afwijst in verband met het

leger als het militaire instrument in de samenleving, een heel bijzonder

onderdeel van de samenleving. Het is gericht op militaire machtsuitoefe-

ning. In verband met het vraagstuk van oorlog en vrede is het enig in

zijn soort en verwijst het naar het vraagstuk van vrede en veiligheid, de

behartiging hiervan en de ontwikkelingen die zich op dit terrein voor-

doen. De discussie en meningsvorming betreffende dit vraagstuk op basis

van maatschappij- en mensopvattingen blijven voor dienstplichtigen niet

onopgemerkt (78). De militaire dienst heeft daarom reeds de betekenis van

een oproep zich maatschappelijk op bijzondere wijze te engageren; een

bezinning op deze dienst brengt die maatschappelijke betrokkenheid sterk

tot uitdrukking en kan in de gewetensbezwaren tegen militaire dienst een

neerslag krijgen (79).

Daarenboven heeft het leger op het terrein van macht(suitoefening)

en de behartiging van vrede en veiligheid een geheel eigen plaats. Het is

een concentratie en een uitoefening van macht in de vorm van fysiek ge-

weld. Het ontwikkelt specifieke geweldmiddelen, brengt een bewape-

nings-industrie met zich en een wapenhandel. Het oefent zich in het

gebruik van geweld. Ten slotte wordt het leger gekenmerkt door een eigen,

bijzondere organisatie. Al deze facetten van de legerinstitutie, doch

vooral dat van het gebruik van geweld, ziet men terugkomen in de gewe-

tensbezwaren tegen militaire dienst (80).

\/c,rder kunnen ti,jdsomstandigheden de qewetensbezwaren beinvloeden.

leti tijde van politieke en militaire conflicten bijvoorbeeld staan zij in

de context van de (dreiging van) werkelijke uitoefening van militaire

dienst en het (dreigende) conflict. De oefening in militaire dienst-

verrichtingen is dan rechtstreeks gericht op een bepaalde uitoefening

ervan (81).

Tenslotte komt in de verplichte militaire dienst op bijzondere wijze

de verhouding individu-overheid tot uitdrukking. In het verplicht

karakter ervan houdt de dienst verband met de wetgevende en bestuurlijke

functie van de overheid. De laatste is bovendien de instantie die de
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legerinstitutie als zodanig onder haar verantwoordelijkheid heeft.

Vandaar heeft de opvatting die men is toegedaan ten aanzien van de

verhouding individu-overheid een bijzondere betekenis waar het gaat over

dienstweigering en gewetensbezwaren (82).

* drie hoofdgroepen van gewetensbezwaren *

De scala van contextuele elementen heeft welhaast noodzakelijk een grote

verscheidenheid tot gevolg in de feitelijk aangevoerde bezwaren.

Onderzoek wijst uit dat zij het gehele terrein van de gegeven context

bestrijken. Het onderzoek ernaar is overigens niet overdadig (83). De

gemaakte analyses geven het beeld van een sterk uiteenlopend geheel van

motieven die dienstweigeraars hebben. Het hachelijke van het aanbrengen

van een systematiek daarin en van een typering van de bezwaren is naar

het oordeel van de betreffende onderzoekers gelegen in de onmogelijkheid

de verschillende groepen van bezwaren van elkaar te scheiden. In de

praktijk zijn de bezwaren zelfs vaak niet duidelijk te onderscheiden, zij

overlappen elkaar of volgen elkaar in onderlinge samenhang op (84).

Drie hoofdgroepen waartoe men desondanks, zowel in de geraadpleegde

onderzoeken als daarbuiten, de gewetensbezwaren rekent, zijn achtereen-

volgens de humanitair-ethische, de religieus-godsdienstige en de

politiek-maatschappelijke. In hun onderzoeksverslag geven V. Mdhle en

Chr. Rabe de volgende betekenis aan deze groepen (85).

De humanitair-ethische bezwaren zijn gebaseerd op het verbod te

doden. In het beroep op dit verbod orilnteert men zich op eisen van

recht en rechtvaardigheid; men onderbouwt het beroep rationeel of

gevoelsmatig. De gedachte aan de mens als het hoogste levend wezen, de

menselijke verplichting tot de instandhouding van het leven en het

medelijden met de medemens zijn de elementen die het verplichtend

karakter van het verbod om te doden bij de betrokkenen voeden.

Van deze groep bezwaren zijn de religieus-godsdienstige bezwaren

onderscheiden door de uitdrukkelijke verwijzing naar bepaalde geloofs-

geschriften of naar het bestaan van een hoger wezen ter motivering van

het beroep op het verbod om te doden. In dit verband treedt in het

bijzonder de bijbelse eis op de voorgrond de medemens als broeder te zien

wiens leven onaantastbaar is.
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Onder de groep van politiek-maatschappelijke bezwaren verstaan de

onderimikers de op de mants(:happij betrokken, op een politieke motivatie

duideride :irgumenten. Zij betreff en overwegingen die verband houden met

het leger en de oorlogvoering in het kader van het maatschappelijk leven.

Historische, sociale, economische aspecten in het verband met het leger,

de bewapening, de staat en de oorlogvoering hebben hier de overhand.

* het uiten van de gewetensbezwaren *

Zoals zij worden aangevoerd, staan de gewetensbezwaren onder invloed van

de mogelijkheden die de individuele dienstweigeraar heeft om zich

rekenschap te geven van zijn bezwaren en deze te formuleren. Het

formuleren van zijn mening of overtuiging is vaak al op zich voor iemand

een moeilijke opgave. Het formuleren van gewetensbezwaren tegen militaire

dienst vergt bovendien een bijzoridere inspanning vanwege het veelomvat-

tende van de beslissing om dienst te weigeren, zoals de scala van con-

textuele elementen laat zien. Het is in de meeste gevallen een zeer in-

dringende opgave. Wie voor deze opgave staat, voelt zich aanvankelijk

vaak voor een verwarde aangelegenheid geplaatst. Er komt dan een proces

op gang waarin aanvankelijke weerzin tegen de militaire dienst wordt

verdiept en genuanceerd ten gunste van een zo goed mogelijk persoonlijk

verantwoorde beslissing. Waar hierbij persoonlijke begeleiding ontbreekt,

komt de dienstweigeraar alleen te staan tegenover de Commissie van Advies

(86).

2.2  De erkenbaarheid van de gewetensbezwaren in de zin van de wet

Het contact met de Commissie van Advies is het moment waarop de

dienstweigeraar zijn dienstweigering moet verantwoorden. Om bovengenoemde

redenen is dit contact precair. Bovendien bepaalt niet de bezwaarde het

tijdstip waarop het plaatsheeft. Een reden te meer om de mening te

onderschrijven dat aan de gespreksvoering bijzondere eisen worden gesteld

(87). Het onderhoud met de Commissie brengt voor de betrokkene bovendien

de spanning met zich dat het een toetsing van zijn bezwaren inhoudt. De

toetsing geschiedt aan de hand van de in de WGMD vastgestelde norm. Een

persoonlijke verantwoording volstaat met andere woorden niet; de bezwaren
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moeten tevens voor erkenning in aanmerking blijken te komen.

·* de normstelling *

De wetgever heeft de normering van de gewetensbezwaren in verband met de

erkenbaarheid ervan steeds opgevat als de uitvoering van de grondwette-

lijke opdracht om in de wet 'de voorwaarden' ten noemen waarop 'ernstige

gewetensbezwaren' erkend kunnen worden. In de geschiedenis van het proces

van de wetgeving is de normstelling meermalen aan de orde geweest en

gewijzigd. Zoals eerder aangegeven, was vanaf 1917 in verband met de

militaire-dienstplicht erkenning mogelijk 'van een oprecht gewetensbe-

zwaar tegen de uiterste consequentie van dien plicht, te weten het dooden

van den evenmensch'. De DWW kende de formule: 'Hij (...) die op grond van

zijn overtuiging dat hij den evenmensch niet mag dooden, ook wanneer dit

ingevolge overheidsbevel geschiedt, gewetensbezwaren heeft tegen de ver-

vulling van militairen dienst, a. bepaaldelijk gericht op strijd met de

wapenen, b. van welken aard ook, (...).' De WGMD spreekt van 'de onover-

komelijke gewetensbezwaren tegen de vervulling van militaire dienst van

hem, wiens godsdienstige of zedelijke overtuiging hem deelneming aan elk

oorlogsgeweld verbiedt'. Verder blijft hierbij de bepaling behouden dat

de bezwaren zich kunnen richten tegen strijd met de wapenen of tegen 'de

vervulling van militaire dienst van welke aard ook'. Bij de meest recente

wetswijziging in 1978 vervalt laatstgenoemde bepaling. Verder spreekt de

wet dan, zoals reeds eerder werd vermeld, van 'de onoverkomelijke gewe-

tensbezwaren tegen de persoonlijke vervulling van militaire dienst in

verband met het gebruik van middelen van geweld waarbij men door dienst-

vervulling in de Nederlandse krijgsmacht kan worden betrokken' (88).

Deze normen in verband met de erkenbaarheid van de gewetensbezwaren

kennen een bewogen geschiedenis en de oordeelsvorming daaromtrent geeft

het beeld te zien van een ware doolhof. Op deze oordeelsvorming wordt in

Deel II uitvoerig ingegaan. Voor het moment blijft de behandeling beperkt

tot een korte toelichting op de verschillende normeringen en op de inter-

pretatie daarvan in de praktijk van de wetstoepassing.

* de betekenis van de verschillende normeringen *

Volgens de normen uit 1917 en 1923 moeten de bezwaren gericht zijn tegen
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het mensen-dodend karakter van militair geweld en krijgt het persoonlijk

gevoelen daaromtrent de volle klemtoon. Daarbij verwijst de norm uit 1923

bovendien uitdrukkelijk naar het overheidsbevel op een manier die

veronderstelt dat van de kant van de overheid het doden te rechtvaardigen

is. In de WGMD maakt dit criteritim plaats voor dat van de afwijzing van

deelrieming Hati elk oc,rlcigs(jeweld. Na de welswijziging van 1978 wordt de

erkenbaarheid van de gewetensbezwaren genormeerd door het persoonlijk

betrokken-kunnen-worden bij het gebruik van middelen van militair geweld.

Naast dit inhoudelijke element vermeldt alleen de norm uit 1964

uitdrukkelijk de overtuiging waarop de gewetensbezwaren moeten zijn

gebaseerd. De eerste twee normen uit 1917 en 1923 doen dat niet. Uit de

ontstaansgeschiedenis ervan is echter af te leiden dat hier de gods-

dienstige en de zedelijke overtuiging voorondersteld worden (89). In 1978

verdwijnt het element van de 'overtuiging' weer geheel uit de wettekst.

Men nam het eertijds op ter bevestiging van de evenwaardigheid van het

zedelijke naast het godsdienstige, maar vooral ook om 'politieke' over-

tuigingen uit te sluiten. Het verdween in zijn geheel uit de wettekst,

omdat men niet langer de tegenstelling tussen 'zedelijk' en 'politiek',

zoals die door de wettekst werd gesuggereerd, wenste te handhaven. Men

zag echter vooral af van de vermelding van de aard van de overtuiging,

omdat men haar niet relevant achtte voor de erkenbaarheid van de gewe-

tensbezwaren (90).

* de interpretatie bij de wetstoepassing *

De wetstoepassing heeft op de wijziging inzake het overtuigingselement ze-

ker invloed gehad (91). Daar was de klemtoon steeds meer komen te liggen

op de onoverkomelijkheid en de ernst van de bezwaren voor de persoon van

de dienstweigeraar. Niet de aard, afkomst of achtergrond van het bezwaar,

maar de ernst waarmee de bezwaren voor de dienstweigeraar golden, werd

beslissend; niet de vraag welke overtuiging in het geding was, maar de

vraag of de dienstweigeraar werkelijk 'ernstig' en 'oprecht' overtuigd

was, bleek in de praktijk maatgevend te zijn.

Het 'onoverkomelijke' van de gewetensbezwaren, waarvan de grondwet

spreekt, wijst op die ernst en behelst de diepingrijpende betekenis 
en

algemene strekking die de bezwaren hebben voor de dienstweigeraar (92).
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Te zamen met het eerder genoemde inhoudelijke vereiste bepaalt die ernst

de erkenbaarheid van de gewetensbezwaren.

Naar het oordeel van de Raad van State betekent dat niet dat de

dienstweigeraar zich boven iedere twijfel verheven behoort te voelen.

Evenmin wordt van hem een uitgesproken levensovertuiging ge ist. Wel

geldt de omstandigheid dat de bezwaren reeds langere tijd bij de

dienstweigeraar bestaan als een aanwijzing voor de onoverkomelijke ernst
van de bezwaren. Soms blijkt een dergelijke aanwijzing daarvoor zelfs

noodzakelijk te worden geacht (93).

Verder blijkt uit sommige beroepszaken dat naar het oordeel van de

Raad de zeggingskracht van het geweten in concrete gevallen niet behoeft

uit te sluiten dat van de dienstweigeraar een algemene uitspraak wordt

gevraagd ten aanzien van het gebruik van geweld. Hem mag ook gevraagd

worden naar zijn oordeel over gewelddadige situaties die zijn

persoonlijke betrokkenheid noodzakelijk te buiten gaan. Dit wil echter

weer niet zeggen dat de dienstweigeraar die het gebruik van geweld

absoluut afwijst, zonder meer op erkenning van zijn bezwaren kan rekenen

(94).

Voorts maakt de Raad onderscheid tussen gewetensbezwaren en

andersoortige bezwaren, die 'sociologisch', 'doelmatig' of 'gevoelsmatig'

worden genoemd. Wanneer enkel of in hoofdzaak dit soort bezwaren naar

voren komen, behoeven zij naar het oordeel van de Raad niet als

gewetensbezwaren te worden aangemerkt. Zo is bijvoorbeeld de overtuiging

dat de overheid betere middelen dan een leger heeft om onrecht te keren,

niet voldoende. Dit geldt eveneens voor de overtuiging dat met geweld een

conflict niet is op te lossen. Ook de loutere uitspraak dat men

geweldloos is of niet op mensen kan schieten, behoeft niet automatisch

tot een erkenning als gewetensbezwaarde te leiden (95).

De hantering van het begrip 'geweten' in de normstelling mag naar

het oordeel van de Raad niet ertoe leiden dat ook de dienstweigeraar zou

moeten spreken in termen van geweten. Dat de dienstweigeraar uitdrukke-

lijk een 'gewetensstrijd' geleverd heeft, is niet noodzakelijk voor de

aanwezigheid van gewetensbezwaren en in plaats van 'geweten' mag hij

spreken van zijn 'levenshouding' (96).

Deze niet-stringente wetstoepassing is ook door de Raad aangehouden
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in een zaak waarin zij als haar oordeel gaf dat de Commissie van Advies

de inhoudelijke bezwaren die werden aangevoerd naar de wet toe moest

interpreteren. Overigens onderstreepte zij hierbij het blijvend belang

van het inhoudelijke vereiste in verband met de erkenbaarheid van de

gewetensbezwaren (97). Bij al de nuanceringen die de Raad aanbrengt in de

toepassing van de wettelijke norm blijft met andere woorden het inhou-

delijke vereiste zijn vooraanstaande plaats behouden. Het levert ook de

grootste moeilijkheden op. Zo kwam bijvoorbeeld het vereiste dat het be-

zwaar zich moest richten tegen mensen-dodend geweld soms geheel buiten de

context van het gebruik van militair geweld te staan door de klemtoon op

het verbod van het persoonlijk-doden-van-mensen. Het oordeel van de

dienstweigeraar over zijn persoonlijke verdediging in het geval van een

roofoverval bijvoorbeeld kon dan beslissend worden voor zijn erkenning.

De wetswijziging van 1962 bracht nieuwe moeilijkheden. Naar het oordeel

van de Raad van State betekende de eis dat elk oorlogsgeweld moest worden

afgewezen, dat de dienstweigeraar iedere vorm van oorlogsgeweld moest af-

WlJzen. Vandaar kon biJvoorbeeld het bezwaar dat vooral verband hield met

de atomaire bewapening, niet tot erkenning leiden. Eveneens kon een

dienstweigeraar die oorlogsgeweld afwees met uitsluiting van dienstneming

in de VN-legermacht niet erkend worden (98).

De bezwaren tegen de inhoudelijke vereisten waaraan de gewetensbe-

zwaren moesten voldoen komen erop neer dat zij tot een abstracte en

casuistische toepassing van de wet leidden. De meest recente normering

uit 1978 beoogt dit te voorkomen. Maar ook daar blijft sprake van een

inhoudelijk vereiste. De wet spreekt dan immers, zoals gezegd, over de

erkenbaarheid van gewetensbezwaren 'in verband met het gebruik van mid-

delen van geweld waarbij men door dienstvervulling in de Nederlandse

krijgsmacht kan worden betrokken'.

2.3  Een voortgaande ontwikkeling in de normering van de gewetensbezwaren

De geschiedenis van de wetgeving in Nederland laat zien dat de norm voor

de erkenning van dienstweigeraars een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het

is niet waarschijnlijk dat aan deze ontwikkeling in de Nederlandse wet-

geving maar ook elders thans een einde is gekomen. In internationaal
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verband is reeds gepleit voor een zo duidelijk en exact mogelijk geformu-

leerde norm, dit mede in verband met het internationaal karakter van ver-

dragen en resoluties (99). Afgezien van de wetstoepassing is het nog maar

de vraag of de meest recente normering in de Nederlandse wetgeving aan

dit soort wensen tegemoet komt. In het tweede deel van de studie komt de

kwestie van de normering uitvoerig aan de orde.

Ter illustratie van de mogelijkheid van een verdere ontwikkeling van

de normering zij hier gewezen op twee voorstellen dienaangaande. Zij

werden gedaan in verband met de recente wetswijziging in Nederland en

beogen een zo eenvoudig mogelijke normstelling die recht doet aan de

gewetensbezwaren-in-context en aan de opgedane ervaring met de

verschillende normeringen. Op de eerste plaats is er het voorstel, gedaan

door H. van Wijk. Deze jurist en vredesactivist maakte nationaal en

internationaal naam als advocaat en deskundige in dienstweigeringszaken.

Hij stelde de volgende normering voor: 'Ernstige gewetensbezwaren tegen

het vervullen van militaire dienst in de Nederlandse krijgsmacht, in de

zin van deze wet, zijn de onoverkomelijke gewetensbezwaren tegen eigen

deelname aan militair geweld.' Dat deze normering toch niet zo eenvoudig

is als lijken mag, wordt al duidelijk uit de toelichting die Van Wijk

erop gaf. Zij bevat naar zijn mening een zekere 'willekeur'. Immers de

normering geeft niet aan dat ook bezwaren tegen de doelstelling van het

gebruik van militair geweld, tegen de omstandigheden waaronder dat geweld

wordt aangevoerd, en tegen het leger als zodanig moeten kunnen leiden tot

de erkenning van dienstweigeraars. Van Wijk meent overigens dat dit

bezwaar tegen zijn voorstel ondervangen kan worden tenminste waar het

bezwaren betreft tegen een onrechtvaardig gebruik van militair geweld.

Voor deze gevallen ziet hij een 'zinvol' aanknopingspunt in het Handvest

vati de Verenigde Naties  (100) .

Teneinde juist dat bezwaar van 'willekeur' bij voorbaat in de wet te

ondervangen, deed de vereniging Pax Christi het voorstel dat de wet

slechts zou spreken van ernstige gewetensbezwaren als 'de onoverkomelijke

gewetensbezwaren tegen de persoonlijke vervulling van militaire dienst'.

Waaraan nog werd toegevoegd: '(...) in de Nederlandse krijgsmacht.' Met

andere woorden, dit voorstel laat precies het inhoudelijke vereiste

betreffende het gebruik van militair geweld achterwege teneinde interpre-
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tatie-moeilijkheden te voorkomen. Blijkens de toelichting op het

voorstel, betekent dit overigens niet dat men geen belang zou hechten aan

het element van het militair geweld in verband met de erkenbaarheid van

de gewetensbezwaren: daarvan mag worden verwacht dat zij 'direct of indi-

rect' het gebruik van militair geweld betreffen. Alleen, dit verband zou

in de wet niet uitdrukkelijk mogen worden aangegeven (101).

Naast hetqeen eerder werd gezeqd over de erkenbaarheid van de

cleweten:;t,e,wai·en in de /in van de wet , leaten deze voorstel]en zien dat de

inrmeri, (1 vim di(, crkenhairl,('i(l ct,i, Iminrigrijk punt is. Dat is het ook

voor de wetgever, zoals blijken mag uit het feit dat hij in 1978 een

nieuwe norm vaststelde. Laatstgenoemde voorstellen illustreren vooral dat

in verband met de dienstweigeringsthematiek de vraag van belang is hoe de

normering geschiedt.

Paragraaf 3  De waardenbetrokken ontwikkeling van een eigen positie

voor de dienstweigeraar

Bepaalde ontwikkelingen inzake het dienstweigeringsrecht elders dan in

Nederland, op internationaal vlak, en in verband met de grondwet kunnen

illustreren welke waarden in de dienstweigeringsthematiek een rol spelen.

Zij vormen het perspectief waarin de militaire-dienstweigeringszaak

staat.

3.1  Wetgeving in een door waarden bepaalde context

Op het moment dat de po,sitic, van dienstweigeraars in Nederland wettelijk

werd geregeld, kenden andere landen reeds zo'n wetgeving of waren daarmee

doende. Zo kwamen in Engeland, de Verenigde Staten en de Scandinavische

landen regelingen tot stand, ten dele in vervolg op eerdere maatregelen

en in het bijzonder naar aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. Zij

vormen de basis voor de wetgeving in de twintigste eeuw (102). Toch ligt

hier niet het begin van elke wetgevende activiteit. De eerste voorzie-

ningen, in de vorm van algemene wetgeving, incidentele maatregelen of

privilege, dateren van ver v66r 1900. Die waren vooral bedoeld voor



46

leden van de 'historische vredeskerken', mennonieten, quakers en leden

van de 'Church of the Brethren'. Vanwege hun godsdienstig gemotiveerde

houding van 'weerloosheid' verkregen zij bij dienstweigering kwijtschel-

ding van opgelegde straf en vrijstelling van dienst of gewapende dienst

en dit op bepaalde, soms zeer ingrijpende voorwaarden (103). Waar dit

niet gebeurde, leidde het weigeren van militaire diensten tot zware

straffen, waaronder zelfs de doodstraf, of een krankzinnigheidsverklaring

en plaatsing in een inrichting. De mogelijkheden die de dienstweigeraars

hadden, waren te vluchten, te deserteren of te emigreren. Dit soort

situaties doen zich voor tot ver in de twintigste eeuw (104).

In landen waar de positie van dienstweigeraars wettelijk werd

geregeld, betekent dit niet dat daarmee alle moeilijkheden voorbij waren.

De verplichting tot ongewapende dienst of vervangende dienst en

opvattingen over de rechtmatigheid van een bepaalde oorlog of bepaalde

militaire acties bleven aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging

van hen die de nieuwe vormen van dienstplicht of de rechtmatigheid van

een oorlog bestreden (105).

In de beginperiode van deze eeuw staat de militaire-dienstweigering

in de context van zich doorzettende nieuwe politieke opvattingen over de

inrichting van de maatschappij, in het bijzonder in socialistische zin.

Daarnaast vinden meer wijsgerig-ethische en humanitaire ide en hun

neerslag in de motieven tot dienstweigering. Het laat zich raden dat dit

alles mede werd beinvloed door de ontwikkelingen die de oorlogvoering

toentertijd doormaakte, zoals de inzet van volkslegers, de toenemende

verschrikkingen van de oorlogvoering, enzovoort (106). Het gevolg is dat

dienstweigering niet langer eenduidig is terug te voeren op godsdienstiqe

opvattingen. Dienstweigering behoudt een godsdienstige impuls, maar

krijgt daarnaast een duidelijk ethische basis, die al dan niet in

maatschappelijk-politieke richting wordt uitgebouwd.

In de genoemde tekenen des tijds liggen ook de ingredidnten voor

een waardenstrijd inzake de totstandkoming van een wettelijke regeling

voor dienstweigeraars haast voor het oprapen: tolerantie versus opgeeis-

te vrijheid; democratie in rechtskundige en politieke zin; een maatschap-

pelijk bestel met een groeiende bewapening en de wil tot verandering van

dat bestel; nationalisme en patriottisme versus anti-militarisme en anar-
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chisme (107). Toch zouden de wetgevende activiteiten beperkt blijven tot

die landen waar een wettelijke regeling dringend geboden was en waar op

basis van een zekere traditie, voldoende openheid en begrip daarvoor aan-

wezig waren (108). Een direct uitstralingseffect naar andere landen was

er niet.

Inventarisaties van de verschillende wetgevingen laten zien dat het

tot op dit moment om een zeer beperkt aantal landen gaat waar wetgeving

tot stand is gekomen. Daarbij komt dat de regelingen zelf uiteenlopen

(109).

3.2  De waardering van de persoonlijke overtuiging

In de verschillende regelingen staat steeds een inhoudelijk vereiste

vermeld waaraan de gewetensbezwaren van dienstweigeraars moeten voldoen

om voor erkenning in aanmerking te komen. De letterlijke bewoording ervan

loopt uiteen. 70 is er sprake van het afwijzen van elk wapengeweld,

wapengeweld tussen staten of het dragen van wapens, dan wel van het doden

van mensen, van iedere militaire dienst of elk oorlogsgeweld. De

strekking ervan is echter steeds dat de afwijzing algeheel moet zijn. De

ontwikkeling die dit element in de Nederlandse wet doormaakte, is in

zekere mate ook elders te bespeuren. En ook daar staat soms die geldende

normering onder kritiek (110).

Daarnaast is, zoals in Nederland, ook elders in het bijzonder een

overgang aanwijsbaar waarbij de aandacht voor de aard en herkomst van de

bezwaren verschuift naar een aandacht voor de ernst en de oprechtheid van

de brzwaarde. Dat neemt niet weg dat in sommige landen de mogelijkheid

vc,c)r e.t·ken,li 119 beperkt blijf-t tot de leder, van bepaalde godsdienstig-

kerkelijke genootschappen. Een variatie hierop is dat het lidmaatschap

van een niet nader genoemde godsdienstig-kerkelijke groepering is

vereist. Of men stelt de eis dat het bezwaar godsdienstig of religieus

is. Ook komt voor dat de wet uitdrukkelijk spreekt van het hebben van

'gewetensbezwaren' of een 'godsdienstige overtuiging' als vereiste. Daar-

naast is soms het begrip 'gewetensbezwaren' of 'overtuiging' weer nader

ingevuld (111).
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·* het voorbeeld van de Verenigde Staten van Amerika *

Eon good voorbeeld van de genoemde ontwikkeling in verband met het

wettelijke element van de overtuiging bieden de Verenigde Staten van

Amerika. Daar kenden enkele staten reeds voor 1850 wetgeving voor wie

om gewetensredenen geen wapens konden dragen (112). De federale militaire

wetgeving uit 1864 voorzag in een regeling voor leden van godsdienstige

genootschappen die onder ede of belofte konden verklaren gewetensbezwaard

te zijn ter zake van het dragen van wapens en dit ook niet mochten

vanwege de leeropvattingen binnen hun genootschap. Bovendien verlangde de

wet van de bezwaarde een persoonlijk gedrag dat overeenkwam met diens

verklaringen. Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog golden vanaf mei 1917

aanvankelijk dezelfde bepalingen. In dat jaar echter kwam een legerorder

af' waarbi j het vereiste werd losge]aten dat ineri lidmaat mot,st zijri van

een bepaald kerkgenootschap. Deze verruiming keert terug in de Selective

Training and Service Act van 1940. Op voorstel van de organisatie der

quakers kon toen de bezwaarde erkend worden die vanwege religieuze

opvoeding en overtuiging in geweten gekeerd is tegen deelneming aan

oorlog in elke vorm: 'by reason of religious training and belief is con-

scientiously opposed to participation in war in any form'. Het voorstel

van de adventisten om elk gewetensbezwaar, of het nu godsdienstig, huma-

nitair of politiek werd gemotiveerd, te erkennen, bleek niet haalbaar

(113). Het vereiste van 'religious training and belief' interpreteerde

men tegen de achtergrond van de ontwikkeling die het in de praktijk had

doorgemaakt: ook wijsgerig-ethische, algemeen morele bezwaren zonder

Godsvoorstelling kwamen voor erkenning in aanmerking, wanneer zij maar

'metafysisch' onderbouwd waren.

De Universal Military Training and Service Act uit 1948 geeft

vervolgens deze omschrijving van 'religious training and belief': 'an

individual's belief in relation to a Supreme Being involving duties

superior to those arising from any human relation, but does not include

essentially political, sociological or philosophical views, or a merely

personal moral code.' Volgens deze formule is een geloof vereist met

betrekking tot een Opperwezen. Dit geloof behoort voor de betrokkene

'hogere' verplichtingen met zich mee te brengen, dan welke voortvloeien

uit enige betrekking tussen mensen. Verder worden uitdrukkelijk van
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I.rkelil,incl l)uiten[leslotri, 'wfurnlijk i,olitieke, soriologische of-
11 Lci.<11 ische /ienswijzen' iii 'pen louter persoonlijke morele code' (114).

De nieuwe dienstplichtwet van 1967 bracht hierin geen wijziging. De

omschrijving van de vereiste overtuiging met betrekking tot een 'Supreme

Being' leverde echter conflictstof op tussen de verschillende

beroepsinstanties die bij de uitvoering van de wet waren betrokken. De

interpretatie van het 'Supreme Court', het hooggerechtshof, bleek ruim te

zijn: diegene komt voor erkenning in aanmerking wiens 'oprechte en zin-

volle overtuiging een plaats inneemt in zijn leven gelijk aan die van het

orthodoxe geloof in God (...)': 'Sincere and meaningful belief occupies a

place in the life of its possessor parallel to that filled by the ortho-

dox belief in God (...).' Iii een latere uitspraak besliste het hof dat de

wettelijke formule van 'religious training and belief' elk oprecht gewe-

tensbezwaar bedoelde te erkennen (115).

3.3  De waarde van de gewetensvrijheid en de bevordering van de mensen-

rechten

* de gewetensvrijheid als grondslag en perspectief *

De gesignaleerde ontwikkeling ten aanzien van de vereiste overtuiging

maakt deel uit van een bredere ontwikkeling. Deze betreft de plaats welke

de militaire-dienstweigering kreeg toegekend binnen het recht. Het

dienstweigeringsrecht heeft uitdrukkelijk aansluiting gevonden bij het

beginsel van de gewetensvrijheid en in verband hiermee bij de thematiek

van de mensenrechten.

De wetgeving in West-Duitsland na de Tweede Wereldoorlog markeert

deze ontwikkeling. Daar namen allereerst deelstaten, in reactie op de

oorloq, artikelen in hun wetqeving op die zonder meer bepaalden dat

Hietit:irid qudworicien kon wo,·den tot krijgsdienst, 'Kriegsdienst', en
emiteder ht,L recht had die, te weigeren (116). lijdens de dehatten over

een nieuwe grondwet voor West-Duitsland in de Bondsdag werd het voorstel

gedaan een artikel betreffende dienstweigering in die grondwet op te

nemen. Na veel discussie resulteerde dit voorstel in een uitwerking van

hetgeen de grondwet zou bepalen over gewetensvrijheid: 'Niemand mag tegen

zijn geweten gedwongen worden tot gewapende krijgsdienst. Een wet stelt
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nadere regelingen vast.' ('Niemand darf gegen sein Gewissen zum

Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das ndhere regelt ein

Bundesgesetz.') De wet op de dienstplicht brengt dan de nadere bepaling

dat het gewetensbezwaar gericht moet zijn tegen deelneming aan elk

wapengebruik tussen de staten en derhalve tegen de dienst met de wapenen

(117).

Met deze wetgeving in West-Duitsland krijgt het weigeren van

militaire dienst een plaats in de grondwet die onderscheiden is van die

in de Nederlandse grondwet: niet in het kader van defensie en dienst-

plicht, maar binnen het geheel van de klassieke grondrechten. Deze plaats

krijgt dienstweigering ook in de recente wetgeving in Portugal (118).

Hiermee vormt in deze landen de gewetensvrijheid uitdrukkelijk de grond-

slag van het dienstweigeringsrecht (119).

Andere landen die dienstweigeraars in de periode na de Tweede

Wereldoorlog een wettelijk statuut gaven namen een dergelijke

grondwettelijke bepaling niet op. Het feit echter dat zij overgingen tot

wettelijke regelingen, lijkt mede beinvloed door een meer algemene

ontwikkeling op het terrein van de mensenrechten, in het bijzonder in

verband met de vrijheid van godsdienst en geweten. De dienstweigerings-

zaak wordt in verband hiermee aangemerkt als een 'serieuze' aangelegen-

heid (120).

* de mensenrechten als steunpunt *

Voor de behartiging van de mensenrechten vormen het Handvest van de

Verenigde Naties uit 1945 en de Universele verklaring van de Rechten van

de Mens uit 1948 het raamwerk. Het Handvest bevat bepalingen omtrent het

vreedzaam regelen van internationale conflicten en het afzien van

bedreiging of schending van de territoriale integriteit en politieke

onafhankelijkheid van een staat. De Universele Verklaring formuleert

onder meer rechtsnormen die de waardigheid en vrijheid van de menselijke

persoon raken. Zo zegt artikel 3 dat eenieder recht heeft op leven,

vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon. Artikel 18 proclameert het

'recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst (...)' (121).

Het Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten uit 1976 werkt

de vorige documenten verder uit. In artikel 8 van dit verdrag worden
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slavernij en dwangarbeid verboden. Buiten het begrip 'dwangarbeid of

verplichte arbeid' houdt men echter uitdrukkelijk 'elke vorm van

militaire dienst en, in landen waar dienstweigering op grond van

gewetensbezwaren wordt erkend, die nationale diensten welke bij de wet

van principiele dienstweigeraars worden gevorderd' (122). Hiermee komt

in het verdrag dienstweigering-uit-gewetensbezwaren uitdrukkelijk aan de

orde en krijgt het bestaan van wettelijke regelingen aandacht. Een ander,

meer positief geformuleerd voorstel ten aanzien van het dienstweigerings-

recht kon geen instemming vinden.

In de praktijk was ook een ander verdrag reeds van belang gebleken

voor de dienstweigeringskwestie. Het uit 1951 daterende Verdrag inzake de

Status van Vluchteling had al eens gewerkt ten gunste van de dienst-

weigeraar die een gegronde vrees kende in zijn land te worden vervolgd

(123). Naast deze verdragen zijn de werkzaamheden van bepaalde commissies

binnen de VN belangrijk. Het gaat met name om de Commissie ter Uitbanning

van elke vorm van Discriminatie op grond van Godsdienstige Overtuiging en

Praktijken, en om de Commissie ter Bevordering van de Mensenrechten

(124).

De perste sprak /irh in epri rapport uit 1960 niet uit voor een recht

(1:11 (li , 111,1.Wt'i(JE,I·;i;11·1; ilil grwelmi:;1 t:,wilrpil /(,il loeki,mon, valiwe(je de

mogelijkheid dat een dergelijke stellingname een privilegidring zou

kunnen inhouden die discriminatoir zou werken. Wel poneert het rapport

het principe dat waar 'werkelijke' gewetensbezwaarden erkend worden, hun

erkenning zo dient te geschieden dat er geen levensbeschouwelijke

discriminatie uit voortkomt. De ontwerptekst voor een overeenkomst ter

zake van discriminatie bevat dezelfde bepaling (125).

De Commissie voor de Mensenrechten schonk aandacht aan dienst-

weiqering-uit-gewetensbezwaren in verband met de betrokkenheid van de

jeugd bij de mensenrechten, de 'human rights concern of youth'. Een

daartoe strekkend voorstel resulteerde binnen de commissie in een

ontwerpresolutie, luidende dat het 'gewetensbezwaar tegen verplichte

militaire dienst vragen van fundamentele mensenrechten inhoudt':

'conscientious objection to compulsory military service involves

questions of fundamental human rights'. Verder nodigt de resolutie de

staten uit voorzieningen te treffen voor hen die bezwaren hebben tegen
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militaire dienst op grond van 'geweten of diepe morele overtuiging' en

een vervangende dienst in te richten die het welzijn van de maatschappij

bevordert (126).

Deze resolutie werd gezien als een 'afgeleide' van de artikelen 2 en
18 van de Universele Verklaring. Dienstweigering-uit-gewetensbezwaren

krijgt er niet met zoveel woorden de naam van 'grondrecht'. De reden

hiervan is dat dan de staten overvraagd zouden worden. Men sprak daaren-

tegen van 'een element van de vrijheid van geweten en godsdienst' op ba-

sis van de als fundamenteel op te vatten rechten op persoonlijke integri-

teit en vrijheid inzake godsdienst en geweten (127). Binnen de commissie

stuitte deze resolutie op verzet van afgevaardigden uit de Sovjet-Unie en

uit een aantal Zuidamerikaanse en Afrikaanse landen. De verdere toedracht

rond de resolutie is omgeven met procedurekwesties die in elk geval ver-

hinderen dat de Algemene Vergadering van de VN er kennis van zou kunnen

nemen (128).

Toch bereikte het thema 'dienstweigering' in zeer beperkte zin en

geheel overwacht in 1978 de Algemene Vergadering van de VN in een

resolutie. Op initiatief van het bureau van de quakers in New York (het

Quno) en met bemiddeling van het VN-Hoge Commissariaat voor Vluchte-

lingen, kwam een resolutie in de Algemene Vergadering van de VN die daar

zonder stemming werd aangenomen. De resolutie betreft de 'status van per-

sonen die dienst weigeren in leger- of politiemacht, welke worden

gebruikt om apartheid af te dwingen': 'Status of persons refusing service

in military or police forces used to enforce apartheid'. (129) Indachtig

het Handvest van de VN, de Universele Verklaring, in het bijzonder

artikel 18, en indachtig de algemene actie binnen de VN legon qmrthi,id,

en verder indachtig de verantwoordelijkheid van de VN voor diegenen die

lijden onder hun strijd tegen apartheid, 'erkent' de Algemene Vergadering

in de resolutie 'het recht van alle personen dienst te weigeren in leger-

of politiemacht welke gebruikt wordt om apartheid af te dwingen': 'the

right of all persons to refuse service in military or police forces which

are used to enforce apartheid'. Bovendien worden de lidstaten opgeroepen

om degenen die hun land moeten verlaten 'enkel vanwege een gewetensbe-

zwaar' tegen dienstneming in een dergelijk leger of zulk een politie-

macht, asiel te verlenen of vrije doortocht, en hun de status van
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vluchteling te geven. Daarnaast roept de resolutie op tot de nodige hulp-

verlening aan deze dienstweigeraars.

Hoe beperkt ook van strekking, met deze resolutie drong de erkenning

van een recht op dienstweigering door tot de Algemene Vergadering van de

VN. Wat in praktijk reeds eerder was voorgekomen, werd in de resolutie

bekrachtigd (130). De verwijzing in de resolutie naar artikel 18 van de

Universele Verklaring, de voorgeschiedenis van de resolutie, en het werk

binnen de Commissie voor de Mensenrechten wekken het vermoeden dat een

verdere ontwikkeling op het niveau van de VN zeker niet uitgesloten kan

worden geacht (131).

*  de Wmrwet·king op  region:wl, Westeuropers niveau *
Teneinde de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens meer

zeggingskracht te geven sloten in 1950 de lidstaten van de Raad van

Europa het Verdrag van Rome, het Europees Verdrag tot Bescherming van de

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (132). Artikel 9, lid 1

van dit verdrag formuleert 'het recht op vrijheid van gedachte, geweten

en godsdienst'. Het tweede lid van het artikel formuleert de mogelijke

beperkingen van dit recht: dat kunnen 'geen andere (...) zijn dan die

welke bij de wet zijn voorzien, en die in een democratische samenleving

nodig zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming

van de openbare orde, gezondheid of zedelijkheid of de bescherming van de

rechipn t.,1 vrijhi.den van anderen' (133). Zoals later op VN-niveau in het

Ver(Ii·aq iii/aki  Hurgerrechten en Politioke Rechten zou gebetiren, zegt het

Verdrag van Rome verder in artikel 4 dat noch de militaire noch de

vervangende dienstplicht 'dwangarbeid of verplichte arbeid' zijn. Op dit

artikel en het bepaalde in het tweede lid van artikel 9 strandde het

beroep van een dienstweigeraar uit Nederland, waarbij hij stelde dat de

normering van de gewetensbezwaren in de Nederlandse wetgeving een

schending inhield van artikel 9,1 van het Verdrag van Rome (134).

In 1966 bereikte een aanbeveling, op basis van artikel 9,1 van het

Verdrag van Rome, de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa. De

betreffende aanbeveling noemt dienstweigering-uit-gewetensbezwaren een

'legitieme uitoefening' van genoemd artikel en spreekt van een onvrede in

verband met de uiteenlopende situatie waarin dienstweigeraars verkeren in



54

de lidstaten van de Raad. Zij verzoekt daarom de Raadgevende Vergadering

de mogelijkheden na te gaan 'de leidende principes te omschrijven

brtreffende het recht van gewetensbezwaarden geen militaire dienst te

verrichten om gewetensbezwaren' (135). Het resultaat van de aanbevellnq

was dat de Raadgevende Vergadering in 1967 een resolutie aanvaardde,

inhoudende dat 'personen die verplicht zijn tot militaire dienst en om

gewetensmotieven of om reden van een diepere overtuiging welke godsdien-

stig, ethisch, moreel, humanitair, filosofisch of soortgelijk van aard

is, gewapende dienst weigeren te verrichten, een persoonlijk recht

behoren te hebben van deze dienst te worden vrijgesteld'. Voorts zegt de

resolutie dat 'dit recht beschouwd moet worden als logisch uitvloeisel

van de fundamentele rechten van het individu in de democratische staten

welke gegarandeerd zijn in artikel 9 van het Europees Verdrag tot

Bescherming van de Rechten van de Mens'. Bovendien bevat de resolutie

voorstellen voor de inrichting van een erkenningsprocedure en van een

vervangende dienst voor erkende gewetensbezwaarden (136).

In vervolg op de resolutie werd de Ministers van de lidstaten de

aanbeveling gedaan voorstellen te laten uitwerken om de resolutie ingang

te doen vinden en waar nodig de wetgeving voor dienstweigeraars te doen

aanpassen. De Raadgevende Vergadering herhaalde deze aanbeveling in 1975

en 1977.

In laatstgenoemd jaar kwam de dienstweigeringsthematiek opnieuw

uitgebreid aan de orde in een rapportage. Uit een ingesteld onderzoek

bleek dat de resolutie een 'promotie-werking' had gehad in verschillende

lidstaten. In de rapportage is verder opmerkelijk dat de rapporteur nu,

uitdrukkelijk in tegenstelling tot de rapporteur uit 1967, van mening is

dat politiek gefundeerde bezwaren niet van erkenning zijn uit te sluiten

in het licht van de vrije ('liberal') bewoordingen van artikel 9,1 van

het Verdrag. Eveneens ondersteunt hij zijn opvattingen over dienstweige-

ring niet meer met te verwijzen naar de moeilijkheden die dienstweige-

raars voor de legerleiding geven. Verder verdedigt hij de opvatting dat

het recht van dienstweigeraars beschouwd dient te worden als uitdruk-

kelijk in het verdrag ingesloten. Hij is deze opvatting toegedaan vanwege

de rechtspraak in verschillende landen tussen 1967 en 1977, vanwege

artikel 9 van het Verdrag en vanwege het feit dat haast alle betreffende
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landen in wetgeving voorzien hebben. Zijns inziens is de conclusie gewet-

tigd dat het bepaalde in artikel 4,3 van het Verdrag, te weten dat mili-

taire- en vervangende-dienstplicht geen 'dwangarbeid of verplichte

arbeid' zijn, is achterhaald (137).

1n hun antwoord op de rapportage wijzen de Ministers de gedachte van

de hand de zaak van de militaire-dienstweigering te betrekken in het

voorgenomen overleg over wijziging van het Verdrag. Dat gebeurt naar hun

zeggen niet om 'principi6le' redenen, maar 'gelet op de omstandigheden'

(138).

* het dienstweigeringsrecht in de Nederlandse grondwet *

De commissie van de Raad van Europa die de genoemde rapportage uit 1977

voorbereidde, 'aarzelde' of zij zich zou uitspreken over een effectuering

van het recht van gewetensbezwaarde dienstweigeraars op het niveau van de

nationale grondwetten. Zij achtte het beter deze zaak over te laten aan de

'discretie' van de lidstaten. Wel liet de commissie niet na de staten te

noemen die de mogelijkheid tot dienstweigering grondwettelijk hebben

vastgelegd (139).

De wenk van de commissie en meer in het algemeen de zich

'onmiskenbaar' wijzigende houding tegenover de zaak van de mili-

tairr.-dirristweitpririci op nnt ionaill en internationaa] niveati houden
verband met ideaen die onder meer in Nederland ontstonden. Deze beogen

een verdergaande wijziging van het dienstweigeringsrecht in de richting

van een zogenoemd 'volwaardig dienstweigeringsrecht' (140).

Tot een volwaardig dienstweigeringsrecht in Nederland zou behoren

dat het een plaats kreeg binnen de cataloog van de 'klassieke grond-

rechten'. De recente algehele grondwetsherziening bood de gelegenheid met

voorstellen dienaangaande te komen. In de nieuwe grondwet vormen in de

lijn van eerder genoemde verdragen de klassieke grondrechten 6dn

geheel. Zij dienen tot bescherming van 'de mens in zijn elementaire

rechtsgoederen tegen ongerechtvaardigd overheidsingrijpen' en moeten 'de

vrijheid tot deelname aan het politieke en sociale leven' waarborgen

(141). De staatscommissie die de herziening voorbereidde, heeft een voor-

stel in deze richting niet overgenomen. Met uitzondering van idn com-

missielid, stelde zij wel voor de bepalingen betreffende de godsdienst-
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vrijheid in die zin te wijzigen dat de grondwet zou spreken van het recht

van ieder 'zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden' (142).

Dienstweigering wordt in de voorstellen van de commissie erkend, nipt

uitdrukkelijk als een grondrecht, maar als een voorkomend en grondwette-

lijk te beschermen uitzonderingsgeval op het stelsel van wettelijke ver-

plichtingen. Als zodanig behoudt dienstweigering een plaats binnen de

bepalingen die het 'verdedigingsbeleid' regelen. De wetgever krijgt er de

opdracht te regelen 'van welke verplichtingen wegens ernstige gewetensbe-

zwaren vrijstelling wordt verleend en onder welke bepalingen dit

geschiedt'. Dit voorstel betekent een aanpassing van de betreffende arti-

kelen, met dien verstande dat niet meer gesproken wordt over vrijstelling

van 'de krijgsdienst', maar van niet nader aangeduide 'verplichtingen'

(143).

Edn commissielid en personen buiten de commissie deden het voorstel

de vrijheid van geweten afzonderlijk als grondrecht op te nemen en om

daarbij nader in te gaan op het dienstweigeringsrecht. Voor wat de

redactie van zo'n nadere bepaling betreft werden twee voorstellen gedaan.

In het ene is sprake van een bij de wet te regelen mogelijkheid tot

vrijstelling van 'verdedigings- en andere verplichtingen'. Het andere

voorstel luidt dat 'het recht op weigering van militaire en andere

oorlogsdienst op grond van onoverkomelijke gewetensbezwaren wordt erkend'

(144).

De argumentatie voor een dergelijk nieuw artikel betreffende

gewetensvrijheid was dat het recht op waarden steunt die slechts bewust

aanvaard kunnen worden, dat de grondrechten hun betekenis ontlenen 'aan

het feit dat zij fundamentele waarden in een bijzonder klemmende

machtsconstellatie beogen te verwerkelijken' en dat de grondwet dien-

overeenkomstig de grenzen van het geldend positieve recht dient aan te

geven (145). Het voorstel om het recht op gewetensvrijheid en op

weigering van 'militaire en andere oorlogsdienst' te rangschikken onder

de 'grondrechten' werd beargumenteerd met verwijzing naar bepalingen van

internationaal recht, naar de ontwikkeling van het dienstweigeringsrecht,

en naar ontwikkelingen op militair gebied en de zich wijzigende

opvattingen omtrent het gebruik van geweld in het algemeen (146).

Tegenover deze argumentatie stelde de commissie zich in overgrote



57

meerderheid op het standpunt dat de plaats van de vrijheid in het

rechtssysteem een 'nieuw' rechtsbeginsel als dat van gewetensvrijheid

niet zou toelaten, wanneer dit iets anders tot uitdrukking zou brengen

dan wat de vrijheid van belijden van godsdienst of levensovertuiging

reeds deed. Bovendien zou een dergelijk artikel de 'suggestie' kunnen

wekken dat 'men zich met het enkele beroep op een gewetensbezwaar aan de

rechtsorde kan onttrekken (...)' en dat het rechtsbestel niet meer 'het

geheel van wettelijke verplichtingen' met toelaatbare uitzonderingen zou

zijn (147).

Naast het voorgaande onderstreept deze discussie bij gelegenheid van

de grondwetsherziening de ingewikkeldheid en het principieel karakter van

de thematiek van militaire-dienstweigering. Zij betreft het rechtssysteem

en de opbouw ervan, maar ook de verhouding individu-wetgever, wet-gewe-

ten, vrijheid-wettelijke verplichting, enzovoort. Het streven naar een

'volwaardig dienstweigeringsrecht' heeft daarmee tenminste al dit

resultaat gehad dat het dwingt tot een bezinning op het beginsel van de

gewetensvrijheid in verband met het recht en op de gevolgen die dat zou

moeten hebben voor wat betreft de militaire-dienstplichtwetgeving.
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HOOFDSTUK III HET MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK VAN DE MILITAIRE-DIENST-

WEIGERINGSGEDACHTE

Inleiding

De positie die gewetensbezwaarde dienstweigeraars verkregen, en de

ontwikkelingen daarin zijn niet het produkt van de hobby's van juristen

of iets dergelijks. Zij zijn het gevolg van verschillende dienst-

weigeringsbewegingen in het verleden en van de weerklank die de mili-

taire-dienstweigering vond in het maatschappelijk leven. Die bewegingen

en de weerklank die zij vonden, zorgden ervoor dat de dienstweigerings-

gedachte ingang kon vinden in het maatschappelijk leven en zijn

uitwerking kon krijgen in de wetgeving. Zij vormen het maatschappelijk

draagvlak van de dienstweigeringsgedachte. Een verkenning hiervan werpt

licht op de sociaal-ethische achtergrond waarbinnen de dienstweigerings-

thematiek moet worden gesitueerd.

De verkenning in dit laatste hoofdstuk van de situatieschets blijft
zeer beperkt. Zij verloopt langs twee hoofdlijnen. De eerste volgt vooral

de groepen en bewegingen die in de Europese geschiedenis na Christus

militaire dienst weigerden te verrichten. De tweede hoofdlijn betreft

hoofdzakelijk de weerklank die de dienstweigeringsgedachte vond in de

loop van de negentiende en twintigste eeuw bij organisaties in het

maatschappelijk leven.

Paragraaf 1  De dienstweigeringsbeweging

De groeperingen die in de eerste hoofdlijn de aandacht verdienen,

ontvingen hun impulsen in belangrijke mate van het christendom. Vanaf het

einde van de negentiende eeuw gaan die impulsen echter ook uit van een

niet (meer) christelijke politiek-maatschappelijke beweging. Het verzet

tegen oorlogvoering en 'krijgsdienst' was voor deze groeperingen een

element van hun radicale opstelling inzake geloof en politiek. Hun

verwerping van militaire dienst en oorlogvoering is binnen de geschiede-
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nis altijd een randverschijnsel geweest. De perioden waarin de verschil-

lende groeperingen opkomen, liggen verspreid over onze jaartelling. In de

literatuur wordt herhaaldelijk gewezen op een christelijke praktijk van

militaire-dienstweigering gedurende de eerste eeuwen van onze jaar-

telling. Dit leidt ertoe daar de nadere beschouwing aan te vangen.

1.1  Van het vroege christendom tot de tijd van de Reformatie

* de eerste eeuwen *

Naast opvattingen over het verbod om te doden bewerkstelligden naar het

oordeel van R. Bainton vooral omstandigheden in de krijgsmacht en de

maatschappelijke positie van christenen dat zij geen functies in de

krijgsmacht vervulden. Daarom werd legerdienst volgens deze auteur ook

geen controversiale zaak onder christenen (148). Gebleken is dat na het

jaar 170 christenen legerfuncties vervullen. Omstreeks die tijd zouden er

tevens regionale verschillen ontstaan in de mate waarin legerdienst werd

aanvaard of verworpen. Het historisch onderzoek, met zijn overigens

beperkte resultaten, wijst verder niet op een ontwikkeling in de richting

van een algemene afwijzing van leger en legerdienst uit hoofde van het

christelijk geloof zelf (149).

In de periode van de tweede en derde eeuw bespeurt Bainton een

drietal opvattingen die de afwijzing van legerdienst hebben kunnen

ondersteunen: een legalistisch-eschatologische, een meer gnostische en

een praktische, op verlossing gerichte opvatting.

De eerste opvatting gaat terug op een letterlijk en vooral wettelijk

verstaan van teksten uit het Nieuwe Testament. Aan de tweede ligt een

verwerping van het fysieke ten grondslag. In de derde opvatting onderkent

men weliswaar de sociale verantwoordelijkheden van christenen, maar men

ziet voor hen een eigen taak weggelegd. Christenen zouden de keizer op

een andere wijze behoren te dienen dan als soldaten. Zij zouden zich met

gebed in dienst hebben te stellen van de bestrijding der krachten die de

mens tot vijandschap brengen (150).

Geen van deze opvattingen werd gemeengoed in het leven van de Kerk.

Er bleef ruimte voor de functie van militair. Deze werd echter wel aan

een bepaalde gedragscode onderworpen. De historische ontwikkeling geeft
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van de zijde van het christendom een verdergaande morele regulering van

het krijgswezen te zien. In de lijn van de zich ontwikkelende verhouding

kerk-staat in het Romeinse Rijk in het begin van de vierde eeuw met het

'christelijk keizerschap' van Constantijn weerhield de Kerk ten behoeve

van de 'Pax Romana' de christenen niet van legerdienst. In het monastieke

leven zou de gedachte van het niet-verrichten van krijgsdienst door

christenen blijven voortleven (151).

* tussen de jaren 1100 en 1200 *

In de twaalfde eeuw ziet men in reactie op het kerkelijk en maatschappe-

lijk leven bewegingen opkomen die onder meer oorlogvoering en de macht

die zich daarop baseerde, verwierpen (152). Hun radicale opstelling, die

werd bestreden en veroordeeld, hield volgens R. Moore verband met reeds

aanwezige impulsen en aspiraties. Voor hun wervingskracht zoekt deze

auteur een verklaring in de zwakte van de Kerk en in het grote zendings-

bewustzijn van deze bewegingen. Maar ook de verzwakking van eigen econo-

mische positie, een afkeer van het stadsleven en van de rijkdom, en van

het geweld dat hierdoor hun morele waarden werd aangedaan, speelden een

rol (153). De verwerping van militaire dienst en oorlogvoering maakte bij

deze bewegingen deel uit van een groter geheel aan opvattingen en

gedragswijzen. Hierin stonden deze bewegingen naar het inzicht van Moore

ook niet lijnrecht tegenover de opvattingen en het gedrag van vele ge-

doopten uit die tijd, voor wie het bijvoorbeeld nog gewoon was zich tegen

het einde van hun leven uit de burgerlijke samenleving terug te trekken

in een klooster. Bij de franciscaanse armoedebeweging zou bovendien

blijken dat de wens zich afzijdig te houden van militaire diensten niet

per se op verzet van de overheid behoefde te stuiten (154).

1.2  Van de tijd van de Reformatie tot het einde van de negentiende eeuw

* de 'historische vredeskerken' *

De hervormingsbewegingen uit de tweede helft van de vijftiende en in de

zestiende eeuw luidden een periode in die, ook waar het de weigering van

militaire diensten betreft, voor onze tijd van direct belang zou blijven.

Het betreft hier met name de opkomst van de zogeheten 'historische
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vredeskerken': de mennonieten, de 'Church of the Brethren' en de quakers.

Voorafgaande aan deze nieuwe periode kwamen in Europa groepen voor

die zich tegen militaire diensten verzetten. Hun verzet stond niet op

zichzelf, maar hing, zoals ook eerder het geval was, samen met de sociale

en politieke omstandigheden waarin deze groepen verkeerden (155). Mede op

hun erfenis bouwt een beweging voort die met het protestantisme ontstaat:

de doperse beweging, het anabaptisme. Naar wat G. Williams heeft

beschreven, ontstond deze 'revolutionaire' beweging vanwege de desillusie

over het compromiskarakter van de hervormingsbeweging (156). Voor 1530

was er het beginsel van 'weerloosheid' al bekend als sociaal protest. In

reactie op het 'debacle in MOnster', dat het einde betekende van de

poging een eigen rijk te stichten, kwam het beginsel van 'weerloosheid'

door toedoen van Menno Simons terug bij de naar hem genoemde

doopsgezinden, de mennonieten. Beinvloed door de beweging van de Moderne

Devotie, sloot men zich vooral in de noordelijke Nederlanden aan bij de

opvattingen van Simons, die aldaar werkzaam was. De hergroepering van de

doperse beweging op initiatief van Simons ontmoette verzet maar ook

begrip op het punt van de belijdenis van 'weerloosheid'. Dit bleek het

geval te zijn in de Nederlanden in de zestiende eeuw en later soms ook

elders (157).

Met hun evangelische instelling, hun tolerante houding en ethisch

activisme, op grond waarvan zij ook wel 'christenen van de bergrede'

werden genoemd, verbreidden de mennonieten zich onder de druk van

vervolgingen over Europa. Er vertrokken ook mennonieten naar Amerika; in

het begin van deze eeuw nog vanuit Rusland. Gedeelten van vele

afscheidingsbewegingen zouden deze reis maken. Zo is de 'Church of the

Brethren', in de Verenigde Staten een van de 'historische vredeskerken',

voortgekomen uit een Duitse tak van de doperse beweging (158).

Het baptisme, de verzamelnaam voor de doperse beweging, kent een

religieus-individuele grondtrek. Naar de mening van K. Algermissen

vertegenwoordigt het tevens een ernstig en gewetensvol daad-christendom

(159). Als zodanig kreeg het in het midden van de zeventiende eeuw een

pendant in Engeland. Daar formeerde zich omstreeks 1650 de 'Society of

Friends', het genootschap der vrienden of quakers (160). De quakers

kwamen voort uit een enthousiasmerend-spirituele beweging tegen een
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religieus verslapt leven en een verwereldlijkte staatskerk. Ook baptisten

sloten zich aan. De stichter van het genootschap, George Fox, wees het

recht op krijg en krijgsdienst af. Naar zijn overtuiging kwam alle strijd

voort uit de boosheid van het hart (161). In de opvatting der quakers

steunt het geloof op een innerlijk licht en is het gehele leven van de

christenen 6dn groot sacrament. Hiermee waren huns inziens vele

kerkelijke en wereldlijke zaken direct in tegenspraak, zo ook

oorlogvoering en militaire dienst. De pogingen die zij in het werk

stelden om binnen het leger aanhangers te werven, leidden tot vervolging

(162). Door hun voor het overige coBperatieve en arbeidzame instelling

en hun bewust sobere levensstijl zouden vele leden van het genootschap,

zoals ook onder mennonieten het geval was, economisch en maatschappelijk

invloedrijke mensen worden. Dit had echter tevens tot gevolg dat hun

beginsel van weerloosheid kon verwateren. Niettegenstaande deze ontwikke-

ling ontplooiden quakers in de loop van de tijd vredesinitiatieven en

gaven in tijden van oorlogvoering blijk van een humanitair-caritatieve

inzet, die men thans 'alternatief' zou noemen, en die respect afdwong.

Bovendien zetten quakers zich steeds weer in voor dienstweigeraars. Onder

hen hebben zich ook steeds dienstweigeraars bevonden, al weigerde niet

elke dienstplichtige quaker. Hetzelfde geldt voor de mennonieten (163).

* andere afscheidingsbewegingen *

Naast de hoofdstroom van de 'historische vredeskerken' kent de

geschiedenis van het protestantisme andere bewegingen die leger en

legerdienst verwierpen. Religieus-individualisme, pidtisme en een

opwekkingsdrang leidden tot afscheidingsbewegingen die zich al dan niet

in sectarische richting ontwikkelden. Van deze groeperingen werd

bijvoorbeeld in Nederland die der Zwijndrechtse Nieuwlichters bekend.

Opgekomen in de eerste helft van de negentiende eeuw, spiegelde deze

beweging zich aan de vroege Kerk en ijverde zij voor een nieuwe

samenleving (164). Een beweging, die zoals eerder bleek ook thans

belangrijk is, wordt gevormd door de getuigen van Jehovah. Zij ontstond

aan het einde van de negentiende eeuw in Noord-Amerika. Op grond van hun

taak als 'gezanten van het Koninkrijk' weigerden zij legerdienst voor de

'wereldse overheden'. Gelijksoortige groepen, kwamen ook op in
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Oost-Europa, soms onder 'westerse' invloed (165).

In de literatuur van en over deze tweede stroom van afscheidings-

bewegingen kan men een scala van motieven vinden voor de verwerping van

militaire diensten. Soms houden zij, zoals dat ook eerder het geval

bleek, verband met de sociale en politieke constellatie. Zij betreffen

ook niet altijd het verrichten van militaire dienst en oorlogvoering als

zodanig. Godsdienstige opvattingen en verwachtingen spelen er een

belangrijke rol. Men baseerde zich op idee6n van een soort eigen

vergoddelijking of had de wens uitsluitend de stem van God te horen en

duldde daarom niet die van de Kerk of de staat. Ook spelen opvattingen

mee omtrent een bijzondere, godsdienstige roeping en opvattingen betref-

fende de zondigheid van mens en wereld of een spoedig te verwachten einde

van de wereld. In samenhang met of naast dit soort godsdienstige motieven

speelt soms een meer algemeen godsdienstig-maatschappelijk motief een

rol, een motief met utopische trekken ten aanzien van de inrichting van

de samenleving (166).

1.3  Vanaf het einde van de negentiende eeuw

* cli, ri,diciile vredesbewegitic J *

Rond 1900 breekt in de geschiedenis van de dienstweigering een periode

aan die nieuwe trekken vertoont. Er treden groepen naar voren die zich

verzetten tegen het ingevoerde stelsel van 'dienstdwang' met de gevolgen

die het had voor de individuele vrijheid. Anderen verzetten zich tegen,

zoals zij het noemden, het 'militarisme' van de overheid die de bewapende

macht en de oorlogvoering in stand hield en bevorderde. Zij wilden dit

bestrijden met een daadwerkelijk verzet in de vorm van dienstweigering.

Ook leidende personen die niet tot de eerder genoemde godsdienstige groe-

peringen behoorden, ondersteunden dienstweigering op basis van een chris-

telijk geinspireerde geweldloosheid. Weer anderen ondersteunden de

dienstweigering meer of uitsluitend als politiek strijdmiddel in het
kader van een internationale arbeidersbeweging. Ook ethisch-humanitaire

overwegingen in verband met het oorlogsgeweld en met gewetensvrijheid

gingen de dienstweigeringszaak ondersteunen (167).

Op deze wijze deed zich een verandering voor ten opzichte van de
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vredesbeweging zoals deze gedurende de negentiende eeuw was georgani-

seerd. Daar stond de dienstweigeringsgedachte nog geheel op de achter-

grond, hoewel ook toen niet geheel afwezig door de inbreng van quakers

die dienstweigering opvatten als strijd tegen de oorlog 'van onderop'

(168). Met de genoemde bewegingen brak na 1900 een 'radicale vredesbewe-

ging' door die al het militaire daadwerkelijk wilde bestrijden. De

methoden van de 'klassieke' beweging hadden volgens haar gefaald: het

proclameren van pacifisme en het doen van morele en praktisch-organisato-

rische aanbevelingen waren niet effectief gebleken (169). Dienstweigering

werd zodoende een daad van 'directe actie', een 'antimilitarisme van de

daad' en een daad van 'actief pacifisme' (170).

* ontwikkelingen in de radicale vredesbeweging *

Aangezien de verandering zich met name ook in en vanuit Nederland

voltrok, is het navolgende voornamelijk op de Nederlandse situatie

geant.

De beweging rond dienstweigering had een heterogeen karakter.

Anti-militaristen, vrij-, christen- en revolutionair-socialisten,

christen-anarchisten en niet-christen-anarchisten en personen die tegen

een dienstdwang waren gekant, spraken zich in de periode tussen 1904 en

1935 uit voor dienstweigering. De uiteenlopende achtergrond en politieke

binding van de betrokkenen beInvloedden de verschillende opvattingen

over dienstweigering. Anti-militaristen van socialistische huize

beschouwden dienstweigering vooral als een politiek strijdmiddel. Hun

stond in het bijzonder massale dienstweigering als stakingsactie voor

ogen. Een principi6le geweldloosheid wees men eerder af en men liet de

vraag open of men juist niet als soldaat binnen het leger veranderingen

moest zien te bewerkstelligen. Personen met een godsdienstig-christelijke

achtergrond motiveerden de dienstweigering meer principieel: tegenover

oorlogvoering stelden zij het gebod van de geweldloosheid. Dit sloot

echter niet uit dat bij hen ook praktische overwegingen ten aanzien van

leger en oorlogvoering een rol speelden (171). De algemene dienstplicht,

de dienstweigeringspraktijk en de Eerste Wereldoorlog lijken van groot

belang te zijn geweest voor de nieuwe ontwikkelingen. De beweging

ondersteunde zich voordoende gevallen van dienstweigering en vond zelf



65

daarin steun. Er verschenen brochures en vlugschriften (172). De oorlog

zelf gaf aanleiding dienstweigering te 'mobiliseren' in een Dienstweige-

ringsmanifest (173).

Toch was het aantal dienstweigeraars v66r de oorlog sporadisch.

Tijdens de oorlog en de jaren die volgden, nam hun aantal toe. Met hen

steeg ook het aantal strafvervolgingen. De voorlopige regeling uit 1917

voldeed niet, omdat men als weigeraar in dienst moest en daar, na een

eventuele erkenning, ook moest blijven. Dit en de ervaring van de oorlog

leidden tot initiatieven ten gunste van dienstweigeraars en in 1921 tot

een demonstratieve, politieke actie, toen een dienstweigeraar een

hongerstaking was begonnen (174). De wettelijke regeling uit 1923

erkende, zoals eerder vermeld, niet elke dienstweigeraar en verplichtte

dienstweigeraars tevens tot een vervangende dienst. Dit leidde ertoe dat

ook dic, wetgeving aanleidiriq bleef voor protesten. In de jaren na de

Eerste Wereldoorlog belegde men ook dienstweigeringscongressen. Tevens

ging de aandacht van de beweging meer uit naar de oorzaken van

oorlogvoering en bewapening en naar de mogelijke effectiviteit van andere

vormen van dienstweigering en van een stelsel van geweldloze volksverde-

diging (175). De militaire-dienstweigering kwam daardoor in een breder

kader te staan. Van de verschillende organisaties die in de periode na

1918 ontstonden, bestaan thans nog de 'War Resisters'International', de

'International Fellowship of Reconciliation' en de 'Service Civil Inter-

national'. Zij werden directe voorsprekers voor dienstweigeraars en hun

wettelijke positie. De eerste twee kregen een Nederlandse afdeling in

respectievelijk de Algemene Nederlandse Vredesactie, een in 1935 opge-

richte overkoepelende organisatie, en Kerk en Vrede, een christelijke, in

principe niet confessionele, organisatie (176).

Omstreeks 1935 geraakte de radicale vredesbeweging in een crisis ten

gevolge van het opkomend fascisme, het nationaal socialisme en de

ontwikkelingen in Spanje (177). Deze crisis maakte eens te meer duidelijk

wat al besloten lag in de uiteenlopende opvattingen binnen de radicale

vredesbeweging over geweld en geweldloosheid, en in de groeiende aandacht

voor de oorzaken van oorlogvoering en bewapening en voor een andere vorm

van landsverdediging: de radicale vredesbeweging bleek niet blind te zijn

voor de immense opgaven waarvoor het vredesstreven in feite stond. Zij
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gaf er blijk van beslist niet uitsluitend een dienstweigeringsverband te

zijn, ook al legde zij goeddeels de basis voor de moderne dienst-

weigeringsgedachte en in het bijzonder ook voor de huidige rechtspositie

van dienstweigeraars.

* de periode na 1945 *

De inzet voor de rechtspositie van dienstweigeraars werd vergroot door de

sterk toenemende aantallen dienstweigeraars in de jaren na de Tweede

Wereldoorlog ten tijde van de 'politionele acties' in Indonesi6 (178).

In de periode na 1945 diende men zich overigens te hervinden in een

nieuwe situatie die eigen opgaven stelde. De oorlog was totaal en

verschrikkelijk geweest. De atomaire bewapening was aangevangen en had

zich reeds doen kennen in haar vernietigende kracht. De internationale

politieke situatie werd die van een 'koude oorlog' tussen Oost en West,

en de organisatie van de Verenigde Naties moest nog op gang worden

gebracht.

Vooral de oprichting van de Verenigde Naties en de tegenstelling

Oost-West deden activiteiten ontstaan die erop gericht waren de doelstel-

lingen van de Verenigde Naties te helpen realiseren en de tegenstelling

Oost-West te doorbreken (179). Analoog aan de in het begin van deze eeuw

opgerichte politieke partijen ontstond in 1957, gedeeltelijk uit de

Partij van de Arbeid, een nieuwe politieke partij: de Pacifistisch Socia-

listische Partij (PSP). Zij nam de draad van de radicale vredesbeweging

op socialistische grondslag weer op. Daarnaast bleven de Algemene Neder-

landse Vredesactie en Kerk en Vrede actief (180). Zij zouden in de loop

van de jaren zestig gezelschap krijgen.

Tegen de achtergrond van hetgeen in de geschiedenis van de radicale

vredesbeweging naar voren komt, geven de zestiger en zeventiger jaren van

deze eeuw niet iets geheel nieuws te zien voor wat betreft opvattingen

over dienstplicht, dienstweigering, oorlogvoering en bewapening. Die

opvattingen betekenen echter evenmin een loutere herhaling. De gewijzigde

situatie komt vooral tot uiting in het maatschappelijk draagvlak dat de

militaire-dienstweigering in die jaren zou krijgen.
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Paragraaf 2  Het huidig maatschappelijk draagvlak

De tweede hoofdlijn betreft de integratie van de dienstweigeringsgedachte

in de opvattingen van maatschappelijk/kerkelijke organisaties. Het belang

daarvan is gelegen in de invloed van deze organisaties op het

maatschappelijk draagvlak van de dienstweigeringsgedachte. De basis die

de bewegingen uit de 'eerste lijn' onder dit opzicht bieden, is op

zichielf smal. De uitspraken van andere organisaties ten gunste van

dienslweigering versterken de positie van dienstweigeraars nu en voor de

toekomst. In hun betrokkenheid op de zaak van de vrede beinvloeden zij

bovendien de mate waarin de dienstweigeringsgedachte maatschappelijk

wordt aanvaard.

Het vertrekpunt ligt bij de meer algemene vredesorganisaties en bij

de ontwikkeling van het - algemene - vredeswerk in de periode na de

Tweede Wereldoorlog. Vervolgens komen bepaalde belangenorganisaties ter

sprake die in deze periode ontstonden en dienstweigering internationaal

gingen begunstigen. Tot slot komen standpunten van grote godsdien-

stig-kerkelijke organisaties aan bod. Vanwege het bijzondere belang van

die laatste voor de onderhavige studie worden hun standpunten meer uit-

voerig besproken.

De tweedeling van het hoofdstuk wettigt geen scheiding tussen de

organisaties uit de eerste en tweede hoofdlijn, noch tussen de periode

voor en na de Tweede Wereldoorlog. In de periode na de oorlog zou de

radicale, al dan niet christelijke, vredesbeweging weer actief worden,

het maatschappelijk draagvlak mede bevorderen en gaan samenwerken met

anderen ten behoeve van de dienstweigeringszaak. En reeds vobr de

oorlog zijn er tekenen te bespeuren die erop wijzen dat binnen de te

bespreken organisaties, dienstweigering niet zonder meer werd genegeerd

of afgewezen. Soms werd de dienstweigeringsgedachte zelfs uitdrukkelijk

ondersteund. Daarnaast sloten leden van deze organisaties zich aan bij de

radicale vredesbeweging.

2.1  De algemene vredesorganisatie

Voor een inzicht in het huidig maatschappelijk draagvlak is het goed de
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aandacht allereerst te vestigen op de geschiedenis van een algemene
vredesorganisatie en de wijze waarop die zich de verwerkelijking van de
vrede voorstelde.

Historisch gezien staat de 'radicale vredesbeweging' in contrast met
per, rtieds eerder aanwezige internationale, minder radicale, niet-kerke-
lijke vredesbeweging. Deze beweging kwam in de negentiende eeuw tot
ontwikkeling op basis van een christelijk en humanistisch opgevatte

traditie, waar de socialistische oriantatie bijkwam. Zij poogde met
middelen van politieke propaganda en congressen de vredesgedachte

daadwerkelijk ingang te doen vinden (181). Tegen het einde van de

negentiende eeuw verstevigde men de organisatie. De beweging ontving een
krachtige impuls van de roman 'die Waffen nieder' van Bertha von Suttner

en men bezon zich op de wervingskracht van de beweging. Met het oog
daarop nam men een andere naam aan: de 'vrienden van de vrede' werden

'pacifisten'. Daarmee dacht men zich duidelijker te kunnen profileren als
stroming van daadwerkelijke en strijdbare voorstanders van een nieuwe,

internationale rechtsorde, naast stromingen als die van 'royalisten' en
'imperialisten' (182).

In de programma's van de 'vrienden van de vrede' stond het pleidooi

voor een internationaal scheidsgerecht en voor ontwapening centraal, maar
in tegenstelling tot vroeger verbreedde die doelstelling zich hoe langer
hoe meer tot al hetgeen de verstandhouding tussen de volkeren kon

bevorderen. Intussen bleef onenigheid bestaan over kwesties betreffende
de soevereiniteit van de staten en de mate waarin geweld en dwang

gebruikt mochten worden ten behoeve van het recht. L. Quidde meent dat de

verscheidenheid in morele opvattingen ook terugging op een meer

fundamentele tegenstelling tussen wat hij noemt, een ethiek van de

bergrede en de eisen van het recht, c.q. de plicht tot zelfhandhaving

(183). Die verschillen kwamen eveneens tot uiting in het oordeel over

dienstplicht en dienstweigering. De Engelse tak van de beweging wees de
dienstplicht af. De anderen waren over het algemeen meer geneigd de
dienstplicht te beschouwen als een vorm van vredesverzekering. Nu zo'n
dienstplicht in feite bestond, waren zij uit zedelijk oogpunt bereid
dienstweigering in bescherming te nemen als een onvervreemdbaar recht van
de gewetensbezwaarde. Politiek gezien, achtte men dienstweigering echter
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onvruchtbaar en wenste men zich vooral te distanti ren van de 'anti-

patriotten', zij die in het uur van de nood het vaderland in de steek

zouden laten. Ten gevolge van de 'geweldige schok' die de oorlog had

gegeven, verwierp men na de Eerste Wereldoorlog ook in deze kring echter

het onvoorwaardelijk karakter van de dienstplicht en klonk er de roep om

dienstweigering en werkstaking (184).

Zo kwam deze algemene vredesorganisatie in de richting van de

radicale. Toch wilden deze 'pacifisten' zich primair blijven richten op

de opbouw van een wereld, vervuld van het recht en gedragen door de soli-

daire belangen van mensen. De volkenbondgedachte had er een centrale

plaats. In overeenstemming met het uitgangspunt van de beweging om langs

'wettigen weg, door de parlementaire wetgeving' veranderingen te bewerk-

stelligen, werd het recht op dienstweigering een onderdeel van het paci-

fistische programma als nieuwe eis van het recht (185).

In de periode na de Tweede Wereldoorlog zou deze eis steeds meer

worden gezien als verworvenheid. De vredesbeweging kreeg toen ook nieuwe

impulsen. De organisatie van de vrede werd een zaak op erkend

wetenschappelijk niveau: de zaak van de vrede wordt voorwerp van

onderzoek in de polemologie. De thematiek van de sociale verdediging en

van het geweldloos verzet, zoals met name M.L. King deze praktizeerde,

herleefde ander diens invloed en men greep weer naar de ideedn van

Mahatma Ghandi. Het verzet tegen de toenemende atomaire bewapening

groride en zou in Nederland leiden tot de 'Ban de bom'-beweging.

Daanwast werd de informatiestroom over militaire conflicten en

oorlogvoering, bijvoorbeeld de Vietnam-oorlog, steeds groter en directer

via de communicatiemedia (186).

De ontwikkelingen op het gebied van de bewapening en in het

bijzonder de 'bewapeningswedloop' met al zijn gevolgen maakten steeds

duidelijker dat de vrede een 'onvoorwaardelijke noodzaak' is. Tevens

kreeg de zaak van vrede en rechtvaardigheid een nieuwe dimensie in het

ontwikkelingsvraagstuk. Dit alles neemt niet weg dat de noodzaak van

vrede en ontwikkeling onder spanning kwam te staan van vragen rond het

'gerechtvaardigd' gebruik van militair geweld in de zin van 'bevrijdend

geweld' (187). Van meer recente datum komt bij dit alles nog de

veelomvattende milieuproblematiek 'voor wie wil werken aan een vreedzamer



70

en rechtvaardiger (wereld)samenleving', zoals de gids 'Vrede in aktie'

van de stichting Vredesopbouw het zegt (188).

Het laat zich aanzien dat in deze steeds gecompliceerdere

constellatie militaire-dienstweigeraars steun vonden in alle aspecten van

de genoemde ontwikkelingen. Dit geheel bleef door de toegenomen

communicatie niet meer beperkt tot enkele herkenbare groepen maar kon

worden gedeeld door eenieder die ervoor open stond. Dienstweigering kon

als element binnen dit geheel de betekenis krijgen van 'concreet'

pacifisme en verwierf uit een oogpunt van algehele vredesopbouw een

plaats in de gehele reeks van mogelijke activiteiten ten behoeve van de

vrede in een wereld waar voor steeds meer mensen hoe langer hoe zicht-

baarder alles met alles samenhangt (189).

2.2  Diverse internationale organisaties

Op het moment begunstigen verschillende internationale organisaties de

dienstweigeringszaak. Zij doen dit vaak als niet-gouvernementele

organisaties met raadgevende status bij de VN en de Raad van Europa. Daar

nemen zij initiatieven om de dienstweigeringszaak onder de aandacht te

krijgen van de betreffende commissies van de VN en de Raad. De eerder

vermelde activiteiten van de quakers bijvoorbeeld zijn hiertoe te

rekenen. Daarnaast zijn andere organisaties actief. Een eerste groep

omvat de organisaties van en voor jeugdigen. De 'International Youth

Movement for the United Nations' en de 'World Assembly of Youth' bijvoor-

beeld brachten mede het dienstweigeringsvraagstuk onder de aandacht van

de Commissie van de VN voor de Rechten van de Mens. Zij deden dit in het

kader van een speciaal aandachtsveld van de Commissie: de rol van de

jeugd bij de bevordering en bescherming van de mensenrechten (190).

Organisaties die niet direct of uitsluitend de belangen van de jeugd

behartigen, maar wel initiatieven ondersteunen zijn de 'International

Commission of Jurists', de 'Women's International League for Peace and

Freedom' en de 'World Association of World Federalists' (191).

Een eigen steunpunt biedt, tenslotte, de internationale organisatie

'Amnesty International' (A.I.). A.I. heeft als doelstelling 'op te komen

voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
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waar ook ter wereld'. A.I. praktizeert deze doelstelling onder meer door

'zonder rekening te houden met politieke overwegingen te werken voor de

invrijheidsstelling van, en hulpverlening aan personen, die in strijd met

voornoemde bepalingen worden gevangen gezet of gehouden, in hun

bewegingsvrijheid beperkt of anderszins onderworpen aan fysieke dwang of

vrijheidsbeperking (...)'. Die aantasting van de persoonlijke vrijheid en

integriteit moet het gevolg zijn van 'hun politieke, godsdienstige of

andere overtuiging naar eer en geweten aangehangen (...)' of van 'hun

afkomst naar ras, huidskleur of taal (...)'. Daarbij komt de eis dat de

betreffende personen 'geen geweld hebben gebruikt of gepropageerd' (192).

Vanwege deze praktijk is het werk van A.I. van belang voor de dienst-

weigeringszaak. Als niet-gouvernementele organisatie was A. I. betrokken

bij de ontwikkeling van voorstellen in verband met dienstweigering binnen

de VN en de Raad van Europa. Voor individuele dienstweigeraars heeft A.I.

betekenis wanneer zij zijn aan te merken als 'politieke gevangenen', de

naam voor personen die binnen de omschreven werkwijze van A.I. vallen. De

'adoptie' van dienstweigeraars door groepen binnen A.I. betekent voor hen

persoonlijk een steun en verhoogt tevens de druk op regeringen om in

regelingen te voorzien (193).

2.3  Grote godsdienstige/kerkelijke organisaties

Een eigen element van het huidig maatschappelijk draagvlak van de dienst-

weigeringsgedachte vormen de standpunten van grote godsdienstige/kerke-

lijke organisaties. Achtereenvolgens komen aan de orde de standpunten

binnen de Wereldraad van Kerken, binnen de rooms-katholieke Kerk en een

rapportage van de Wereldconferentie van Godsdiensten voor de Vrede.

* de Wereldraad van Kerken *

Op de tweede algemene vergadering van de Wereldraad te Evanston in 1954

kreeg dienstweigering de plaats van persoonlijk getuigenis voor de vrede

in het kader van de praktische opgaven tot uitbanning van oorlog en tot

de vorming van een wereldgemeenschap en de bescherming van de mensenrech-

ten. Het vormde een uitvloeisel van voorbereidende werkzaamheden binnen

het Centraal Comitd. Dit had een tekst geformuleerd over dienstweigering
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uit gewetensbezwaren met vermelding van een aantal principes voor wette-

lijke regelingen; het Comitd had deze tekst in meerderheid aanvaard

(194).

De voorloper van de Wereldraad had reeds in 1937, elf jaar v66r de

oprichting van de raad, ervan afgezien om militaire-dienstverrichting als

het enig mogelijke standpunt voor christenen te beschouwen; ook onder de

toenmalige omstandigheden werd dienstweigering niet uitgesloten geacht.

Men stelde zich op het standpunt de gewetensbeslissing van de individuele

christen te moeten respecteren (195). Dit standpunt kreeg derhalve een

vervolg in dat van 1954, met dien verstande dat men dan de zaak meer zou

uitwerken en zou laten ondersteunen door de thematiek van de

mensenrechten.

Op de vierde algemene vergadering van de Wereldraad te Uppsala in

1968 keerde het thema van dienstweigering uitdrukkelijk terug, vooral

vanwege de situatie die in de Verenigde Staten was ontstaan ten gevolge

van de oorlog in Vietnam. Het rapport van de vergadering behandelt de

militaire-dienstweigering onder de opgave tot 'bescherming van individuen

en groepen in de politieke wereld', in het bijzonder de bescherming van

de mensenrechten. Naar het oordeel van de Wereldraad eist het recht op

gewetensvrijheid dat de kerken steun verlenen aan wie militaire dienst

verrichten maar ook aan degenen die verklaren geen militaire dienst te

kunnen verrichten, geen wapens te kunnen dragen of om gewetensredenen

weigeren aan de moderne oorlog deel te nemen. De wettelijke regelingen

voor dienstweigeraars, tot uitvoering waarvan de Wereldraad wederom

opriep, zouden tevens bescherming moeten bieden aan wie in morele

moeilijkheden komt bij wetenschappelijk werk ten behoeve van de

ontwikkeling van wapens voor massavernietiging (196).

Een dergelijk standpunt hadden de lidkerken van de raad gezamenlijk

nog niet eerder ingenomen (197). Binnen de afzonderlijke kerken was de

dienstweigeringsgedachte al wel aan de orde geweest. De Evangelische

Kirche in Duitsland (EKD) is hier een voorbeeld van. Daar had de Synode

zich in 1950 verheugd getoond over wettelijke regelingen voor gewetens-

bezwaarden en zulke regelingen ook gepropageerd. In 1959 erkende een

studiecommissie van de EKD dienstweigering als 'christelijke wijze van

handelen' in het atoomtijdperk; tevens werd de militaire dienst geacht
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een 'nu nog mogelijke' christelijke wijze van handelen te zijn (198). Het

standpunt van de commissie had de vorm van een 'complementariteitsthese':

met het oog op het vraagstuk van oorlog en geweld vulden militaire dienst

er, dietititweigc,ririg elkaar aan. Deze gedachte van het 'complementair

handelen' van christenen zou de nodige discussie uitlokken. Zij werd een

aanknopingspunt voor de Algemene Synode van de EKD in 1967. Daar kwam de

complementariteit van militaire dienst en dienstweigering tot uitdrukking
in een 'harmoniserende formule' zonder de eerder gemaakte reserve

tegenover de militaire dienst: 'Vredesdienst met en zonder wapens' (199).

De ontwikkeling binnen de lidkerken van de Wereldraad bevorderde het

voornoemde gezamenlijke standpunt uit 1968. Dit standpunt zelf werd uit-

gangspunt voor steun aan dienstweigeraars in de Verenigde Staten die hun

land ontvluchtten vanwege uitzending naar Vietnam, en aan Portugese

dienstweigeraars die weigerden in overzeese gebiedsdelen te dienen (200).

* de consultatie over de belrokkenheid van christenen bij

de vrede *

Nadien bracht het 'Committee on Society, Development en Peace' ( SODEPAX)

een rapport uit. In dit comitd participeren de Wereldr@ad en de

rooms-katholieke, pauselijke commissie Justitia et Pax ter bevordering

van de internationale sociale rechtvaardigheid. Onder auspiciEn van dit

comitd vond een consultatie over de betrokkenheid van christenen bij de

vrede plaats, de 'Consultation on christian concern for peace' (201).

Het rapport van de consultatie beoogt een 'actie-gericht onderzoek'

op gang te brengen naar de verschillende aan de orde gekomen thema's.

Dienstweigering is 6dn van die thema's. De uitspraken in het rapport

laten zien dat men het standpunt van de Wereldraad uit 1968 verder

doortrekt. Prim@ir staat er de uitoefening van het gewetensoordeel als

inherent aan de menselijke waardigheid. 'Dienovereenkomstig', zo zegt het

rapport, behoort elke persoon het recht te worden verzekerd 'om redenen

van geweten of diepe overtuiging' militaire dienst of elke andere directe

of indirecte deelname aan een oorlog of een gewapend conflict te kunnen

weigeren. Dit recht dienen ook zij te hebben die geen dienst willen ver-

richten in bepaalde oorlogen, omdat zij die voor onrechtv@ardig houden,

of die weigeren deel te nemen aan een oorlog of gewapend conflict wa@rin
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waarschijnlijk wapens voor massavernietiging gebruikt zullen worden. Ver-

volgens roept het rapport, na een adres aan de militairen, de kerken op

zich in te zetten voor een erkenning van het recht van gewetensbezwaarden

en pleit het, waar nodig, voor toepassing van de bepalingen van het

asielrecht (202).

Na dit rapport van de consultatie van het SODEPAX wordt

militaire-dienstweigering weer vermeld in een consultatie van de

Wereldraad ter voorbereiding van een programma tot bestrijding van het

'militarisme'. Men laat weten dat de 'kwestie van gewetensbezwaren' in

dit programma 'serieuze aandacht' zal moeten krijgen (203). Met dit

element in de plannen voor het programma ter bestrijding van het

militarisme uit 1977 is een voortgezette aandacht voor de dienst-

weigeringszaak binnen de Wereldraad verzekerd. Overigens is niet

duidelijk of en hoe de Wereldraad als zodanig de uitkomsten van de

consultatie van het SODEPAX of die van het programma ter bestrijding van
het militarisme zal overnemen.

* de rooms-katholieke Kerk *

Het laatste geldt in zekere zin ook voor het werk van de rooms-katholieke

partner in het SODEPAX, de pauselijke commissie Justitia et Pax. Teneinde

de doorwerking van de consultatie van het SODEPAX op het werk van de com-

missie te kunnen situeren, is het dienstig te bezien waar en hoe de

dienstweigeringsgedachte bijval vond binnen de rooms-katholieke Kerk

(204).

Een uitspraak ten gunste van dienstweigering bereikte voor de eerste

maal in 1965 een belangrijk kerkelijk document. In dat jaar aanvaardde

het Tweede Vaticaans Concilie de pastorale constitutie over de Kerk in de

wereld van deze tijd, 'Gaudium et Spes'. Het algemeen deel van de consti-

tutie handelt over de Kerk en de roeping van de mens en besteedt achter-

eenvolgens aandacht aan de waardigheid van de menselijke persoon, de ge-

meenschap der mensen, de binnenwereldlijke menselijke activiteiten en de

taak van de Kerk in de wereld van deze tijd. Het bijzonder deel schenkt

onder meer aandacht aan de 'zorg voor de vrede en de bevordering van de

volkerengemeenschap' (205). Binnen een onderdeel van deze thematiek, het

voorkomen van oorlog, spreekt de tekst over 'het beteugelen van de oor-



75

logsverschrikking'.

Daar roept het concilie de 'permanente kracht van het natuurlijk

volkerenrecht en de algemeen-geldende principes daarvan' in herinnering.

Het concilie is van oordeel de regeringen niet het recht te kunnen

ontzeggen 'zich wettig te verdedigen' en roept de militairen op zichzelf

te 'gedragen als dienaren van de veiligheid en vrijheid van hun volk'. In

een 'juiste vervulling van deze dienst', dragen zij naar het oordeel van

het concilie 'werkelijk' bij 'tol bestendiging van de vrede'. Het

concilie spreekt er ook over de betekenis van internationale verdragen

die de militaire oorlogsactiviteiten en de gevolgen ervan minder

onmenselijk beogen te maken. In dit verband 'lijkt' het het concilie

'billijk dat de wetten een humane regeling treffen in het geval van hen

die om gewetensredenen militaire dienst weigeren, maar niettemin een

andere vorm van dienst op zich willen nemen' (206).

Het typische verband dat in deze tekst wordt gelegd tussen de

betreffende verdragen en de zinsnede over dienstweigering, bedoelt naar

het oordeel van D. Dubarle de 'eenheid van inspiratie' die tussen beide

bestaat, tot uitdrukking te brengen, 'in overeenstemming met het

christelijk streven naar een mensheid die meer eerbied aan de dag legt

voor het menselijke' (207).

De tweede Bisschoppensynode uit 1971 bevestigde op krachtige wijze

de uitspraak van het concilie over dienstweigering (208). Een van de

thema's van deze synode was de rechtvaardigheid in de wereld. In het

rapport hierover pleit de synode, onder 'hoofdlijnen van actie' ter

bevordering van de 'rechtvaardigheid in praktijk', voor steun aan die

initiatieven en instellingen die voor vrede, internationale rechtvaardig-

heid en de ontwikkeling van de mens werken. In verband met de problema-

tiek van bewapening en vreedzame conflictoplossing houdt dit voor de

synode in dat de strategie van geweldloosheid moet worden bevorderd en

elk land het gewetensbezwaar tegen de militaire dienst dient te erkennen

en te regelen (209).

Van deze synode nu kreeg de commissie Justitia et Pax de opdracht de

verlangens en aanbevelingen van de synode nader uit te werken. De

commissie heeft dit onder meer gedaan met een 'working paper' uit 1974

voor de nationale commissies, 'De kerk en de rechten van de Mens' (210).
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Hetgeen hier over dienstweigering wordt gezegd, houdt een bevestiging in

van de uitkomsten van de consultatie van het SODEPAX.

Het dienstweigeringsthema komt in de tekst van het 'paper' niet met

zoveel woorden aan de orde, maar is er onmiskenbaar aanwezig. Dit blijkt

in het gedeelte van de 'leerstellige benadering', waar de commissie de

leer van het kerkelijk leergezag ten aanzien van de vrijheid en de

grondrechten uiteenzet. De uiteenzetting gaat uit van de erkenning door

het leergezag 'dat de maatschappelijke orde gericht is op het welzijn van

de persoon, dat ieder mens een persoon is begiftigd met verstand en vrije

wil en dat de menselijke persoon uitgangspunt, object en doel van alle

maatschappelijke instellingen is en moet zijn (...)'. Naar het oordeel

van de commissie 'bevestigt' het leergezag zodoende onder meer '(...) dat

iedereen het recht heeft om in overeenstemming met de juiste normen van

zijn eigen geweten te handelen en vrij de waarheid te onderzoeken volgens

de methoden en de middelen die de mens eigen zijn'. 'Dit kan', zo

vervolgt de commissie, 'in bepaalde omstandigheden om gewetensredenen het

recht op afwijzing van bepaalde maatschappijregels inhouden' (211).

Bij die zinsnede is dienstweigering bedoeld. Daar verwijst de tekst

immers naar het gedeelte in 'Gaudium et Spes' waar dienstweigering ter

sprake komt en naar de betreffende tekst in het rapport van de

Bisschoppensynode (212). De betekenis voor de dienstweigeringszaak is dat

hiermee dienstweigering een uitdrukkelijke basis krijgt in de

gewetensvrijheid. In de conciliaire tekst gebeurde dit nog niet. Daar

echter speelde het verband tussen dienstweigering en de thematiek van

gewetensvrijheid al wel een rol. De betreffende tekst verwijst immers

naar het normatief karakter van 'gewetensredenen' voor de wetgever en

bevat zelf geen nadere bepaling van die gewetensredenen (213).

Met dit standpunt van de commissie is in elk geval officeel binnen

de rooms-katholieke Kerk de suggestie gedaan om de dienstweigerings-

gedachte uitdrukkelijk een plaats toe te kennen binnen een visie op de

mensenrechten en meer in het bijzonder de thematiek van gewetensvrijheid.

Tegelijkertijd blijft de plaats van dienstweigering in de conciliaire

tekst wijzen op de betekenis ervan ter zake van het militair geweld en op

het belang van wettelijke regelingen voor dienstweigering in het kader

van de poging via internationale verdragen de militaire oorlogs-
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activiteiten en de gevolgen daarvan minder onmenselijk te maken.

* de Wereldconferentie van de Godsdiensten voor de vrede *

De tot nu toe weergegeven kerkelijke uitspraken en in het bijzonder ook

het rapport van de consultatie onder auspicign van het SODEPAX waren

inmiddels in 1970 in een groter godsdienstig verband komen te staan. Toen

aanvaardde de Wereldconferentie van de Godsdiensten voor de vrede, in

Kyoto (Japan), onder meer een aantal 'werkgroep-rapporten'. In het

rapport over de 'rechten van de mens' onderschrijven de afgevaardigden

van tien grote godsdiensten verschillende standpunten ten aanzien van

meer algemene en bijzondere thema's betreffende de mensenrechten. Een van

de bijzondere thema's betreft 'de rechten van gewetensbezwaarden'. De

uitspraken hierover zijn nagenoeg gelijk aan die van de consultatie van

het SODEPAX (214).

De ruimte die de dienstweigeringsgedachte met al deze uitspraken in het

kerkelijk/godsdienstig leven kreeg, werkte reeds door in afzonderlijke

kerken, kerkprovincies en in daarmee verbonden instellingen. Omgekeerd

stimuleerden organisaties die met de kerken nauw verbonden zijn, deze

ontwikkelingen. Voor wat Nederland betreft, is hier met name te noemen de

Nederlandse afdeling van de internationale rooms-katholieke vredes-

beweging Pax Christi. Afzonderlijk en in nauwe samenwerking met anderen

werden zij in woord en daad voorsprekers van dienstweiger@ars, in het

bijzonder ook voor wat betreft de wetgeving voor dezen (215).
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TERUGBL IK EN VOORTI 4NG  VAN HET ONDERZOEK

De situatieschets in de voorgaande drie hoofstukken leidt tot de volgende

thematische terugblik en aanduiding van de voortgang van het onderzoek.

Een dwarsdoorsnede van de dienstweigeringsthematiek

* de bescheiden plaats van de thematiek *

Het dienstweigeringsrecht neemt een uiterst bescheiden plaats in binnen

het groter geheel van de leger-institutie, de legervorming en het stelsel

van de dienstplicht als onderdeel daarvan. Dit geheel is historisch ge-

groeid en kent een veelheid aan regelingen. Het is ook sterk geleed. Een

oordeel over het stelsel van dienstplicht houdt bijvoorbeeld nog geen

oordeel in over het leger als zodanig. Het dienstplichtstelsel zelf kent

op zijn beurt een uiteenlopend aantal regelingen. Daarnaast staat het op-

vallend gegeven dat de algemene dienstplicht slechts in beperkte mate ten

uitvoer wordt gelegd, omdat de behoefte aan dienstplichtige militairen

niet zo groot is. In studies en discussies over het leger en de legervor-

ming is de militaire-dienstplicht zeker niet een onaantastbare zaak waar-

voor alles zou moeten wijken. Maatgevend daarentegen is de doelmatigheid

van het gehanteerde stelsel van legervorming, gelet op de technologische

ontwikkelingen en op de beperkte financi8le ruimte in het overheids-

budget. Verder laten bijvoorbeeld de vrijstellingsgronden zien dat er

belanqen zijn die niet ongedaan worden gemaakt door de dienstverplich-

ting. Met andere woorden, de militaire-dienstweigering is geen zaak waar-

bij de wettelijke militaire-dienstplicht voor het eerst in aanraking komt

met iets wat niet in de lijn ervan ligt.

Dit alles vormt voor de dienstweigeringsthematiek een belangrijke

ontlasting. Het neemt de schijn weg alsof de dienstverplichting een

zekere absoluutheid zou mogen worden toegekend, alsof zij maatgevend zou

zijn voor het te voeren beleid inzake defensie en alsof slechts

dienstweigeraars zich over de militaire-dienstplicht een oordeel vormen.

Net zo min moet de zaak van de militaire-dienstweigering, bezien vanuit

de groep van dienstweigeraars, overdreven worden voorgesteld. Het zijn
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geen bijzondere mensen, hun aantal is klein en zij onderscheiden zich al

met al voornamelijk door hun weigering.

* belangrijke momenten in de ontwikkeling van het dienstweigeringsrecht *

In de ontwikkeling van het dienstweigeringsrecht zijn een tweetal

momenten aanwijsbaar die van groot belang zijn voor het dienstweigerings-

thema. Op de eerste plaats is er het feit van de wettelijke bescherming

als zodanig. Niet langer rechteloos, vogelvrij of gedwongen naar elders

uit te wijken, kennen dienstweigeraars voor hen gemaakte wettelijke rege-

lingen die deel uit maken van de rechtsorde en hun rechtspositie regelen.

Naast dit, om zo te zeggen, rechtspositionele moment is er een tweede dat

de grondslag van de bescherming betreft. De ontwikkeling is hoe langer

hoe meer gegaan in de richting van een persoonlijke bescherming van de

dienstweigeraar en zijn overtuiging. Dit wil vooral zeggen dat de

bescherming over het algemeen niet wordt gegeven aan een bepaalde gods-

dienst of levensovertuiging en pas op grond daarvan aan weigerachtige

dienstplichtigen. Het recht tot militaire-dienstweigering is een persoon-

lijk recht van de dienstplichtige geworden.

* de waardenbetrokkenheid van de ontwikkeling *

Deze twee momenten worden in verband gezien met het als mensenrecht

opgevatte recht van gewetensvrijheid inzake de militaire dienst. Het

persoonlijk recht tot militaire-dienstweigering wordt met name begrepen

als een eigen concretisering van de gewetensvrijheid inzake de

persoonlijke militaire-dienstplicht. Hierbij komt in dit recht tot

uitdrukking dat de overheid de verplichting heeft om bij de mili-

taire-dienstplichtwetgeving rekening te houden met dienstweigeraars en

hun bescherming vast te leggen. Vandaar staat het dienstweigeringsrecht

in de lijn van het streven om in de samenleving daadwerkelijk het

mens-zijn, zoals zich dit manifesteert in de waardigheid van de mense-

lijke persoon, te bevorderen. Dit geeft de ontwikkeling een grote waar-

denbetrokkenheid. Het lijkt van belang dit op te merken, aangezien de

twee genoemde kenmerken op zichzelf de indruk zouden kunnen wekken als

zou militaire-dienstweigering zijn op te vatten als een waardevrije,

slechts individueel-burgerlijke aangelegenheid.
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De voortgang van het onderzoek

Het bovenstaande resultaat van de geboortegeschiedenis van het dienst-

weigeringsrecht spreekt niet vanzelf. De winning ervan vergde een grote

inzet en de toekomstige ontwikkelingen zijn ongewis. Hierbij is het zeker

ook de vraag hoe dit recht, dat qua afkomst sterk regionaal, Westeuropees

en protestants-christelijk is bepaald, elders gedijen kan.

De gesponnen draad van het recht lijkt maatschappelijk vooral tegen-

draads te zijn: tegen de draad van militaire-dienstplichtwetten en de

grondwettelijke verankering van die verplichting en tegen gangbare opvat-

tingen omtrent de defensie-verplichting, de verhouding individu-overheid,

recht/wet en geweten, de democratische rechtsstaat en de waarde van de

persoonlijke overtuiging, enzovoort. Het dienstweigeringsthema wordt wel-

eens het 'brandpunt' van al die opvattingen daarover genoemd, en een 'mo-

delgeval' van de vraagstukken waarvoor de samenlevingen hedentendage ko-

men te staan (216). In de richting van deze opvattingen wordt het onder-

zoek voortgezet.

Hierbij vormt de theologische invalshoek een aanzienlijke beperking.

De toespitsing op de moraaltheologie is een nog verdere beperking. De

aandacht in de moraaltheologie gaat met name uit naar de vraag waarin en

hoe het in vrijheid voltrokken menselijk leven samenhangt met de beleving

ervan in geloof en welke consequenties die samenhang heeft. De ethische

reflectie staat er centraal en krijgt er een bijzondere dimensie in het

geloof, i.c. het christelijk geloof. Zoals gebleken mag zijn, leent de

dienstweigeringsthematiek zich voor een dergelijk moraaltheologisch

onderzoek. De thematiek is niet alleen gesitueerd binnen een door Kerk en

christelijk geloven sterk beinvloede cultuur, maar is ook doordrongen

van een christelijke geloofs- en Kerk-beleving.

* een vraagstelling in het voetspoor van de wetgever *

Het is een voor de hand liggende gedachte om in het geval van dienst-

weigering-uit-gewetensbezwaren het moraaltheologisch onderzoek voort te

zetten met een schets van het geweten, de interpretaties daarvan en de

verwikkelingen die er in verband daarmee momenteel bestaan (217). Toch

gaat de aandacht daar niet naar uit.
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Het opvallende aan dienstweigering is dat het een afwijzing van de

militaire dienst inhoudt, dat het een vorm van verzet is. Hierin staat de

weigering van de militaire dienst in een geschiedenis die veel ruimer is.

Een geschiedenis van verzet tegen 'bepaalde instituties', tegen een

bepaalde 'stand van het recht' of 'politieke macht' (218). Vandaar kan de

thematiek ook worden onderzocht vanuit het gezichtspunt van de confronta-

tie tussen persoon en samenleving, de actie van de dienstweigeraar en de

reactie van de samenleving daarop.

In het vervolg gaat het met name om die reagerende samenleving en

komen de opvattingen ter sprake welke in die reactie tot gelding worden

gebracht . Deze opvattingen kunnen inzicht verschaffen in fundamentele

vragen betreffende militaire-dienstweigering en de ontwikkeling van het

dienstweigeringsrecht. Om deze reden is het volgende, tweede deel van de

studie gewijd aan het werk van de Nederlandse wetgever. In het spoor van

tijn werk zal een bepaalde vraagstelling worden geformuleerd. De

bijzondere reden van de keuze voor het proces van de wetgeving is dat de

term 'gewetensbezwaar' deel uitmaakt van de wet en dat de gewetens-

bezwaren, zoals uiteengezet, door de wetgever worden genormeerd in

verband met de erkenbaarheid ervan. Juist die normering lijkt het symbool

van de confrontatie te kunnen worden genoemd. J. Schreiber heeft in

verband met die normering zelfs gesproken van 'het belangrijkste punt van

het hele probleem', waarmee de dienstweigeringsthematiek op het scherp

van de snede zit tussen moraal en recht (219).
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DEEL II DE DIENSTWEIGERINGSTHEMATIEK IN HET PROCES

VAN DE NEDERLANDSE WETGEVING

INLEIDING

Voor het verstaan van de thematiek en van belangrijke vragen in verband

daarmee is het proces van de wetgeving de aangewezen plaats. Daar immers

wordt een niet-vrijblijvende beoordeling gegeven en neergelegd in een

bindende rege ling. Het is ook een gelukkige vindplaats. In de

oordeelsvorming van de wetgever komt de thematiek als het ware voor het

forum van de publieke opinie en gaat men in debat over elkaars mening.

Bovendien, de wetgeving is van direct belang voor dienstweigeraars

persoonlijk en voor de dienstweigeringspraktijk in het algemeen.

Het onderzoek blijft beperkt tot de arbeid van de Nederlandse wetgever.

Ook bij deze beperking is het onderzoeksmateriaal al tamelijk omvangrijk.

Militaire-dienstweigering is in Nederland reeds driemaal voorwerp van

regeling  geweest. Deze herhaalde behan(leling heeft  in het bijzonder het

voordeel dat kan worden nagegaan of en zo ja in welke zin er sprake is

van een zich wijzigende beoordeling.

De partijpolitieke constellatie waarin wetgeving tot stand komt, zou

de verwachting kunnen wekken dat in het onderzoek de aandacht vooral

uitgaat naar de standpunten in de verschillende partijen. Zo'n aandacht

zou steun vinden in uitspraken van kamerleden en Ministers, en niet op de

laatste plaats in de wijziging in opvatting binnen een en dezelfde partij

in de loop van de tijd. Toch wijkt in het onderzoeksverslag de aandacht

voor de partijgebondenheid van de verschillende zienswijzen terug voor de

wijze van argumentatie als zodanig, dit om het verstaan van belangrijke

vragen zo scherp mogelijk in het vizier te laten komen.

Het onderzoek steunt voornamelijk op de verslagen van de beraadslagingen

die in de Tweede en Eerste Kamer van de Staten-Generaal werden gehouden

over de drie wetsontwerpen, respectievelijk in 1923, 1962 en 1976/1978,
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en op de stukken die ter voorbereiding daarvan dienden.

Bij de weergave is de tijdsvolgorde van de wetsontwerpen aangehou-

den. Zij zijn achtereenvolgens ondergebracht in de hoofdstukken IV, V en

VI. Het geheel wordt afgerond met een nabeschouwing.

De nabeschouwing wordt voorbereid door een aantal opmerkingen in de loop

van het onderzoeksverslag. Deze nemen toe naarmate het verslag vordert.

De wetgever wordt om zo te zeggen hoe langer hoe dichter van nabij

gevolgd. Daarbij gaat het voornamelijk om de wettelijke normering van de

gewetensbezwaren. Die eist immers verreweg het meest zijn aandacht op. De

opmerkingen gaan langzaam maar zeker in de richting van een ander soort

normering dan waartoe de wetgever steeds komt. De opmerkingen worden met

andere woorden concreet gemaakt in de vorm van een mogelijke andere

normering van de gewetensbezwaren. Het oogmerk van deze werkwijze is niet

op de eerste plaats een pasklare alternatieve normering te bieden. De

hoofdzaak is dat zo onmiskenbaar komt vast te staan dat de wetgever in

verband met de erkenbaarheid van de gewetensbezwaren niet toekomt aan een

bezinning op zijn opvatting inzake de defensie. Een dergelijke bezinning

kan, zo zal blijken, er wellicht toe leiden dat de wetgever komt tot een

normering zoals die in de loop van het onderzoek wordt ontwikkeld.
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HOOFDSTUK IV  HET ONTWERP DIENSTWEIGERINGSWET (1923)

Inleiding

Het ontwerp Dienstweigeringswet (afgekort: DWW) uit 1923 (1) voorzag in

een wettelijke regeling voor de dienstweigering bij afzonderlijke wet. In

de behoefte aan een regeling wilde de regering niet voorzien door het

opnemen van een aantal aanvullende bepalingen binnen de militaire

strafwetten. Dit zou naar haar oordeel geen afdoende oplossing hebben

gegeven: de 'vrijgesprokene' zou militair-dienstplichtig blijven en aan

dat 'vrijspreken' zou een gerechtelijk vooronderzoek met arrest moeten

voorafgaan. Vooral een dergelijk onderzoek wilde men de 'gewetens-

bezwaarde' besparen. De regering wilde een regeling die de gewetens-

bezwaarde zou vrijstellen van elke vorm van militaire dienst en die hem

tevens zou verplichten tot een andere vorm van dienst. Binnen deze opzet

meende de regering te kunnen ingaan op de wens van de Kamer 'vrijstelling

van den dienstplicht te verleenen wegens gemoedsbezwaren naar bij de wet

te stellen regelen' (2).

De weergave van het besluitvormingsproces is als volgt onderverdeeld.

Allereerst komen de uitgangspunten in grote lijnen ter sprake. Het

onderzoek wordt vervolgens toegespitst op enkele belangrijke aspecten van

de beoordeling. De betekenis die aan het beginsel van de persoonlijke

verantwoordelijkheid wordt toegekend, is hier het eerste aandachtspunt.

Op de tweede plaats wordt nader ingegaan op de erkenbaarheid van de

gewetensbezwaren en op de verplichting tot een vervangende dienst.

Paragraaf 1  De uitgangspunten van regering en kamerleden

1.1.  Het regeringsstandpunt

Voor de regering vormt de aanwezigheid van 'gewetensbezwaren' het

'uitgangspunt' van haar beoordeling (3). Zij spreekt uitdrukkelijk niet

van 'gemoedsbezwaren', omdat een gewetensbezwaar in tegenstelling tot



86

'gevoels- en gemoedsbezwaren' hierdoor wordt gekenmerkt 'dat het moet

kunnen worden teruggebracht op een norm' ten aanzien waarvan de bezwaarde

meent dat deze een 'volstrekte toepasselijkheid' heeft. Het gewetensbe-

zwaar kan naar het oordeel van de regering 'van godsdienstigen hetzij van

zedelijken aard' zijn en behoort de overtuiging in te houden 'den even-

mensch niet (te) mogen dooden, ook wanneer dit ingevolge overheidsbevel

rechtmatig is' (4).

Dit uitgangspunt vormt het leidend 'beginsel' van de wet. In het

bijzonder wordt ermee beoogd 'politieke dienstweigeraars' uit te sluiten

van erkenning. Hieronder verstaat men degenen 'die de dienstweigering als

propagandamiddel gebruiken, om aldus tot geheele ontwapening te geraken'

en hen 'die het Staatsgezag bestrijden, dat hun plichten oplegt'. Dit

'standpunt' komt de regering als 'het eenig juiste' voor: 'De

menschelijke overwegingen mogen in aanmerking komen, de overwegingen van

politieken aard zijn uitgesloten' (5).

In de kamercommissie die het wetsontwerp rijp maakt voor de openbare

beraadslaging, krijgt het uitgangspunt van de wet meer steun dan kritiek.

Diegenen die het ontwerp steunen, beklemtonen vooral 'dat het nationale

plicht is, het Vaderland in tijden van gevaar te dienen en zich daartoe

tijdig voor te bereiden; een ernstige plicht, die iedere burger heeft te

vervullen, die daartoe ingevolge de bepalingen der wet is aangewezen'. Op
deze plicht is naar hun oordeel slechts 'eene uitzondering' mogelijk:

'ten aanzien van hen, die op grond van gewetensbezwaren geen militairen

dienst meenen te mogen vervullen (...)'. 'Politieke bezwaren (...) mogen'

huns inziens 'nimmer tot het verleenen van vrijstelling van militairen

dienst leiden', omdat zij 'op gelijke lijn' staan 'met die, welke uit

verschillende kringen tegen allerlei wetten worden ingebracht, waarbij

aan de geheele burgerij of aan een gedeelte daarvan bepaalde lasten

worden opgelegd'. In dit verband uit men zijn vrees voor de 'verstrekken-

de consequenties tot welke de te nemen beslissing (omtrent dienstweige-

ring) kan leiden'. En hierbij denkt men in het bijzonder aan de 'in den

laatsten tijd meermalen als voorbeeld genoemde gewetensbezwaren tegen het

betalen van belasting' (6).
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1.2  De kritiek vanuit de Kamer op het regeringsstandpunt

Onder hen die het wetsontwerp in het algemeen steunen, wijzen sommigen de

gelijkstelling van de hand tussen bezwaren van godsdienstige en van

zedelijke aard. Zij menen 'dat gewetensbezwaren steeds van godsdienstigen

aard' zijn en ook slechts daarom geaerbiedigd moeten worden. Voor deze

mening vinden zij steun in de opvatting dat een 'bevel der Overheid

bindend' is 'voor het individu met uitzondering alldon van het geval,

waarin het individu zich aan de nakoming van dit bevel onttrekken moet,

omdat hij voor eene hoogere macht moet buigen'. Het onderscheid tussen

godsdienstige en zedelijke gewetensbezwaren doet naar hun oordeel 'de

betekenis van het woord "gewetensbezwaar" geweld aan' . Het stelt het ten

onrechte gelijk met 'overtuiging' (7). Een ander parlementslid, dat het

wetsontwerp overigens steunt, merkt op dat de regering niet moet spreken

over het rechtmatig karakter van het doden op bevel van de overheid: 'Het

dooden van een mensch wordt niet rechtmatig door een Overheidsbevel; het

wordt daardoor alleen wettelijk geoorloofd' (8).

De kritiek op het voorstel van de regering betreft vooral de beoogde

uitsluiting van 'bezwaren van politieken aard'. De betreffende critici

zijn van oordeel dat ook diegenen erkend moeten kunnen worden 'die het

hebben van leger en vloot veroordelen' als 'slechte' instellingen die het

'belang' dienen van 'een slechte zaak, de instandhouding van de kapita-

listische maatschappij'. Voor deze dienstweigeraars zal het wetsvoorstel

het 'brandende vraagstuk' der dienstweigering 'allerminst' oplossen, zo

menen de betreffende kamerleden (9).

1.3  Het antwoord van de regering op de kritiek

In haar schriftelijk antwoord gaat de regering in op bovenstaande

kritische opmerkingen (10).

Zij meent niet zover behoeven te gaan dat het gewetensconflict 'ook

door de betrokkene zelf als van godsdienstigen aard wordt beschouwd, dat

met andere woorden hij den goddelijken oorsprong van het (...) gebod

erkent'. De regering acht het voldoende wanneer de dienstweigeraar er

blijk van geeft dat het gebod om de medemens niet te doden zich met
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volstrekt gezag opdringt.

Voorts had de regering gesproken van de rechtmatigheid van het doden

op bevel van de overheid 'om tegenover de subjectieve overtuiging van den

bezwaarde te doen uitkomen de objectieve rechtmatigheid van het doden,

(...) waartegen zijn bezwaar zich richt'. De regering houdt aan deze

opvatting vast maar is bereid haar niet te verwerken in de wettelijke

normering van de gewetensbezwaren. Anders zou immers de suggestie kunnen

worden gewekt dat ook de dienstweigeraar ervan overtuigd diende te ziJn

dat het doden rechtmatig kan zijn. En dat zou 'uiteraard' 'bezwaarlijk'

van hem kunnen worden verlangd!

Ten aanzien van de bepleite erkenbaarheid van 'politieke bezwaren'

herhaalt de regering haar eerder vermelde standpunt. Haars inziens kan de

overheid niet wijken voor een afwijkende staats- en maatschappij-

opvatting, maar slechts voor de uitspraak van het geweten. Hiervoor

beroept zij zich op de defensie als behorend tot de 'roeping en taak' van

de overheid. Tot deze 'roeping' behoort ook de verplichte 'krijgsdienst

tot handhaving van 's lands onafhankelijkheid'. Het 'oorlogsrecht' dat de

overheid toekomt, rechtvaardigt die wettelijke verplichting (11).

Deze principi6le beoordeling van dienstweigering ligt voornamelijk

vervat in de schriftelijke stukken ter voorbereiding van de openbare

beraadslagingen over het wetsontwerp. Hier, maar vooral ook tijdens de

openbare beraadslagingen over het wetsontwerp, krijgen de persoonlijke

verantwoordelijkheid van de dienstweigeraar, de erkenbaarheid van de

gewetensbezwaren en de verplichting tot vervangende dienst uitgebreid

aandacht.

Paragraaf 2  Het beginsel van de persoonlijke verantwoordlijkheid

2.1  Het godsdienstig karakter van het geweten

De regering en de regeringspartijen plaatsen het geweten en het gewetens-

oordeel in een uitgesproken godsdienstig kader. Daarin wordt voor hen

tevens het vereiste gerechtvaardigd dat dienstweigeraars overtuigd
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behoren te zijn van de 'volstrekte toepasselijkheid' van het verbod om

mensen te doden.

Zij zijn van mening dat in het persoonlijk gewetensoordeel de

gehoorzaamheid jegens God en Zijn geboden tot uitdrukking komt. Bij het

geweten, zo wordt gezegd, is sprake van de 'innerlijke aanraking van den

mensch door God, aan geen menschelijke macht onderworpen'. God openbaart

zich in Zijn geboden en men moet 'God meer gehoorzaam zijn dan den

mensch' (12). Naar het oordeel van een der kamerleden verkeren

dienstweigeraars in een situatie waarin tegenover de verplichting tot

militaire dienst een goddelijk gebod komt te staan; anders gezegd, waarin

gehoorzaamheid aan het goddelijk gebod als een tweede gewetensoordeel in

strijd komt met het 'eerste' gewetensoordeel van gehoorzaamheid aan de

overheid (13).

Het geweten is van 'goddelijken oorsprong' en daarom eerbiedwaardig.

Wanneer de overheid dienstweigeraars erkent, wijkt zij met andere woorden

niet zonder meer voor de dienstweigeraar persoonlijk, maar op de eerste

plaats voor God en de wijze waarop Deze zich aan de mens openbaart in het

geweten, dat wordt gevormd in een houding van luisterbereidheid jegens de

stem van God. Eerbied hebben voor het geweten neemt overigens niet weg,

zo meent de Minister, dat men zich als regering mag 'houden aan de gang-

bare leer'. Zoals vermeld, houdt die leer in 'dat de Overheid verplicht

is, gerechtigd is en van Godswege geroepen is om ook zoo noodig gewapen-

derhand de onafhankelijkheid van het land te handhaven, en derhalve ge-

rechtigd is en, bij den loop die de zaken genomen hebben in den tegen-

woordigen tijd, verplicht is de burgers tot den militairen dienst op te

roepen' (14).

In de gedachtengang van de Minister en van verschillende parlements-

leden staat de erkenning van militaire-dienstweigering als gewetenszaak

op sterk gespannen voet met de opvatting van de overheid als de 'diena-

resse Gods'. Vanwege het haar toegewezen 'zwaard' heeft de overheid

immers de heilige roeping gezag en rechtsorde te handhaven, onder meer

met een leger. Daarom kan men ook niet zeggen dat zij verplicht zou zijn

rekening te houden met zogenoemde 'heilige conscientiebezwaren': de over-

heid heeft immers zelf een geweten en ook voor haar geldt het beginsel

van gewetensvrijheid (15). Alleen het hoger gezag van God, die de over-
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heid een halt toeroept in het geweten van de onderdanen, doet de overheid

dienstweigeraars erkennen (16). Een der kamerleden spreekt hier van het

feit dat het religieuze verre boven het politieke verheven is. Overigens

geeft zijns inziens ook dan de uitspraak van het godsdienstig geweten nog

geen absoluut recht op erkenning. Ook voor zo'n uitspraak geldt dat deze

kan worden erkend bij afwezigheid van de noodzaak om gehoorzaamheid af te

dwingen (17).

Wanneer men deze gedachtengang in verband met het geweten beziet,

lijkt er slechts ruimte te kunnen zijn voor een erkenning van godsdien-

stige gewetensbezwaren. Het argument van de Minister dat ook de

niet-in-God-gelovige dienstweigeraars in geweten de uitspraak kunnen doen

niet te mogen doden, is echter dat 'zij in hun hart gegrepen warden door

een goddelijk gebod, dat zij als zedelijken eisch erkennen, al beseffen

zij dan niet, dat het een goddelijk gebod is'. Waarop hij vervolgens

zegt: 'Een goddelijk gebod blijft precies evenzeer een goddelijk gebod,

of de mensch het beseft of niet: het is in wezen toch precies hetzelfde.

Dat wordt in theologicis wel eens genoemd de gemeene gratie.' (18)

2.2  Andere opvattingen van het geweten

Naast en soms tegenover de godsdienstige opvatting beklemtonen verschil-

lende kamerleden het verband tussen het geweten en de zedelijke natuur

van de mens alsook tussen het geweten en een bepaalde maatschappij-

beschouwing.

Een der kamerleden gaat uitvoerig in op de door God geschapen

zedelijke natuur van de mens (19). Zoals voor de regering betekent ook

voor hem de erkenning van de niet-godsdienstige, zedelijke gewetens-

uitspraak van de dienstweigeraar een 'concessie'. Hij acht die evenwel

gerechtvaardigd, omdat God in een niet-godsdienstige gewetensuitspraak

toch 'impliciet' wordt erkend. God heeft immers de zedenwet in de harten

van alle mensen gelegd, dus ook in het hart van de niet-in-God-gelovige

dienstweigeraar. De zedelijke natuur van de mens heeft gelijktijdig een

godsdienstige en algemeen-menselijke dimensie.

Op deze door God geschapen algemeen-menselijke zedelijke natuur

steunen de regels voor een zedelijk goed leven. Deze regels bestaan
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enerzijds in de voorschriften van de natuurlijke zedenwet die God met

name gaf in de Tien Geboden van het Oude Testament en anderzijds in de

positieve wetten van het wettig gezag. De staat dient principieel acht te

slaan op de zedelijke natuur van de mens omwille van haarzelf maar ook

uit een oogpunt van zelfbehoud. De eerbied voor de wetgeving staat of

valt immers met de eerbied voor de zedelijke natuur van de mens.

De zedelijke natuur krijgt vorm, zo zegt het betreffende kamerlid,

in het persoonlijk geweten van de burger. In het geweten komt deze vanuit

Zijn algemene kennis van de zedenwet tot de beoordeling van een concrete

daad. Hij beoordeelt in geweten de daad als moreel juist of onjuist. Deze

gewetensinstantie vormt voor elk mens de laatste uiteindelijke norm voor

diens handelen. Het gewetensoordeel heeft bindende kracht en laat geen

uitzonderingen toe, omdat het van beslissend belang is voor iemands

zedelijk leven en voor diens 'rechte' verhouding tot God.

* de a-godsdienstige gewetensopvatting *
Met verwijzing naar of juist met het oog op het spraakgebruik brengen

andere parlementsleden het geweten niet in verband met God. Zij

omschrijven de gewetensuitspraak als het beroep op een hogere macht, een

hoger gezag of een norm waarvoor elke andere macht, ander gezag of norm

wijkt. Mede in reactie op de opvatting van de regering spreekt een der

kamerleden over het geweten als de pers66nlijke zedelijke overtuiging,

als de 'ethische' en 'inwendige hoogste persoonlijkheid' van de mens.

Naar het oordeel van een ander mist dienstweigering echter juist elke

zedelijke grondslag, omdat de dienstweigeraar ervan blijk zou geven geen

verantwoordelijkheid te willen dragen en hij met zijn weigering een daad

zou stellen die slechts van individualisme getuigt (20).

Ten slotte komt ook de opvatting naar voren dat het geweten 'vaak'

'iets' is, 'dat hoe men het ook beschouwt, juist ten nauwste samenhangt

met de Staats- en maatschappijbeschouwing'. Hier spreekt men van het

'sociale geweten' in de zin van een sociaal en maatschappelijk gevoel,

gewekt door de 'sociale stroming, die op een zeker moment, onder bepaalde

omstandigheden, de individuele gemoederen en geesten meesleept' (21).
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Paragraaf 3  Het vereiste voor de erkenbaarheid van de gewetensbezwaren

en de vervangende-dienstplicht

De verschillende standpunten betreffende de persoonlijke gewetens-

verantwoordelijkheid laten zich eveneens gelden ten aanzien van de

erkenbaarheid van de gewetensbezwaren en de vervangende-dienstplicht.

3.1  Het regeringsstandpunt

De Minister en een aantal parlementsleden zijn op de eerste plaats van
oordeel dat dienstweigeraars 'dwalen' met hun weigering. Het heroep op

het gebod om niet te doden, wordt volgens hen 'ten onrechte' gedaan. Het

zou een 'misverstand' zijn, zo laat de Minister weten, wanneer men dacht

dat het indienen van het wetsontwerp de erkenning inhield van de

'onfeilbaarheid van het individu'. 'Integendeel, de Overheid ziet in den

bezwaarde een dwalende ten aanzien van de toepasselijkheid' van het

verbod om te doden op het 'geval' van de militaire dienst, 'wijl God aan

de Overheid het zwaard heeft gegeven'. De stem van God heeft bij

dienstweigeraars geen juist klankbord gevcnden (22).

De beperking van de erkenbaarheid tot het gewetensbezwaar tegen het

doden van mensen acht de Minister gerechtvaardigd. Het doden vormt immers

de belangrijkste consequentie van de militaire dienst. Daarnaast echter

hangt deze beperking vooral samen met de vrees van de regering voor een

praktische chaos binnen de rechtsorde. In verband hiermee acht de

Minister de kritiek op zijn standpunt inzake de erkenbaarheid slechts van

theoretisch belang (23).

* de vervangende-dienstplicht *

De verplichte vervangende dienst ten slotte acht de regering een

noodzakelijke tegenprestatie van de dienstweigeraar voor zijn erkenning.

Verder moet de lange duur van de vervangende dienst waarborgen dat de

dienstweigering in oprechtheid geschiedt. Tevens zou daarmee een te groot

aantal dienstweigeraars kunnen worden tegengegaan, zo meent de regering.

De lange duur van de vervangende dienst moet bovendien de zwaardere last

van de militaire dienst compenseren (24).
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3.2  De kritiek vanuit de Kamer op het regeringsstandpunt

3.2.1  Het - dwalend - subjectief karakter van gewetensbezwaren en

dienstweigering

Degene die het geweten en het gewetensoordeel opvat in samenhang met de

door God geschapen zedelijke natuur van de mens deelt uitdrukkelijk de

mening van de regering dat dienstweigeraars 'dwalen'. Uit objectief

oogpunt bezien hebben dienstweigeraars een dwalend geweten. Met hun

dienstweigering vergissen zij zich en de plicht die zij voelen om te

weigeren is een 'vermeende' verplichting. Immers, als men dienstweigering

'objectief' juist noemt, dan zou de militaire-dienstplicht zelf immoreel

zijn. Maar die is moreel te rechtvaardigen omdat doodslag slechts

verboden is 'zonder wettigen macht of reden'. Vanwege dit vermeend,

niet-objectief en dwalend karakter van dienstweigering is de erkenning

van gewetensbezwaren dan ook geen eis van rechtvaardigheid. Zij is een

uiting van christelijke liefde tegenover dienstweigeraars in het licht

van de barmhartigheid. Met het indienen van het wetsvoorstel stelt de

regering een daad van naastenliefde jegens dienstweigeraars (25).

Hoewel deze opvatting overeenkomt met het standpunt van de regering,

acht de betreffende woordvoerder de voorgestelde beperking van de

erkenbaarheid tot het gewetensbezwaar tegen het doden van mensen

'theoretisch' onhoudbaar. De godsdienstig-theologische argumentatie van

de regering vraagt zijns inziens om een veel grotere marge voor de

erkenbaarheid van de gewetensbezwaren. Die kan niet worden gebonden aan

66n bepaald zedelijk gebod. Van geval tot geval moet worden nagegaan of

er sprake is van gewetensbezwaren. Dit betekent niet dat een partij-

politiek motief voor dienstweigering zou kunnen volstaan. Het motief moet

immers van persoonlijke, zedelijke aard zijn. Maar om die reden is verder

voor de erkenbaarheid slechts de vraag van belang of naar de overtuiging

van de dienstweigeraar 'het gebod der Overheid' tot militaire dienst 'in

conflict komt met wat de zedenwet hem voorschrijft'. Vandaar moet de

dienstweigeraar zich evengoed mogen beroepen op het gebod 'Gij zult niet

stelen' wanneer hij meent dat de overheid de bedoeling heeft met behulp

van oorlog en leger zichzelf te verrijken met andermans goed. De
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woordvoerder kan zich 'evengoed denken dat een jongmensch van nauwelijks

20 jaren, opgevoed in een ultra-streng milieu, waar elke berooving van

het leven zijns evenmensch wordt veroordeeld, (...) even doordrongen is

van den gewetensplicht, dienst te weigeren, als een ander, die nooit

anders heeft gehoord dan over de onzedelijkheid van het oorlogvoeren,

omdat het slechts bedoelt, het proletariaat te werpen, als aas voor de

gieren, in den altijd wijder opengesperden muil van het kapitalistisch

goudmonster'. Onder het motto dat het betere de vijand van het goede is,

meent deze afgevaardigde dat de regering het risico moet durven nemen om

zogenoemde 'politieke' dienstweigeraars te erkennen.

* kritiek op de vervangende-dienstplicht *

Verder stuit de vervangende-dienstplicht bij dit kamerlid op een drietal

bezwaren. Vanwege diens dwalend geweten heeft de dienstweigeraar een

'geestelijk gebrek' dat hem verhindert militaire dienst te verrichten.

Daarom moet hij van verdere dienstverplichtingen worden vrijgesteld,

zoals dit ook het geval is bij degenen die er lichamelijk niet toe in

staat zijn. Bovendien is de eis tot het leveren van een tegenDrestatie in

strijd met de barmhartigheid die de grondslag vormt voor de wetgeving. En

verder moet naar het oordeel van de betreffende afgevaardigde niet de

vervangende-dienstplicht maar het onderzoek naar de gewetensbezwaren het

gevaar tegengaan dat dienstweigeraars veinzen gewetensbezwaard te zijn

(26).

3.2.2  De persoonsgebondenheid van de gewetensbezwaren

De kritiek van een ander parlementslid richt zich op de eerste plaats

tegen het oordeel dat dienstweigeraars zouden 'dwalen' (27). Met

verwijzing naar de voorgenomen grondwettelijke bepaling inzake mili-

taire-dienstweigering vraagt hij zich af hoe de regering binnen de

grondwet een plaats zou kunnen inruimen voor dwalenden. Verder ontgaat

hem de argumentatie van de regering, omdat hij niet inziet wie de

voorrang zou moeten vaststellen tussen het beroep dat de regering voor

zichzelf op God doet, en hetzelfde soort beroep van de kant van de

dienstweigeraar. De afgevaardigde kan trouwens het qebod tot
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landsverdediging nergens vinden. Hij houdt de regering voor dat een

dergelijk gebod zelfs niet zou toelaten dat men tot ontwapening overgaat.

De rechtvaardiging van de landsverdediging beschouwt hij als 'een

afgeleide redeneering'. En deze redenering 'die hierop neerkomt, dat de

Overheid den plicht heeft, het land te verdedigen' kan volgens hem 'niet

dezelfde kracht hebben' als het persoonlijk beroep van de dienstweigeraar

op een verplichting.

Ten aanzien van de erkenbaarheid van de gewetensbezwaren staat bij

hem de vraag voorop 'hoe staat de individueele mensch tegenover

verschillende vraagstukken'. Vandaar moet de erkenning van de bezwaren

afhangen van de vraag of de overtuiging van de dienstweigeraar 'een on-

verbrekelijk stuk van zijn ethische persoonlijkheid is'. Tegen deze

achtergrond heeft naar het oordeel van het betreffende kamerlid de be-

strijding van het kapitalisme een zedelijke strekking. Een dienstweige-

raar kan dit motief aanvoeren in de overtuiging 'dat zoolang wij van het

kapitalisme als systeem van economie en wetgeving niet zijn verlost, de

zedelijke mensch zich niet volkomen zal kunnen ontwikkelen'. Vandaar ook

'zou het zeer onjuist' zijn 'ten opzichte bijvoorbeeld van de strijd

tegen het kapitalisme te zeggen:...och, dat is eenvoudig maar politiek en

dat gaat buiten de inwendige hoogste persoonlijkheid van den mensch' om.

De onwil van de regering om Olk gewetensbezwaar te erkennen levert het

bewijs, zo meent dit kamerlid, dat vaak menselijke, tijdelijke en elle-

daagse argumenten zoals 'de rechtsorde verdraagt geen onbeperkte erken-

ning', weliswaar in verband worden gebracht met goddelijke geboden maar

in werkelijkheid niets anders zijn dan persoonlijke opvattingen. Met haar

normering van de gewetensbezwaren bedrijft de regering in feite wille-

keur: die schift de gewetensbezwaren naar de wereldbeschouwing van de

toevallige Minister. Een andere woordvoerder valt deze mening bij. Hij

verdenkt de regering ervan dat deze alleen met een wetsvoorstel komt om

'pacifistische burgers' uit eigen christelijke kring niet tegen zich in

het harnas te jagen (28).

De eerder aangehaalde woordvoerder meent verder dat de regering voor

de bescherming van de rechtsorde haar heil ook niet behoeft te zoeken in

een bijzonder wettelijk vereiste ten aanzien van de gewetensbezwaren

zelf. De democratie eist namelijk dat zoveel mogelijk rekening gehouden
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wordt met de rechten van alle burgers zonder onderscheid te maken tussen

de gewetensbezwaren. Daarbij kan het democratisch karakter van de staat

onaangetast blijven doordat de ene verplichting wordt omgezet in een an-

dere. Hiermee blijft ook de voorrang behouden die de staat moet hebben op

de burgers terwille van het 'algemeen belang' zolang een volk zich orga-

niseert in een economisch en politiek verband (29).

3.2.3  Het 'politiek' karakter van gewetensbezwaren en dienstweigering

Zoals vermeld, wil de regering met haar wetsvoorstel vooral 'politieke'

dienstweigeraars uitsluiten van erkenning. Zij wordt hierin op uiteenlo-

pende gronden bijgevallen maar ook fel tegengesproken. Hierbij wordt

zichtbaar dat het 'politieke' in verband met dienstweigering een sterk

uiteenlopende lading dekt.

* verzet tegen de dienstplicht *

Naar het oordeel van de regering kan verzet tegen de militaire-dienst-

plicht niet leiden tot erkenning als gewetensbezwaard dienstweigeraar.

Een der kamerleden ondersteunt dit standpunt als volgt: wanneer het doel

van dienstweigering is 'om tegen de wet in te gaan, niet omdat

gewetensbezwaren beletten de wet te volgen, maar omdat men als politiek

strijder tegen de wet wenscht in te gaan, om aldus haar doorvoering te

beletten', is dat weliswaar een standpunt, maar 'dat men zou willen

regelen de rechtspositie van dergelijke menschen', betekent voor hem de

'quadratuur van de cirkel' (30).

* verzet tegen de heersende maatschappij-opvatting *

Voor degenen die het 'sociale geweten' van de dienstweigeraar tot uit-

gangspunt nemen, klinkt in dienstweigering de stem door van de maatschap-

pelijke behoeften. De dienstweigeraar is de antimilitarist en als zodanig

'een uitmuntende vertegenwoordiger van een minderheid, die in elke maat-

schappij de gist, het zout is, zonder hetwelk de maatschappij niet kan

bestaan'. En de strijd van deze dienstweigeraar tegen het militarisme is

'volkomen gelijk te stellen met wat voor den Minister het hoogste goed

is: een godsdienst'.
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Binnen deze opvatting kan dienstweigering eigenlijk alleen een

welbepaalde politieke daad zijn. De 'eigenlijke, de politieke aard van

dienstweigering' ligt 'alleen (...) in de klasseverschillen, in het

standpunt dat men ten aanzien van de huidige maatschappij inneemt'. En in

deze zin is het standpunt van de regering niet minder politiek: het is

zelf ook 'gevormd (...) op een bepaalde maatschappijopvatting' (31).

* verzet tegen een militaristische mentaliteit *

De vorige zienswijze getuigt volgens een der kamerleden van een 'histo-

risch-materialistische beschouwing' van het geweten. Hij wijst die af,

omdat zo'n zienswijze naar zijn oordeel tot grote onderdrukking van

mensen kan leiden. Het geweten wordt er immers de afspiegeling van de

maatschappelijke omstandigheden en dan rijst de vraag wie het juiste

inzicht in die omstandigheden vaststelt. De waardering die voor dienst-

weigering wordt opgebracht, is er afhankelijk van het eigen standpunt dat

men tegenover staat en maatschappij inneemt. In dat geval had de regering

in het geheel niet met een voorstel van wet behoeven te komen. Zij had

zich op het standpunt kunnen stellen dat het geweten van dienstweigeraars

slechts de 'echo' is van de 'inblazingen des duivels' (32).

Zelf waardeert het betreffende kamerlid dienstweigering positief,

omdat zij 'lijnrecht ingaat tegen den grondslag van het militarisme

zelf'. Het militarisme 'berust' namelijk 'op de absolute vernietiging van

het individualisme in den soldaat, op de uitschakeling van eigen oordeel,

op het zich blindelings onderwerpen aan de bevelen van zoogenaamde

meerderen, op het zijn van een blind werktuig in de handen van anderen'.

Dienstweigering is voor deze afgevaardigde een juist middel om door

daadwerkelijke actie tot afschaffing van het militarisme te geraken. En

daarmee draagt zij tevens bij tot de afschaffing van het kapitalistisch

economisch systeem, voor de instandhouding waarvan het leger dient (33).

* keuze tegen en voor een bepaalde regering *

Ten slotte kan men een mening beluisteren waarin de volgende bijzondere

reden wordt gegeven om het 'gewetensbezwaar' tegen het militaristisch

kapitalisme niet te erkennen: in dat geval zou 'hij vrijstelling van den

militairen dienst' kunnen 'verlangen, die zijn medemensch niet dooden wil
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onder eene kapitalistische regeering, maar daartegen onder eene socialis-

tische of communistische regeering geen bezwaar zou hebben'. Dat mag niet

worden toegestaan. De regels van de democratie laten het niet toe, omdat

het ertoe zou kunnen leiden dat een minderheid haar wil oplegt aan de

meerderheid (34).

Paragraaf 4  De besluitvorming en een nabeschouwing

4.1  De normering van de gewetensbezwaren

De kritiek op het wetsvoorstel van de regering betreft vooral de

normering van de gewetensbezwaren. In het parlement wordt gewezen op hel

belang van het subjectief, het persoonlijk-zedelijk karakter van de

gewetensbezwaren en op hun uiteenlopende inhoud. Hierbij oefent men

vooral kritiek uit op het verbod om te doden als criterium voor de

erkenbaarheid. De standpunten lopen evenwel sterk uiteen waar het de

erkenbaarheid betreft van zogenoemde 'politieke' (gewetens)bezwaren.

In deze situatie wordt het voorstel gedaan dat de wet siechts zou

spreken van 'ernstige gewetensbezwaren (...) tegen de vervulling van

militaire dienst'. De angst van de regering voor een niet nader bepaald

vereiste voor de erkenning achtte men onterecht en ongegrond (35). Ook

werd de suggestie gedaan in de wettekst niet te spreken van het doden van

mensen maar van deelneming aan oorlogsgeweld. Deze wijziging zou mogelijk

zijn, zo meende men, indien betitelingen zoals 'pacifistische',

'maatschappelijke', 'antimilitaristische' en 'anarchistische' bezwaren

werden uitgezuiverd en de betreffende motieven voor dienstweigering in

hun normale proporties werden gezien (36).

De regering hield echter voet bij stuk. Haars inziens zou het 'paard

van Troje' al worden binnengehaald, wanneer men het 'pacifistische'

gewetensbezwaar zou toelaten, waarbij de dienstweigeraar het deelnemen

aan oorlogsgeweld aanvoert als motief voor zijn weigering. Ook bij dit

bezwaar heeft men naar het oordeel van de regering te doen met een

'afwijkend inzicht omtrent de Overheidstaak en de voor de vervulling van

die taak gedigende middelen'. De dienstweigeraar 'beoogt in deze
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rlevill 11'11 r,irl  miclers cl:iri (11, Overheid te contrarieeren in hetgeen zij,
doch nuir hel oordect villi de weigeraar len onrechte, haar plic.lit acht '.

Hiervoor 'te wijken, ware voor de Overheid hare abdicatie als zodanig'.

In een minder gedragen toonzetting luidde de reactie van de Minister op

dit gewetensbezwaar dat het de 'staatsorde' raakte en dat het getuigde

van 'ongehoorzaamheid en verzet' jegens de overheid (37).

4.2  Nabeschouwing op de besluitvorming

Uit het overleg tussen regering en parlement komt vooral naar voren dat

een bevredigende normering van de gewetensbezwaren kennelijk moeilijk is

vast te stellen.

De regering bindt de erkenbaarheid van de gewetensbezwaren aan het

verbod om te doden. Zij doet dat om alle haar niet-welgevallige bezwaren

tegen te gaan. Daarmee neemt zij op de koop toe dat het subjectieve,

persoonlijk-zedelijke karakter van de gewetensbezwaren niet tot zijn

recht kan komen en dat de dienstweigeraar zijn motieven niet mag ontlenen

aan het oorlogsgeweld in het algemeen en al wat daarmee samenhangt.

Het wordt echter niet duidelijk wat de regering precies tegen heeft

op de haar niet-welgevallige bezwaren, behalve dan dat deze de staatsorde

zouden raken en afbreuk zouden doen aan de taak van de overheid inzake de

militaire verdediging van het land. Maar hierbij stoot men juist op een

belangrijk manco in het overleg. De regering schenkt niet alleen geen

aandacht aan de persoonsgebondenheid van de gewetensbezwaren, maar zij

verantwoordt ook haar opvattingen inzake de verdediging van het land niet

tegenover opmerkingen vanuit het parlement. En in haar opvattingen is een

onevenwichtigheid te bespeuren. Zo beaamt zij bijvoorbeeld aan de ene

kant volmondig dat God aan de overheid het zwaard heeft gegeven en dat de

overheid inzake de verdediging een goddelijke roeping heeft. Aan de

andere kant echter stelt zij zich in verband met de verdediging veel

teruillic),idet,(ler op, wanriee.r zi j zeqt dat de onafhankelijkheid van het ]and

'zoo noodig' gewapenderhand moet worden verdedigd. Met andere woorden, de

regering bindt de gewetensbezwaren van dienstweigeraars aan het verbod om

te doden, terwijl een afdoende verantwoording van haar uitgangspunten

uitblijft. Dit roept de vraag op of de regering in een nadere overweging
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van haar opvattingen het parlement niet meer tegemoet had kunnen komen in

de wens om de gewetensbezwaren meer ruimte te laten. Wat de uitkomst

daarvan zou zijn geweest, is op dit moment niet te zeggen. Wellicht biedt

de hiernavolgende wetswijziging uit 1962 aanknopingspunten daarvoor.

Overigens lijkt een normering van de gewetensbezwaren zonder inhoudelijk

vereiste, zoals dit werd voorgesteld, moeilijk aanvaardbaar. Immers, ook

in de kritiek op de regering komen een aantal gezichtspunten naar voren

die geen evenwichtig geheel vormen. Ook daar is een uitzuivering, zoals

een van de kamerleden opmerkte, op haar plaats. Bovendien, het gaat in de

kritiek op de regering op de eerste plaats om een andere, ruimere

normering: het gaat er niet om elke normering achterwege te laten.
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HOOFDSTUK V  HET ONTWERP WET GEWETENSBEZWAREN MILITAIRE DIENST (1962)

Inleiding

Bij de voorstellen tot wijziging van de DWW lag het aanvankelijk in de

bedoeling de wet slechts te wijzigen in een aanscherping van enkele

straf- en tuchtrechtelijke bepalingen (38). Desondanks brachten

kamerleden ook de normering van de gewetensbezwaren ter sprake, hoewel

deze met name naar het oordeel van de Commissie van Advies gehandhaafd

kon blijven (39).

De regering onderschrijft de kritiek vanuit de Kamer, dat het bij de

geldende normering 'moeilijk' is 'sommige gewetensbezwaren te erkennen

'welke toch wel voor erkenning in aanmerking komen' (40). In het

parlement achtte men de regel te stringent en te zamen met de Kamer is de

regering van oordeel dat de mogelijkheden om als dienstweigeraar te

worden erkend 'verruimd' moeten worden. Het voorstel dat de regering zou

doen voor een nieuwe normering acht zij een 'aanmerkelijke verruiming'

ten opzichte van die uit 1923 (41). Vanwege het wijzigingsvoorstel zou,

evenals in 1923, ook nu de normering van de gewetensbezwaren de meeste

aandacht krijgen.

Paragraaf 1  De uitgangspunten van regering en kamerleden

1.1  De grondslag van het dienstweigeringsrecht

Het voorstel tot wetswijziging gaat gepaard met een schets van de achter-

gronden van het dienstweigeringsrecht. De regering en een grote kamer-

meerderheid willen een nieuwe oplossing bieden voor een 'conflictsitua-

tie, die kan ontstaan tussen overheid en individu'. De regering schetst

deze conflictsituatie als volgt.

De overheid heeft de 'taak' en de 'plicht' 'de gemeenschap te

behoeden en te behouden', 'om onze samenleving op de door ons gewilde

wijze te laten voortduren'; anders gezegd, om ervoor te zorgen dat de
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'hoogste waarden' van deze samenleving van 'ons' niet onder de voet

worden gelopen door een intolerante vijand. Hiertoe 'dient de

krijgsmacht' en daarom ook kunnen burgers verplicht worden tot militaire

dienst (42). Tot deze samenleving van 'ons' behoort ook de waarde van het

democratisch rechtsbestel. Die waarde vereist de principiale eerbiedi-

ging van de menselijke persoon. Dit vormt 'een van de grondslagen van

onze democratische samenleving'. Een der kamerleden noemt het dienst-

weigeringsrecht een 'testcase' voor de 'wijze waarop Nederland aan het

begrip "democratie" inhoud en gestalte geeft'. De wet moet aan de dienst-

weigeraar 'in het kenbaar maken van zijn gewetensbezwaren de zekerheid'

bieden 'dat hij leeft in een rechtsstaat, die ook recht doet aan hem en

zijn geweten'. Naar het oordeel van deze afgevaardigde ligt hier het be-

slissend onderscheid tussen een democratie en een dictatuur. De Minister

voegt hier aan toe dat het geven van een wettelijke bescherming een einde

stelt aan een rechtspositivistische mentaliteit waarin men 'de ogen vol-

ledig' sluit 'voor de gewetensnood van het individu' en waarin slechts

het devies geldt 'wet is wet en dienstplicht is dienstplicht'. Verder

onderstreept hij dat de wetgeving inzake militaire-dienstweigering voort-

komt uit 'het gevoel van verantwoordelijkheid van de Overheid en van de

rechtsgemeenschap voor de medeburger', in het bijzonder voor de 'harmo-

nie' tussen 'de medeburger en zijn God en zijn geweten' (43).

1.2  Het uitzonderingskarakter van het dienstweigeringsrecht

Het bovenstaande neemt niet weg dat het dienstweigeringsrecht een

wettelijke uitzondering is en dat behoort naar het oordeel van de

regering zo ook te blijven. In de woorden van de Minister: het is 'een

stukje veredelde democratie', het hangt samen met een 'beginsel van

hoogste verdraagzaamheid'. Dit oordeel wordt door een der kamerleden

krachtig aangescherpt. Het zou zijns inziens 'abdicatie' van staatsgezag

betekenen, indien het aan de burgers vrij stond na invoering van een wet

er al dan niet naar te handelen. En de wetgever zou in het geheel geen

gewetensbezwaren mogen erkennen wanneer hij een bevel geeft 'dat onmid-

dellijk, volledig en noodzakelijk voortvloeit' uit de taak van de over-

heid 'als dienaresse Gods in gebondenheid aan haar opdracht, in gebonden-
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heid aan het goddelijk bevel en in gebondenheid als gevolg daarvan aan de

conscientie der overheid' (44).

Paragraaf 2  Het beginsel van de persoonlijke verantwoordelijkheid

In vergelijking met de besluitvorming in 1923 blijven thans uitgesponnen

beschouwingen over het geweten en de gewetensbezwaren uit. Hieraan zal de

omstandigheid niet vreemd zijn dat het nu gaat om wijziging van een

bestaande wetgeving. Bovendien lopen de partij-politieke opvattingen lang

niet zo sterk uiteen als in 1923 (45).

In het algemeen is men van mening dat gewetensbezwaren 'ernstig', 'onuit-

wijkbaar' en 'onoverkomelijk' dienen te zijn. Daarbij is de opmerking te

beluisteren dat dit voor gewetensbezwaren vanzelf spreekt en dat een

'opsmuk' van het begrip 'gewetensbezwaren' in de tekst van de wettelijke

normering met het adjectief 'ernstige' eigenlijk overbodig is.

Verder valt de klemtoon op het individueel-persoonlijke karakter van

gewetensuitspraken. Zij behoren 'enkel en uitsluitend' toe aan 'hem,

wiens geweten spreekt'. Dat maakt de dienstweigeraar naar het oordeel van

een der kamerleden uiteindelijk onbereikbaar; hij blijft slechts in

'redelijkheid' aanspreekbaar op zijn dienstweigering. Bovendien stelt

deze afgevaardigde aan gewetensbezwaren de eis dat zij van een 'zodanige

volstrektheid' zijn dat zij zich met 'absoluut gezag' opdringen (46).

Het geweten als zodanig wordt door diezelfde afgevaardigde in

verband gebracht met de 'diep-godsdienstige' en 'zedelijke sfeer'. Een

ander spreekt in verband met het geweten over de 'menselijke persoonlijk-

heid'. Weer een ander spreekt in dit verband over 'eerlijke' en 'goedwil-

lende' mensen en over het 'zuiver' gehoor geven van 'de oprechte mens'

aan 'een duidelijke klank van zijn geweten'. Zoals gezegd, onderkent de

Minister in het geweten in het bijzonder de gerichtheid van de mens op de

'harmonie' tussen hemzelf en 'zijn God'. Daarnaast onderstreept hij

overigens dat mensen ook een verantwoordelijkheid hebben tegenover de ge-

meenschap: zij zijn individuen, maar ook leden van de gemeenschap (47).

Ten slotte kan men de stereotiepe opmerking beluisteren dat dienstweige-
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ring een gewetenszaak is, indien in plaats van 'ik wil niet dienen'

gehoord wordt 'ik kan niet dienen' (het 'non-possumus') (48). Een der ka-

merleden zou daaraan nog toevoegen dat het eigenlijk moet zijn: 'ik mag

geen krijgsdienst verrichten'. Voor hem vindt het geweten uitsluitend

steun in het 'religieuze leven'. In een religieuze context kan zijns in-

ziens tegenover de gewetensplicht van gehoorzaamheid aan de overheid en

van 'verantwoordelijkheid aan de gemeenschap' 'dat grote contragebod' ko-

men te staan: 'ik mag geen krijgsdienst verrichten' (49).

Paragraaf 3 Het vereiste voor de erkenbaarheid van de gewetensbezwaren

en de vervangende-dienstplicht

3.1  De uitgangspunten van de nieuwe normering van de gewetensbezwaren

Gelet op het bovenstaande zal het geen verwondering wekken dat dienst-

weigeraars niet langer 'dwalenden' worden genoemd ter zake van de

interpretatie van een verbod, ook al begrijpt men hen soms niet. Zij

worden veeleer tegemoet getreden met een houding van verdraagzaamheid en

respect voor een afwijkend gewetensoordeel (50). Daarbij wijst de

Minister erop dat de wetgever aan de erkenning van dienstweigeraars een

inhoudelijke voorwaarde moet verbinden terwille van de rechtszekerheid

voor de dienstweigeraars. Dezen zouden anders het slachtoffer kunnen

worden van een willekeurige toetsing van de gewetensbezwaren door de

betreffende adviescommissie (51).

Het argument voor regering en parlement om de normering van de DWW

te wijzigen is dat die kon leiden tot een 'te enge' interpretatie: van de

dienstweigeraar kon worden gevraagd dat hij het doden van mensen overal,

altijd en voor eenieder verboden achtte. Een dergelijke absolute

opvatting van het verbod om te doden houdt naar het oordeel van regering

en parlement te weinig rekening met de onderscheiden te rechtvaardigen

gevallen waarin mensen - kunnen - worden gedood: de oorlogvoering, de

doodstraf 'waaraan een behoorlijke berechting is voorafgegaan', het

'wapengeweld van politie' dat voor 'gezagshandhaving' wordt gebruikt, en

het geval van noodweer. Daarnaast zou in de normering tot uitdrukking
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moeten komen dat de wet slechts verlangt dat de dienstweigeraar

deelneming aan oorlogsgeweld voor hemzelf en niet ook voor anderen

ontoelaatbaar acht (52).

Een der kamerleden verwoordt zijn mening over de voorgenomen

wetswijziging meer vanuit het gezichtspunt van de oorlogvoering. Naar

zijn oordeel raakt het doden van mensen 'slechts odn zijde - zij het de

belangrijkste - van militair geweld'. Daarnaast worden bij oorlogvoering

even 'afschuwelijke' handelingen gesteld, zoals martelingen, 'die niet

bedoeld zijn om te doden, maar uitsluitend om inlichtingen los te

krijgen', en zoals het gebruik van gassen, 'die de tegenstander tijdelijk

bedoelen uit te schakelen, maar niet de dood brengen'. Voor de

betreffende woordvoerder dient het stellen van inhoudelijke voorwaarden

aan de erkenbaarheid van gewetensbezwaren er voor het overige toe dat

dienstplichtigen niet moeten menen dat bezwaren tegen het vloeken in de

krijgsmacht reeds voldoende zouden zijn voor een erkenning als gewetens-

bezwaarde (53).

* de ondervanging van de bezwaren tegen wetswijziging *

Om bovengenoemde redenen stelt de regering voor het begrip 'doden' te

vervangen door deelneming aan 'wapengeweld tussen de staten' (54).

Met dit voorstel wordt niet ingegaan op de uitdrukkelijke wens van

66n van de politieke partijen om de 'beproefde formule' van de DWW te

handhaven. Naar het oordeel van de betreffende woordvoerders zou elke

wijziging van de normering het gevaar naderbij brengen van een

legalisering van 'anarchistische' bezwaren en een versterking in de hand

werken van een klimaat waarin 'op allerlei wijzen' 'de oorlog, het hebben

van een krijgsmacht, het opleiden van de soldaten en alles wat ermede

samenhangt' worden 'veroordeeld als zonde'. Zij zijn bevreesd voor de

erkenning van 'iedere pacifistische, antimilitaristische of anar-

chistische opvatting, om het even van welke aard, wanneer deze opvatting

maar als een uitvloeisel van een godsdienstige of zedelijke overtuiging

wordt voorgedragen' (55).

De Minister en de meerderheid in het parlement vinden in deze

bezwaren geen aanleiding om terug te komen van het voorstel tot

wetswijziging. Een der kamerleden noemt ze zelfs een 'symptoom' van het
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'gebrek aan begrip' waarop dienstweigeraars kunnen stuiten (56).

Vanuit de kring van degenen die tegen de wetswijziging bezwaar

aantekenen, wordt verder de vraag gesteld wat precies de gevolgen zullen

zijn voor de toetsing van de gewetensbezwaren (57). Het antwoord hierop

luidt dat de uitvoerende instantie wel 'rechtsverfijnend' zal optreden

(58).

Toch betekent een en ander niet dat ook de regering en de Kamer in

meerderheid niet beducht zouden zijn voor 'ongewenste gevolgen' van de

wetswijziging. Men wil uitdrukkelijk de erkenbaarheid beperken tot

'bonafide gewetensbezwaren', wat inhoudt dat 'anti-militaristen en

anarchisten' dienen te worden uitgesloten van de mogelijkheid om te

worden erkend. In de woorden van de Minister: een 'uitsluitend politieke

overtuiging' kan niet tot erkenning leiden, omdat zo'n overtuiging geen

'gewetensbezwaar' inhoudt. Een politieke, ook wel 'staatkundige'

overtuiging genoemd, heet van een 'andere orde' te zijn. Hierbij plaatst

de Minister de kanttekening dat het 'uiteraard mogelijk blijft dat een

politieke overtuiging zich tot een zedelijke overtuiging verdicht of

daarmee gepaard gaat' (59).

In 1923 vormde deze 'uitsluitend politieke overtuiging' de

aanleiding om van de dienstweigeraars te verlangen dat deze het doden van

mensen ontoelaatbaar acht. Thans blijkt dat niet meer nodig te zijn. Een

der woordvoerders geeft aan waar dat zijns inziens door komt. De wetgever

staat, zo meent hij, niet voor zulke hete vuren als in 1923. Toen hadden

sommigen er moeite mee 'de gewetensuitspraak te erkennen anders dan op

godsdienstige basis', terwijl anderen vooral de erkenning bepleitten van

'overtuigde anti-militaristen, al of niet zo geworden in de klassestrijd,

anarchisten, Tolstoianen, mensen die inderdaad een innerlijke roeping

hadden, propagandist te zijn van het antimilitarisme'. De vereiste

afwijzing van het doden van mensen moest het gewetensbezwaar toen

losmaken van de 'staatkundige overtuiging', de 'vereenzelviging'

voorkomen 'van staatkundige overtuigingen en gewetensbezwaren' (60).

3.2  De verschillende elementen in de tekst van de normering

De oplossing voor een verruiming van de erkenbaarheid die tevens de
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'ongewenste gevolgen' tegengaat, wordt gezocht in een geheel nieuwe

wettekst. Voortaan zouden onder 'ernstige gewetensbezwaren' worden

begrepen 'de onoverkomelijke gewetensbezwaren tegen de vervulling van

militaire dienst van hem, wiens godsdienstige of zedelijke overtuiging

hem deelneming aan enig wapengeweld tussen de staten verbiedt'.

Bij nadere beschouwing van de verschillende elementen van deze normering

wordt duidelijk hoe de wetgever zijn bedoelingen denkt te kunnen

waarmaken.

* 'hem deelneming aan enig wapengeweld tussen de staten verbiedt' *

Het element wapengeweld-tussen-de-staten dient ertoe in zekere zin toch

een band te bewaren met het vroegere begrip 'doden'. De Minister geeft

uitdrukkelijk aan dat het 'uiteraard mogelijk zou blijven dat een bepaald

oordeel over andere situaties waarin mensen worden gedood, een bewering

dat men er onoverkomelijke gewetensbezwaren tegen heeft deel te nemen aan

enig wapengeweld tussen de staten, ongeloofwaardig' kan maken. Verder

bedoelt het persoonlijk voornaamwoord 'hem' bij 'deelneming' aan te geven

dat de dienstweigeraar niet ervan overtuigd behoeft te zijn 'dat het ook

voor anderen ongeoorloofd is aan zodanig wapengeweld deel te nemen' (61).

Met drie andere elementen wil de regering de 'belangrijke en essentiale

beperking' van de erkenbaarheid aangeven. Het zijn: het 'onoverkomelijke'

van de gewetensbezwaren, de 'godsdienstige of zedelijke overtuiging'

waarop de gewetensbezwaren moeten zijn gebaseerd, en de aanduiding 'enig'

in verband met wapengeweld.

* onoverkomelijk *

De vermelding van het 'onoverkomelijke' acht de regering zonder meer

nodig nu zij het verbod om te doden als vereiste wil laten vallen. Het

zou vooral mede het gevaar kunnen afwenden dat de militaire dienst wordt

geweigerd op grond van een 'politieke overtuiging'. Het wil echter vooral

in het licht stellen dat de dienstweigeraar oprecht moet zijn in zijn

weigering. Naar het oordeel van de Minister toont de dienstweigeraar die

oprechtheid in de 'duidelijke uitspraak' dat hij deelneming aan elk
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wapengeweld tussen de staten afwijst. Anders gezegd, deze uitspraak moet

door de dienstweigeraar 'als zeker en onontkoombaar worden ervaren'. Pas

dan ontstaat er een recht op erkenning' (62).

Deze toelichting doet de vraag rijzen of de Minister hier niet

tekort doet aan de betekenis die het onoverkomelijke en het oprechte toch

op de eerste plaats hebben voor de gewetensbezwaarde persoonlijk. Bij de

beslissing over de erkenning van diens bezwaren staat nu immers niet de

vraag voorop of deze voor hem persoonlijk in alle oprechtheid onover-

komelijk zijn. Nee, hij moet ervan blijk geven dat het wettelijk vereiste

ook voor hem persoonlijk oprecht onoverkomelijke bezwaren oplevert om in

militaire dienst te gaan.

* 'godsdienstige of zedelijke overtuiging' *

De 'godsdienstige of zedelijke overtuiging' vormt de bron waaruit de

gewetensbezwaren voortkomen. Zij wordt vermeld om te laten uitkomen dat

een gewetensbezwaar dat uitsluitend is gebaseerd op een 'politieke

overtuiging', niet tot erkenning kan leiden (63).

Dit argument wijst op de beperkte betekenis die moet worden

toegekend aan de vermelding van 'godsdienstige of zedelijke overtuiging'.

Het kan zelfs de vraag oproepen of hier de begrippen 'godsdienst',

'zedelijkheid' en 'politiek' wel op evenwichtige wijze naast elkaar

warden gehanteerd.

* enig wapengeweld *

Vooral dit element is bedoeld om politieke gewetensbezwaren uit te

sluiten van erkenning. De wetgever is van mening dat de gewetensbezwaren

niet alleen verband moeten houden met het wapengeweld tussen de staten.

Zij behoren vooral een algehele afwijzing daarvan in het houden. In

verband hiermee wordt gezegd dat de gewetensbezwaren het 'wezen' van de

krijgsmacht dienen te raken en 'algemeen' moeten zijn. Zij moeten zich

richten tegen 'het gehele complex van het dienen in de krijgsmacht en het

deelnemen aan het totale optreden daarvan'. Anders gezegd, zij mogen niet

gericht zijn tegen een 'bepaald optreden' van de krijgsmacht, tegen

'bepaalde militaire acties', bijvoorbeeld 'tegen militaire acties die met

bepaalde middelen worden uitgevoerd of die bepaalde doeleinden beogen of
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die door of tegen een bepaalde staat worden ondernomen'. En ofschoon op

een daartoe strekkende vraag geen rechtstreeks antwoord werd gegeven, is

het zo dat het de dienstweigeraar bij dit vereiste evenmin vrij staat on-

derscheid te maken tussen deelneming aan 'onderdrukkend' en aan 'bevrij-

dend' geweld. Om die reden wordt het ook beter geacht de terminologie

'wapengeweld tussen de staten' te vervangen door het meer onbepaalde be-

grip 'oorlogsgeweld'. Anders zou de dienstweigeraar onderscheid kunnen

maken tussen wapengeweld van staten over en weer en bijvoorbeeld het wa-

pengeweld tussen een gevestigde staat en een kolonie. Dit voorstel neemt

de regering over, zodat de nieuwe wettelijke regel inzake de erkenbaar-

heid aldus gaat luiden:

'Ernstige gewetensbezwaren in de zin van deze wet zijn de onover-

komelijke gewetensbezwaren tegen de vervulling van militaire dienst van

hem, wiens godsdienstige of zedelijke overtuiging hem deelneming aan elk

oorlogsgeweld verbiedt' (64).

3.3  Het algemeen gevoelen omtrent de wetswijziging en de vervangende-

dienstplicht en de kritiek daarop

Men acht de nieuwe normering van de gewetensbezwaren een zuiverder

interpretatie van de grondwettelijke opdracht om de voorwaarden aan te

geven voor de erkenning van ernstige gewetensbezwaren tegen militaire

dienst. Voor de aanvaardbaarheid van de nieuwe normering wijst men op het

voorzichtig en spaarzaam gebruik van de wet en op de omstandigheid dat de

staat de 'last' van de dienstweigering kan dragen. Anders gezegd, men kan

de wijziging aanvaarden, omdat zij het 'uitzonderingskarakter' van

dienstweigering onverlet laat en het gevaar blijft tegengaan dat

dienstweigeraars veinzen gewetensbezwaren te hebben; de nieuwe normering

blijft beantwoorden aan de gedachte dat de wettelijke erkenning van mili-

taire-dienstweigeraars een zaak van de 'hoogste verdraagzaamheid'

betekent (65).

Het oordeel van de regering en een grote kamermeerderheid aangaande de

vervangende dienst sluit bij dit algemeen gevoelen omtrent de wetswijzi-

ging aan. De regering beschouwt de vervangende-dienstplicht als een te-
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genprestatie van de dienstweigeraar, een compensatie van zijn kant voor

de op hem rustende verplichting om militaire dienst te verrichten. Daar-

naast moet de langere duur van deze dienst ten opzichte van de militaire

dienst mede voorkomen dat het aantal dienstweigeraars te groot zou worden

(66).

* kritiek op de nieuwe normering van de gewetensbezwaren en op de duur

van de vervangende dienst *

Naar het oordeel van een der kamerleden deugt de nieuwe normering van de

gewetensbezwaren niet. Met 'klem' en bij herhaling vraagt hij niet te

spreken van gewetensbezwaren (...) tegen deelneming aan enig wapengeweld

of oorlogsgeweld, maar slechts van 'gewetensbezwaren tegen militaire

dienst'. Deze afgevaardigde heeft met andere woorden voorkeur voor een

geheel open normering, dat wil zeggen zonder een duidelijk vereiste ten

aanzien van de gewetensbezwaren. Zoals aangegeven, kwam ook in 1923 deze

wens naar voren.

Het argument dat thans wordt aangevoerd, is dit: bij dienstweigering

gaat het 'niet op de eerste plaats om het feit, dat ik niet mag doden of

vernietigen, het gaat erom, dat ik voor mijn geweten geen medeverant-

woordelijkheid mag dragen voor de instandhouding van een apparaat, dat

mensen opleidt om onder bepaalde omstandigheden medemensen te doden of op

grote schaal vernietigingen toe te brengen'. Elders formuleert de

afgevaardigde dit argument aldus: 'Wapengeweld is slechts 66n facet van

het militair bedrijf. Ook al zou het nooit tot dit wapengeweld komen, dan

is de militaire opleiding op zichzelf voldoende voor het hebben van

ernstige gewetensbezwaren daartegen. Die opleiding is er immers op

gericht de dienstplichtige zowel geestelijk als technisch tot doden en

vernietigen in staat te doen zijn, wanneer dit nodig wordt geacht.' (67)

Te zamen met een ander oefent de betreffende afgevaardigde ook

kritiek uit op de langere duur van de vervangende dienst in vergelijking

met de militaire dienst. Naar hun mening kleeft daaraan de bijsmaak van

een 'straf' die de dienstplichtige wordt opgelegd voor zijn weigering, en

van een 'offer' dat de dienstweigeraar moet brengen voor de 'gunst' van

een erkenning van zijn bezwaren door de overheid. Deze woordvoerders zijn

van mening dat er voor de langere duur van de vervangende dienst geen
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rechtsgrond aanwezig is (68).

Paragraaf 4  Een nabeschouwing op de wetswijziging

Naar aanleiding van de wetgeving in 1923 rees de vraag of de regering in

een nadere overweging van haar opvattingen inzake de verdediging van het

land het parlement niet meer tegemoet had kunnen komen. En daarbij ging

het om een verruiming van de normering van de gewetensbezwaren, zodat ook

andere bezwaren erkend zouden kunnen worden dan die tegen het doden. De

wetswijziging van 1962 geeft tot op zekere hoogte die verruiming. De

gewetensbezwaren zijn niet langer gebonden aan het verbod om te doden.

Zij mogen nu gericht zijn tegen deelneming aan oorlogsgeweld. Tegelijk

echter maakt de wetswijziging van 1962 iets duidelijk dat in 1923 vanwege

de beperking van de erkenbaarheid tot het verbod om te doden nog niet zo

de aandacht trok, namelijk dat van de dienstweigeraar een absolute

uitspraak wordt gevraagd.

* argumenten voor een verdergaande wijziging *

De bepaling dat de dienstweigeraar deelneming aan 6lk oorlogsgeweld moet

afwijzen, zoals hij eertijds in feite ook elk doden van mensen moest

afwijzen, is het belangrijkste element van de wetswijziging. Het is ook

het meest opmerkelijke. Immers, de wetgever zelf roept er met zoveel

woorden mee op wat hem ertoe bracht om niet langer het verbod tot doden

de maatstaf te laten zijn voor de erkenbaarheid: het gevaar van verab-

solutering van het wettelijk vereiste. Had de wetgever dit gevaar niet

beter kunnen vermijden en naar een andere normering kunnen uitzien? De in

hoofdstuk II aangehaalde voorbeelden uit de praktijk van de wetstoepas-

sing illustreren dat deze vraag niet onterecht is.

Voor een andere normering zijn nog meer argumenten aan te voeren.

Het belangrijkste betreft de bedoeling die de wetgever heeft met het

vereiste. Op de eerste plaats wil hij ermee tot uitdrukking brengen dat

de erkenning van dienstweigeraars een zaak is van de 'hoogste

verdraagzaamheid'. Ook al zou dit laatste waar zijn, er is nog niet mee

gegeven dat de dienstweigeraar daarom moet komen tot een absolute
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afwijzing van deelneming aan oorlogsgeweld. Op de tweede plaats is het

vereiste bedoeld om dienstweigering op grond van een 'uitsluitend'

politieke overtuiging tegen te gaan. Hierbij verstaat men onder politieke

bezwaren, zo blijkt uit de voorbeelden, die bezwaren waarbij de

dienstweigeraar selectief te werk gaat voor wat betreft de doeleinden van

zijn deelneming aan militair geweld. Het is nog maar de vraag of zo'n

uitsluitend politieke overtuiging moet worden tegengegaan met een

vereiste dat Alle dienstweigeraars ertoe verplicht zich in absolute

termen uit te spreken tegen deelneming aan oorlogsgeweld in het algemeen.

Daarmee gaat de wetgever immers, zoals in 1923, voorbij aan de persoons-

gebondenheid van de bezwaren. Bij gelegenheid zei de Minister dat de

uitvoerende instantie wel 'rechtsverfijnend' zou optreden. Maar blijkens

de in hoofdstuk II aangehaalde voorbeelden ziet die instantie zich op z'n

minst in beginsel ertoe gedrongen dit vereiste onverkort te handhaven.

* bijkomende argumenten voor een bezinning op de normering *

De wetgever acht het niet toelaatbaar wanneer de dienstweigeraar, zoals

gezegd, selectief te werk gaat. Dat geldt ook voor de regering. Ook zij

moet erop bedacht zijn dat haar verantwoording van de noodzaak tot een

militaire verdediging van het land niet het verwijt kan oproepen

eenzelfde soort politieke stellingname in te houden als die zij voor

dienstweigeraars ontoelaatbaar acht. Op zich genomen maakt het argument

dat de waarden en de vrijheid binnen Nederland verdedigd moeten worden,

nog niet duidelijk dat daarmee niet is bedoeld dat de reikwijdte van die

waarden en de behartiging ervan door de overheid tot Nederland beperkt

zouden blijven. Oak in de buitenlandse betrekkingen gelden belangrijke

waarden en gaat het om de bewerkstelliging van de vrijheid in het verkeer

tussen de staten. Met andere woorden, om niet te kunnen worden

misverstaan zou de regering haar argument voor de defensie in een ruimer

verband hebben moeten plaatsen. Anders gezegd, met het woord van de

Minister uit 1923, wat betekent het eigenlijk dat het land zonodig met

militair geweld moet worden verdedigd? Aan deze vraag komt men niet toe.

Deze bedenking bij de normering van de gewetensbezwaren brengt de

vraag aan het adres van de regering uit 1923 met te meer klem onder de

aandacht: is het niet nodig dat de normering van de gewetensbezwaren
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gepaard gaat met een bezinning op de opvatting inzake de militaire

verdediging?

Er is nog een aspect van de wetgeving dat aanleiding geeft tot een

bezinning. Ten opzichte van 1923 is er een opvallende verschuiving

opgetreden waar het gaat over de godsdienstige dimensie van de verant-

woordelijkheid van de overheid. In 1923 werd haar uitdrukkelijk een

godsdienstige dimensie toegekend. Thans is de godsdienstige situering van

de verantwoordelijkheid van de overheid geheel aan de zijlijn komen te

staan. Daarentegen wordt de absolute afwijzing van deelneming aan

oorlogsgeweld heel uitdrukkelijk met de godsdienst in verband gebracht.

Hiermee is nog niet gezegd dat in verband met de militaire verdediging en

de verantwoordelijkheid dienaangaande de godsdienst louter een

privd-zaak zou zijn en in het bijzonder niet dat zij vooral van zich

laat spreken bij een verabsolutering van de afwijzing van oorlogsgeweld.

Wel geeft die verschuiving in de godsdienstige dimensie van de verant-

woordelijkheid aanleiding om meer in het algemeen na te gaan wat de

verantwoordelijkheid inzake de defensie behelst. Wellicht blijkt dan dat

de verantwoordelijkheid van de overheid in bepaald opzicht een

godsdienstige dimensie behoudt, ook al is het dan wellicht niet in de

vorm van een goddelijke roeping tot verdediging of van een soort

goddelijk zwaardrecht, zoals in 1923 het geval was.

* tot besluit *

Evenals in 1923 werd ook nu het voorstel gedaan de normering van de

erkenbaarheid onbepaald te laten, een voorstel tot een 'open' normering

van de gewetensbezwaren, zou men kunnen zeggen. In de argumentatie

daarvoor schuilt echter reeds een element dat zulks niet zonder meer

mogelijk maakt. Daar wordt namelijk met zoveel woorden de noodzaak tot

verdediging van het land op 66n lijn gesteld met het doden van mensen

en het toebrengen van vernietigingen. Het is nog maar de vraag of zulk

een gelijkstelling zonder meer terecht is. Bovendien voerde de Minister

een argument aan voor een bepaald vereiste in de normering, te weten de

rechtszekerheid die de dienstweigeraar daardoor krijgt tegenover de

instantie die de wet uitvoert.

Het argument van rechtszekerheid voor de dienstweigeraar versterkt
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het vermoeden dat ook naar aanleiding van de wetgeving in 1923 werd

geuit: bij wetswijziging gaat het om een eventuele andere normering en

gaat het er niet om elke normering los te laten. De wetswijziging van

1962 biedt overigens geen duidelijke aanknopingspunten voor een andere

normering. Wel voor een bezinning op de normering. Het is, zoals gezegd,

van belang te achterhalen wat het betekent dat de Nederlandse samenleving

zonodig met militair geweld moet worden verdedigd, en hoe in verband

daarmee de afwijzing van deelneming aan oorlogsgeweld is te verstaan. Wat

dit aangaat, biedt de aangehaalde motivering van de wetswijziging vanuit

het gezichtspunt van de afschuwwekkendheid van bepaalde oorlogs-

handelingen, stof tot nadenken. Dat kan immers al doen vermoeden dat het

standpunt van de geoorloofde verdediging-desnoods-met-oorlog gepaard gaat

met een grote afschuw van het gebruik van militair geweld.
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HOOFDSTUK VI HET ONTWERP TOT WIJZIGING VAN DE WET GEWETENSBEZWAREN

MILITAIRE DIENST (1978)

Inleiding

* een moeizame en ingewikkelde wetswijziging *

Korte tijd na invoering van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst

(afgekort: WGMD) stuitte deze reeds op kritiek. Zoals bij de vorige wets-

wijziging, kwam de regering ook nu met een wijzigingsvoorstel dat beperkt

van opzet was (69). Het bevatte een betere beroepsgang voor dienstweige-

raars en opende voor hen de mogelijkheid zich bij de mondelinge verant-

woording van hun dienstweigering te laten bijstaan door een 'vertrouwens-

man'. Het wetsvoorstel zou echter niet zo beperkt blijven. Kamerleden en,

via hen, groeperingen en personen van buiten het parlement hadden 'prin-

cipidle' vragen bij de WGMD. Het antwoord van de regering daarop bevatte

een herziening van de procedure tot toetsing van de gewetensbezwaren,

alsook een voorstel voor een andere normering van de erkenbare gewetens-

bezwaren (70).

Dat voorstel zou de inzet warden van een waar gevecht tussen

regering en parlement, vooral omdat tot de tegenstanders van het

regeringsvoorstel de woordvoerders behoorden van de regeringspartijen,

dat wil zeggen van de Partij van de Arbeid (PvdA) en van het - in

aantocht zijnde - Christen Democratisch Appbl (CDA), i.c. de Anti-Revo-

lutionaire Partij (ARP). Men geraakte zowaar in een 'impasse' waar men in

de betreffende regeringsperiode niet meer uitgeraakte (71). Met de komst

van een nieuwe regeringscoalitie  van het CDA en de Volkspartij voor

Vrijheid en Democratie (VVD), en na overleg tussen de woordvoerder van

het CDA en de nieuwe eerstverantwoordelijke Minister van CDA-huize, kwam

de regering met een nieuw voorstel. Weliswaar onder luid en minder luid

protest van de Kamer, zou dit voorstel uiteindelijk grote parlementaire

steun verwerven (72).

Vanaf het moment van aankondiging vergde de wetswijziging bijna acht

jaar. Men kan gerust spreken van een s]epende en moeizame geschiedenis

van deze wetswijziging, die gepaard gaat met een ongekend grote hoeveel-
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heid schriftelijke stukken en verslagen van Kamerdebatten. De hoeveelheid

maar vooral de sterke ondoorzichtigheid van deze stukken en verslagen be-

moeilijken het onderzoek naar het besluitvormingsproces. Het biedt de

onderzoeker overigens een zekere troost te weten dat ook naar het oordeel

van de wetgever de dienstweigeringsthematiek een 'moeilijke materie' is

(73).

* het verslag van het onderzoek *

Het verslag van het onderzoek behoeft enige toelichting, omdat het

afwijkt van het voorafgaande. Aangezien ook deze wetswijziging sterk in

het teken staat van een wijziging van de normering van de gewetens-

bezwaren begint de eerste paragraaf met de bespreking van het voorstel

dat de regering daarvoor doet. Het biedt het voordeel dat de benadering

van de regering en vanuit de Kamer meer inzichtelijk wordt. Verder worden

de nodige opmerkingen bij de verschillende standpunten niet longer

voornamelijk achteraf gemaakt. Er wordt reeds min of meer uitvoerig

stilgestaan bij de afzonderlijke onderdelen van het verslag.

Het verslag van het onderzoek is in het bijzonder afgestemd op de

vooraanstaande rol en de belangrijke inbreng van de woordvoerders van de

regeringspartijen van de PvdA en het CDA (ARP). Aangezien hun opvattingen

gedurende het gehele besluitvormingsproces van belang blijven, zullen

deze op hoofdpunten steeds afzonderlijk en achtereenvolgens worden

weergegeven. Om de leesbaarheid niet onnodig te bemoeilijken worden de

beide woordvoerders hier bij naam genoemd. In de derde en vierde

paragraaf gebeurt dat ook bij de overige sprekers. Dit vanwege het belang

van deze paragrafen.

Paragraaf 1  De uitgangspunten van regering en kamerleden

1.1  De voorstellen van de regering en de eerste reacties vanuit de Kamer

Aanvankelijk stond de regering een opzet van de erkenningsprocedure voor

ogen waarbij de mondelinge toetsing van de gewetensbezwaren zou komen te

vervallen. In plaats daarvan zouden dienstweigeraars voortaan schrifte-

lijk hun gewetensbezwaren 'naar eer en geweten' kenbaar moeten maken.
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Deze opzet zou een einde maken aan de lange duur van de erkenningsproce-

dure. Hij werd tegelijk ook ingegeven door de overweging dat dienstweige-

raars 'het waarom' van hun weigering niet echt kunnen 'motiveren'. De

regering stelde de schriftelijke erkenningsprocedure wel afhankelijk van

het aantal dienstweigeraars. Bij overschrijding van een zeker aantal zou

een procedure met mondelinge toetsing gaan gelden. Deze opzet van een

schriftelijke en tevens zonodig mondelinge toetsing stuitte bij voorbaat

op het bezwaar dat er een rechtsongelijkheid uit zou voortvloeien voor de

dienstweigeraars (74). Het parlement zou die opzet trouwens ook niet aan-

vaard hebben.

Toen de regering terugkwam van haar voornemen, besloot zij de

mondelinge toetsing te handhaven maar de procedure daarvoor te vereen-

voudigen. Haar voorstel voor een andere normering van de gewetensbezwaren

nam zij echter niet terug en diende het te zamen met het voorstel tot een

'vereenvoudigde' mondelinge toetsing in bij de Kamer (75).

* de tekst van de voorgestelde nieuwe normering en de toelichting

daarop *

Het voorstel voor een andere normering luidt aldus:

'Ernstige gewetensbezwaren in de zin van deze wet zijn de onover-

komelijke gewetensbezwaren tegen het vervullen van militaire dienst

in de Nederlandse krijgsmacht van hem, die ervan overtuigd is:

a   dat het gebruik van wapens, ongeacht door welke krijgsmacht en

tot welk doel, onaanvaardbaar is; dan wel

b   dat het gebruik van een bepaald wapen waarover de krijgsmacht

van 6dn der lidstaten van een militair bondgenootschap waarvan

Nederland deel uitmaakt beschikt, ongeacht door welke krijgs-

macht en tot wei doel, onaanvaardbaar is; dan wel

c   dat een bepaald gebruik dat van een wapen wordt gemaakt door de

krijgsmacht van een staat als onder b bedoeld, ongacht door

welke krijgsmacht en tot welk doel, onaanvaardbaar is; dan wel

d   dat het militair geweld, waarvoor een staat als onder b bedoeld

zijn krijgsmacht gebruikt, in strijd met beginselen van

internationaal recht en daarom onaanvaardbaar is'.

De vier erkenningsgronden hebben elk hun eigen betekenis. De eerste is
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het equivalent van het geldende vereiste voor erkenning. Bij de tweede

heeft de regering in het bijzonder het oog op gewetensbezwaren tegen de

atomaire bewapening. De derde erkenningsgrond moet tegemoet komen aan

gewetensbezwaren tegen een wapengebruik dat niet noodzakelijk is voor de

oorlogvoering en daardoor 'buitensporig leed' toebrengt. De vierde ten

slotte zou de erkenning mogelijk maken van gewetensbezwaren tegen een

bepaalde inzet van de krijgsmacht, met dien verstande dat de erken-

baarheid van dit soort gewetensbezwaren gebonden wordt aan de zogenoemde

objectieve maatstaf van beginselen van internationaal recht (76).

* de eerste motivering van het voorstel en de algemene reactie vanuit

de Kamer *

Naar het oordeel van de regering krijgen dienstweigeraars bij deze nieuwe

normering de ruimte die hun ten onrechte wordt onthouden bij een bepaalde

interpretatie van het begrip 'elk oorlogsgeweld' uit de geldende regel.

Zij zegt het 'minder juist' te vinden dat dienstweigeraars 'elke vorm van

oorlogsgeweld, waar, wanneer en met welke middelen dan ook' moeten

afwijzen om voor erkenning in aanmerking te komen (77).

Het voorstel vindt geen goed gehoor in het parlement. Daar wijst men

onder meer op de ondoorzichtigheid van de verschillende erkenningsgronden

afzonderlijk en in hun onderlinge samenhang. Ook wordt gewezen op het

gevaar van 'casuistiek' bij de toepassing van de wet en op de

wenselijkheid de toetsende instantie niet in een 'keurslijf' te zetten en

dienstweigeraars ervan te weerhouden dat zij zich binnen een van de

erkenningsgronden proberen te 'wringen'. Bovendien vindt de meerderheid

in de Tweede Kamer het voorstel 'te gespecificeerd en te limitatief'.

Daarnaast hekelt men de 'schijn van objectiviteit' die de normering

heeft; een objectiviteit waardoor tevens de gewetensbezwaren ten onrechte

worden 'geobjectiveerd' (78). De Minister kan weliswaar in deze kritiek

in komen maar vindt er onvoldoende aanleiding in om zijn voorstel te wij-

zigen. Hij blijkt vervolgens toch bereid het te vereenvoudigen, op voor-

waarde dat dit geen afbreuk zou doen aan de strekking van het voorstel

(79).
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1.2  De nadere motivering van de voorgestelde nieuwe normering

* de handhaving van de grondslag en het systeem van de wet *

De herhaalde toevoeging 'ongeacht door welke krijgsmacht en tot welk

doel' bij de eerste drie erkenningsgronden brengt tot uitdrukking dat

naar het oordeel van de regering dienstweigeraars 'alle of bepaalde

vormen van militair geweld' 'zonder uitzondering' moeten afwijzen. Zij

noemt dit vereiste van de 'algemene strekking' die de bezwaren moeten

hebben, het gevolg van een 'principiale keuze'. Om die keuze gestand te

doen en tevens tegemoet te komen aan de 'principi6le vragen' van

kamerleden, nuanceert zij het begrip 'oorlogsgeweld' uit de geldende

normering zodanig, dat voortaan naast de 'pacifistische' ook hiervan

afgeleide 'meer specifieke' bezwaren voor erkenning in aanmerking kunnen

komen (80). Met andere woorden, de regering wil vasthouden aan de

'grondslag' en het 'systeem' van de wet, en dat vereist naar haar oordeel

dat de gewetensbezwaren 'diep' zijn gefundeerd en ook een 'algemeen'

karakter hebben. Voor 'alle denkbare categoriean' van gewetensbezwaren

is erkenning mogelijk, zo zegt de regering, als zij maar aan dat vereiste

voldoen (81).

* de beperking van de erkenbaarheid *

Bovenstaande motivering maakt duidelijk dat het wijzigingsvoorstel van de

regering voornamelijk een bijstelling inhoudt van de geldende normering.

De regering gaat in feite op dezelfde voet verder. Zij rechtvaardigt de

voorgestelde beperking met twee argumenten. Het ene is ontleend aan de

'gewetensnood' waarin de dienstweigeraar verkeert, en het andere aan de

'aard' en de 'taak' van de overheid (82).

* het argument ontleend aan de 'gewetensnood' van de dienstweigeraar *

De 'gewetensnood' van de dienstweigeraar is naar het oordeel van de

regering het gevolg van 'twee met elkaar strijdige plichten': 'de

burgerplicht om in geval van nood leven en vrijheid van eigen medeburgers

te beschermen en de innerlijk gevoelde plicht aan het absolute verbod te

moeten gehoorzamen, dat het geweten uitspreekt tegen het persoonlijk

deelnemen of betrokken worden bij het gebruik van geweld dat nu eenmaal
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tot de functie van de krijgsmacht behoort'. Vandaar meent de regering van

de dienstweigeraar te mogen vragen dat deze tot een 'grondige innerlijke

afweging' komt van de genoemde plichten, een afweging die 'de gehele

persoonlijkheid raakt' en die 'het geweten (...) een absoluut verbod

oplegt'.

* het argument ontleend aan de 'aard' en de 'taak' van de overheid *

De 'aard' en de 'taak' van de overheid brengen naar het oordeel van de

regering de 'bevoegdheid' en de 'plicht' met zich de 'grenzen' van de

gewetensvrijheid vast te stellen. De 'rechtsgrond' voor het 'stellen van

beperkingen is gelegen in de plicht van de overheid tot bescherming van

waarden die van wezenlijk belang zijn voor de samenleving'.

Vandaar dient op de eerste plaats een 'uitstralingseffect' naar

andere verplichtingen, in het bijzonder de belastingplicht, te worden

voorkomen. Om dit belang veilig te stellen kunnen bezwaren tegen de

'inrichting van de samenleving' niet tot erkenning leiden, omdat het

gelijkheidsbeginsel dan zou vereisen dat dergelijke bezwaren ook werden

erkend inzake de belastingplicht. En verder vraagt de bescherming van

'onze vrijheid en onze samenleving' met haar waarden een 'militaire

verdediging'.  Voor de overheid ligt hier een zware verplichting. Maar

ook de militaire dienst is hierom een zware verplichting, zodat de

overheid 'tekort' zou schieten in 'haar verantwoordelijkheid indien zij

anders dan in gevallen van uiterste noodzaak (...) zou wijken voor

gewetensbezwaren tegen het vervullen van die verplichting'. Om die reden

mag het weigeren van militaire dienst evenmin worden gemotiveerd met

bezwaren tegen het 'instituut van de dienstplicht als zodanig' of tegen

de zorg voor een 'goede defensie'.

1.3  Het regeringsvoorstel: een poging tot wetswijziging

Opgemerkt werd dat de regering met haar voorstel op de oude voet

doorgaat. Toch wil dat niet zeggen dat alles bij het oude blijft. De

dienstweigeraar wordt de keuze gelaten voor wat betreft de vormen van

militair geweld en de geweldmiddelen. Bovendien laat het voorstel in de

vierde erkenningsgrond hem enige speelruimte waar het gaat over de inzet
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van een leger die in strijd komt met regels van internationaal recht. Had

de regering alles bij het oude willen laten, dan was zij gebleven bij het

standpunt van de Minister die bij de indiening van het oorspronkelijke

wijzigingsvoorstel de eerstverantwoordelijke was. Zijns inziens zou om

het even welke wijziging van de normering tot gevolg hebben dat 'in

principe' bezwaren tegen 'ieder deelaspect van het beleid van de regering

ten aanzien van de krijgsmacht' voor erkenning in aanmerking zouden komen

(83).

De uiteenzetting van de regering bij haar voorstellen is toegespitst

op de rechtvaardiging van een normering van de gewetensbezwaren, in de

zin van een beperking van de gewetensvrijheid. De argumenten die zij

daarvoor aanvoert, zijn nagenoeg dezelfde als die van de regeringen bij

de vorige gelegenheden van wetgeving. Samengevat: de erkenningsmogelijk-

heden voor dienstweigeraars zijn beperkt vanwege de noodzaak tot

bescherming van waarden die van wezenlijk belang zijn. Die waarden zijn

de gelijkheid van eenieder voor de wet, omwille waarvan een uitstraling

van de erkenningsmogelijkheden naar andere wetgeving moet worden

voorkomen, en in het bijzonder de waarde van de vrijheid en andere niet

nader genoemde waarden van de Nederlandse samenleving die de mogelijkheid

tot een militaire verdediging noodzakelijk maken.

Evenals bij de vorige wetswijziging is ook nu de vraag of deze

motivering zonder meer moet uitmonden in het voorstel dat de regering

doet. Want ook al zegt zij dat de erkenning van dienstweigeraars tot het

uiterst noodzakelijke beperkt moet blijven, zij ziet wel kans om een

normering voor te stellen die afwijkt van de geldende, en die ook zelf

een uitbreiding van de erkenningsmogelijkheden te zien geeft. Bovendien

maakt de regering bij haar overwegingen een opmerking die in dezen niet

onbelangrijk is. Zij zegt daar dat de normering hierop neerkomt dat geen

erkenning kan volgen voor die dienstweigeraars bij wie de 'actieve

deelname aan militair geweld (...) niet langer bepalend' is voor 'hun

stellingname' (84). Hier wordt de strekking van de normering in negatieve

bewoordingen aangegeven. In de tekst van het wetsvoorstel is dat niet het

geval en bovendien vestigt daar de herhaalde toevoeging 'ongeacht door

welke krijgsmacht en tot welk doel, onaanvaardbaar' sterk de aandacht op

zich. Zoals al enigszins is aangegeven, zint dit het parlement in het
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geheel niet.

1.4  Het tegenvoorstel vanuit de Kamer

In hun reactie op het regeringsvoorstel verenigen meerdere kamerleden

zich op een tegenvoorstel. Onder hen bevinden zich met name de woordvoer-

ders van twee regeringspartijen. Evenals dat het geval was bij de vorige

wetsontwerpen, kiezen zij voor een normering van de gewetensbezwaren

zonder vermelding van een inhoudelijk vereiste.

De tekst ervan luidt aldus:

'Ernstige gewetensbezwaren in de zin van deze wet zijn de onoverko-

melijke gewetensbezwaren tegen de persoonlijke vervulling van mili-

taire dienst in de Nederlandse krijgsmacht.' (85)

* de wens tot een andere benadering *

In de kritiek vanuit de Kamer klinkt vooral door dat men de regering tot

een andere benadering wil brengen; een benadering waarin om te beginnen

sterker naar voren komt dat de defensie een zaak is waarvoor de overheid

de verantwoordelijkheid draagt, en een benadering die meer pragmatisch is

waar het de dienstverplichting betreft. Zo zou de regering zich bij haar

oordeel over dienstweigering bijvoorbeeld moeten beperken tot de vraag in

hoeverre door militaire-dienstweigering de 'mogelijkheid' tot verdediging

van de 'bevolking' in gevaar komt. Een der kamerleden zegt het aldus: bij

de wettelijke regelgeving voor dienstweigering zoekt de regering een

middenweg tussen een zo groot mogelijke vrijheid voor de dienstplichtigen

en het afstevenen op een vrijwilligersleger (86).

* de uitgangspunten van Kombrink en De Kwaadsteniet *

De woordvoerder van de PvdA, Kombrink, en die van het CDA (ARP), De

Kwaadsteniet, zien in het voorstel van de regering een onnodige en on-

juiste beperking van de gewetensvrijheid van dienstweigeraars.

Kombrink vertrekt bij zijn kritiek vanuit de wetgevende bevoegdheid van

de overheid. Naar zijn zeggen kan niet aan eenieder afzonderlijk worden

overgelaten uit te maken wat goed is. Voorts dient de wetgever bij de
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vaststelling van de erkenbaarheid ,an gewetensbezwaren tegen de nakoming

van wettelijke verplichtingen twee extreme posities te vermijden: die van

het 'oeverloze subjectivisme' en die van het 'extreme objectivisme'.

Wanneer de overheid de gewetensvrijheid meent te moeten beperken, dient

Zij echter wel de noodzaak daarvan aan te tonen. Lukt haar dat niet, dan

mag er geen beperking plaatsvinden. Mocht daarentegen blijken dat de

noodzaak tot verdediging zulks zou vragen, dan zou het de overheid naar

het oordeel van Kombrink 'zelfs' vrijstaan ieder gewetensbezwaar van de

hand te wijzen. Zo'n algehele ontzegging van de erkenbaarheid acht

Kombrink overigens slechts 'theorie', omdat de militaire dienst een

'kwestie van leven en dood' betreft: men loopt er de kans zich 'met eigen

leven' te moeten inzetten en te worden geconfronteerd met de 'zo zware

taak als het doden van medemensen'. Een van de medeondertekenaars van het

tegenvoorstel vanuit de Kamer deelt deze opvatting over de militaire

dienst. Daarbij wijst hij erop dat naar zijn zeggen in 'onze cultuur' is

aanvaard 'dat de verplichting tot deelneming aan oorlogshandelingen van

een andere orde is dan andere verplichtingen'. De afgevaardigde voert dit

vooral aan als argument tegen de vrees die bij de regering leeft voor een

uitstralingseffect van de wetswijziging naar andere wettelijke verplich-

tingen (87).

Bij De Kwaadsteniet staat voorop dat de individuele vrijheid niet 'abso-

luut' kan zijn, omdat 'naast de ene mens' de ander staat en 'de mens

(...) geen eenling' is. De menselijke persoon komt echter het recht toe

zich 'in overeenstemming met een gewetensbeslissing te uiten en te gedra-

gen'. Dat is de strekking van het beginsel van gewetensvrijheid. En dit

beginsel houdt ten nauwste verband met de overtuiging 'dat de mens in

vrijheid zijn persoonlijkheid moet kunnen ontplooien'. Hierbij beschouwt

De Kwaadsteniet de mens uitdrukkelijk als 'beelddrager Gods'.

In het beleid van de overheid moet de gewetensvrijheid een zeer

belangrijk uitgangspunt zijn. Zij moet beseffen dat inbreuk plegen op

gewetensbeslissingen een 'kwaad' is en daarom een 'nadeel' oplevert.

Bovendien dient de overheid terughoudender te zijn in haar eisen naarmate

een wettelijke verplichting een meer actief optreden van de burgers

vraagt. En verder behoort zij steeds na te gaan of gewetensbezwaarden
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niet een vervangende verplichting kan worden opgelegd.

Uit het beginsel van gewetensvrijheid volgt voor De Kwaadsteniet

overigens niet zonder meer een onbeperkt recht op erkenning voor

gewetensbezwaarden. Maar zijns inziens maakt het regeringsvoorstel in dit

geval de begrenzing van de gewetensvrijheid tot een 'doel in zichzelf'.

En dat acht hij onnodig en in het licht van de taak van de overheid

onjuist. Hij beargumenteert dat als volgt. Een begrenzing van de

gewetensbezwaren 'vooraf' in de wet is niet nodig 'ter bereiking van

vrede en gerechtigheid' of 'ter bescherming van hogere waarden'. Het

'kader' of de 'grens' waarbinnen de gewetensbezwaren zich voordoen, is

immers duidelijk, zegt De Kwaadsteniet. Het bestaat in 'het gericht zijn

op de vervulling van militaire dienst in de krijgsmacht' en de militaire

dienst is 'exclusief' ten opzichte van andere wettelijke verplichtingen,

omdat het 'typische' ervan is de 'mogelijke actieve deelneming aan

militair geweld'.

Binnen dit 'gegeven kader' acht De Kwaadsteniet 'een of meer

erkenningsgronden' onnodig. Bovendien komt de wetgever daarmee tot een

'objectivering' van 'wel en niet te erkennen gewetensbezwaren, in meer of

minder toevallige en wisselende erkenningsgronden'. En dat mag hij niet

doen, omdat hij dan een 'gewetensuitspraak' doet en dat is juist een

'zaak (...) van het subjectieve geweten'. De wetgever behoort een

'rechtsuitspraak' te doen; de gewetensbezwaren moeten steeds 'indivi-

dueel' worden beoordeeld, en desnoods worden onderworpen aan het oordeel

van de rechter (88).

1.5  Geen normering of een ander soort normering?

Ten aanzien van het regeringsvoorstel werd opgemerkt dat het niet zonder

meer voortvloeit uit de motivering die de regering geeft voor een

wettelijke normering van de gewetensbezwaren. Een andere normering is met

andere woorden op zichzelf niet ondenkbaar. De kritiek vanuit de Kamer

gaat echter niet in de richting van een andere normering. Zoals dat ook

blijkt uit het tegenvoorstel, gaan de standpunten van de belangrijke

woordvoerders in de richting van het achterwege laten van een bepaald

door de wetgever te stellen vereiste aan de gewetensbezwaren. Daarmee zit
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het overleg tussen regering en parlement in het vaarwater van wel of geen

wettelijke normering en I·aakt de mogelijkheid van een verdere wijziging

van het regeringsvoorstel op de achtergrond. Toch zou het voorbarig zijn

om op grond van de uitgangspunten van de kamerleden, althans zoals tot nu

toe weergegeven, te stellen dat men is genoodzaakt tot een keuze tussen

een bepaalde normering en in het geheel geen normering.

* het spoor van een mogelijke andere normering *

Ook al zou men op zichzelf kunnen meegaan met de kritiek vanuit de Kamer

op het regeringsvoorstel, dat neemt niet weg dat de uitgangspunten van

Kombrink en De Kwaadsteniet lets opmerkelijks bevatten. Kombrink is van

oordeel dat een algehele ontzegging van de erkenbaarheid van gewetens-

bezwarer, 1;lecht.s 'theorie' is, omdat het verrichten van militaire dienst

een 'kwestie van leven eri dood' kan betekenen. En voor De Kwaadsteniet is

de 'mogelijke actieve deelneming aan militair geweld' zoiets specifieks

van de militaire dienst dat de wetgever niet nog eens een of meer

erkenningsgronden in de wet behoeft aan te geven. Met andere woorden, in

de argumentatie van de beide woordvoerders vervult de militaire dienst

naar de inhoud ervan een belangrijke rol. Zij hebben die nodig om hun

opvattingen tegen het regeringsvoorstel te staven ten gunste van hun

eigen voorstel om de gewetensbezwaren niet wettelijk te normeren.

Daaruit volgt nog niet dat naar het oordeel van Kombrink en De

Kwaadsteniet de gewetensbezwaren van dienstweigeraars niet zouden zijn

genormeerd. Hun gedachtengang kan bijvoorbeeld de vraag oproepen of niet

ook de dienstweigeraar ervan blijk moet kunnen geven dat hij beseft

waarom de militaire dienst zo specifiek is dat zijn gewetensbezwaren

daartegen erkenbaar zijn. Daarom sluit hun gedachtengang ook niet uit dat

de wetgever de erkenbaarheid van de gewetensbezwaren op een of andere

wijze zou normeren. Wat weer niet wil zeggen dat deze het dan ook zou

moeten doen of dat hij daar verstandig aan zou doen, enzovoort.

Wel volgt uit de gedachtengang van beide woordvoerders dat de

wetgever tot een ander soort normering zou moeten komen. Dat valt hieruit

af te leiden, dat bij hen het vereiste voor erkenning functioneert als

algemene erkenningsgrond en niet- of niet onmiddellijk - als een vereiste

waaraan elke dienstweigeraar persoonlijk - geheel - moet voldoen om voor
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erkenning in aanmerking te komen. Wanneer men met name het onderscheid

dat De Kwaadsteniet maakt tussen rechtsuitspraak en gewetensuitspraak

beluistert, lijkt hij daarmee te willen zeggen dat de wetgever bij zijn

normering niet voor de dienstweigeraar persoonlijk mag spreken. Bij zijn

normering van de gewetensbezwaren mag deze, met andere woorden, de alge-

mene erkenningsgrond niet zo neerleggen in de wet dat het een vereiste

wordt waaraan bij voorbaat de gewetensbezwaren van individuele dienstwei-

geraars zonder meer moeten voldoen. De Kwaadsteniet is deze mening toege-

daan, omdat de wetgever zo en niet anders te werk moet gaan. Waarmee be-

slist niet is gezegd dat hij de gewetensbezwaren zonder meer vrij baan

zou willen geven. Kombrinks mening op dit punt is nog niet duidelijk. En

uit het vervolg zal blijken dat de twee woordvoerders hier niet gelijke-

lijk over denken. Maar dat komt later aan de orde.

Samenvattend kan men zeggen dat beiden van mening zijn dat de

wetgever een normering moet geven die meer is afgestemd op de gedachte

dat het vereiste voor erkenning op de eerste plaats een algemene

randvoorwaarde is voor de erkenning, in plaats van een normering waarbij

die algemene randvoorwaarde - onmiddellijk - wordt tot een vereiste

waaraan de gewetensbezwaren van dienstweigeraars persoonlijk zonder meer

moeten voldoen.

* het spoor dat in het overleg wordt gevolgd *

Gelet op de uitgangspunten van de woordvoerders in samenhang met hun

tegenvoorstel is niet te verwachten dat het ontdekte spoor van een ander

soort normering wordt gevolgd. Men lijkt zo afkerig van het regerings-

voorstel dat men maar moeilijk oog kan hebben voor een mogelijk andere

normering. Toch zou het spoor van zo'n andere normering vruchten kunnen

afwerpen, wanneer men bedenkt dat de regering met haar voorstel nog niet

het laatste woord heeft willen spreken. De Minister onderstreepte bij

gelegenheid met zoveel woorden het belang van het overleg met de Kamer

(89). Bij het nog volgende verslag zal het spoor van een andere normering

in het vizier worden gehouden, ook al om te zien of zo'n andere normering

aanvaardbaar zou zijn, welke voordelen die zou hebben en hoe die zou

kunnen luiden.



127

Paragraaf 2 Het beginsel van de persoonlijke verantwoordelijkheid

2.1  Het geweten als eigenstandige grootheid

Regering en parlement zijn vrijwel eenstemmig van mening dat het geweten

'zelfstandig' is. Zij bedoelen daarmee dat het geweten een op zichzelf

staande grootheid is. Hieraan ontlenen zij in het bijzonder het argument

om het element van de 'godsdienstige of zedelijke overtuiging', de

vereiste 'voedingsbron' van de gewetensbezwaren volgens de geldende

normering, voortaan achterwege te laten (90).

Hiermee volgt men niet de opvatting volgens welke de 'godsdienstige

overtuiging' de 'enig aanvaardbare bron voor het gewetensbezwaar' is. In

de,e opvatting vormt het gewelen de witdrukking van de 'relatie van de

Schepper met het schepsel', omdat 'de mens, of hij het erkent of niet,

(...) afhankelijk (is) van God, zijn schepper'. Daarom ook zijn gewetens-

bezwaren in deze opvatting niet subjectief; zij worden 'genormeerd door

objectieve bijbelse gegevens'. Vandaar ook behoren de godsdienstige

overtuiging en de normering die daarbij komt, bepalend te zijn voor de

wettelijke regeling van de militaire-dienstweigering en voor de

vaststelling van de voorwaarden voor de erkenbaarheid van de gewetens-

bezwaren (91).

Dat de regering en de overige politieke groeperingen niet meegaan

met deze strikt godsdienstige situering van het geweten en godsdienstige

bepaling van de erkenbaarheid van de gewetensbezwaren, wil niet zeggen

dat zij het onderling verder eens zouden zijn. Vooral in de eerste -

schriftelijke - fase van de wetswijziging bestaat er onenigheid. Later

zou de regering de Kamer meer tegemoet komen en zelfs met een nieuw

voorstel komen voor de normering van de bezwaren.

2.2  De schriftelijke uiteenzetting van de regering

De regering vraagt van de dienstweigeraar een 'verinnerlijkte over-

tuiging', een gewetensovertuiging, waarin hij tot een moreel oordeel is

gekomen over 'goed en kwaad'. Deze verinnerlijkte overtuiging behelst

meer dan zomaar een overtuiging, die hoogstpersoonlijk is en nog niet
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redelijk te noemen is. Zij is oak 'grotendeels' te onderscheiden van 'ra-

tionele of emotionele' bezwaren tegen het overheidsbeleid op het terrein

van de defensie. Aangezien bij de dienstweigeraar sprake moet zijn van

een verinnerlijkte overtuiging, is het ook niet 'relevant' onderscheid te

maken tussen een 'zedelijke of godsdienstige overtuiging' aan de ene kant

en een 'politieke of filosofische overtuiging' aan de andere kant, zo

meent de regering. Bovendien wordt dit soort onderscheidingen haars in-

ziens toch 'vaak slechts gevoelsmatig' gemaakt.

In aansluiting bij haar uitgangspunten geeft de regering vervolgens

aan wanneer naar haar oordeel bij de dienstweigeraar een verinnerlijkte

overtuiging aanwezig is. Daarvan is sprake wanneer de overtuiging

'dermate dwingend' op de dienstweigeraar inwerkt dat men moet zeggen dat

zijn bezwaren 'diep' zijn gefundeerd' en een 'algemene strekking' hebben.

In concreto betekent dit dat bij de dienstweigeraar sprake moet zijn van

een 'diepgevoelde overtuiging, waarin de afwijzing van militair geweld

een centrale functie heeft'. Bij de toetsing van de bezwaren moet dat

blijken (92).

De regering verdedigt deze opvatting tegenover de opmerking dat

gewetensbezwaren situatiegebonden en concreet kunnen zijn. Zij stemt hier

in zoverre mee in dat naar haar oordeel gewetensbezwaren in een 'concrete

situatie' worden ervaren, en daaraan komt de wetgever haars inziens

tegemoet door niet het tijdstip vast te leggen waarop dienstplichtigen

hun gewetensbezwaren kenbaar kunnen maken (93). De regering verdedigt

haar opvatting ook tegenover de opmerking dat er sprake is van een verin-

nerlijkte overtuiging wanneer de gewetensbezwaren voor de dienstweigeraar

persoonlijk onoverkomelijk zijn. Zij meent dat de persoonlijke onover-

komelijkheid niet kan volstaan als maatstaf voor de erkenbaarheid. De

regering zet dit standpunt kracht bij met het argument dat voor haar de

bezwaren van een dienstweigeraar pas onoverkomelijk blijken te zijn wan-

neer deze 'om niet aan zijn militaire verplichtingen te voldoen, bereid

is in geval hij niet erkend zou worden de ergste consequenties van zijn

weigering te aanvaarden', te weten een langdurige gevangenisstraf (94).
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2.3  De reactie vanuit de Kamer

De reactie vanuit de Kamer op de opvatting van de regering is niet eens-

luidend. Voor een der woordvoerders getuigt het van een 'illusionistische

benadering' wanneer de overheid de gewetensbezwaren wil toetsen. Zijns

inziens lenen gewetensbezwaren zich daar niet voor. Zij verschillen van

persoon tot persoon en ook hun gehalte loopt sterk uiteen. Het enige dat

de overheid eigenlijk van de dienstweigeraars kan vragen, is een vervan-

gende dienst (95). Ook de reacties van de beide woordvoerders Kombrink en

De Kwa@dsteniet zijn verschillend van toonzetting.

* de kritiek van Kombrink *

Kombrink levert vooral kritiek op de regering met het oog op het vereiste

dat zij aan de gewetensbezwaren stelt. Hij meent dat in haar voorstel het

geweten ten onrechte wordt gezien als een 'constante grootheid'. De rege-

ring stelt een 'premie' op bezwaren die 'glashelder' en 'onveranderlijk

(...) lijken te zijn'. Daarmee brengt zij ten onrechte meer waardering op

voor de dienstweigeraars naarmate dezen zich in 'absoluter en abstracter'

bewoordingen uitdrukken.

Kombrink is van mening dat een gewetensovertuiging 'in zekere zin'

altijd 'situationeel' is en samenhangt met een waarden- en normenbesef

dat aan verandering onderhevig is ten gevolge van zich wijzigende maat-

schappelijke verhoudingen. Het kan hierom ook moeilijk anders zijn dan

dat de gewetensbezwaren 'in meerdere of mindere mate (...) concreet'

iijn. De regering iou zijns inziens juist veel waardering moeten opbren-

gen voor wie bereid is in die zin voortdurend bij zichzelf te rade te

gaan en vanuit die houding beslist wat hij moet doen (96).

* de kritiek van De Kwaadsteniet *

De Kwaadsteniet staat vooral een 'andere benadering' van de regering voor

met het oog op de waarde van de persoonlijke gewetensverantwoordelijk-

heid. Zij zou naar zijn mening meer recht moeten doen aan de verant-

woordelijkheid die de mens in zijn geweten heeft. Het geweten beschouwt

hij als 'een bewustzijn van goed en kwaad, op grond waarvan de mens zich

verplicht voelt in een concrete situatie zo wel of zus niet te handelen'.
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En aangezien 'elk mens de plicht heeft in overeenstemming met zijn

geweten te leven', behoort een gewetensbeslissing naar zijn oordeel te

worden gerespecteerd. Deze persoonlijke gewetensverantwoordelijkheid

brengt met zich dat gewetensbezwaren 'persoonsgebonden' zijn en 'dan ook'

een 'persoonsgerichte' benadering vragen. Vandaar luidt de stelregel van

De Kwaadsteniet dat 'wanneer een gewetensbezwaar een echt gewetensbezwaar

blijkt te zijn (...), als het ernstig en onoverkomelijk is en in dit

kader betrekking heeft op (de) militaire dienst dan moet dat gewetens-

bezwaar erkend worden' (97).

Vanwege de eigen waarde van het persoonlijk geweten acht De

Kwaadsteniet ook de 'voedingsbron' van de bezwaren niet 'essentieel' in

die zin dat de voedingsbron de 'doorslag' zou mogen geven bij de

erkenning van de bezwaren. Voor de wetgever behoort 'het bestaan' van het

gewetensbezwaar te prevaleren. Overigens acht hij de voedingsbron niet

geheel van belang ontbloot voor het respect dat dienstweigeraars in feile

mogmi vet·wachten. Ofschoon De Kwaadsteniet anders dan Kombrink kritiek

levert op de regering, maakt ook hij bezwaar tegen een bepaalde

wettelijke normering van de gewetensbezwaren. Deze verdragen zich niet

met algemene voorschriften, 'laat staan een indeling in groepen'. De

wetgever treedt er namelijk mee in de vraag naar de 'juistheid' van de

bezwaren, terwijl bij het geweten 'in subjectieve zin' de vraag niet ter

zake is of de gewetensbezwaren overeenstemmen met 'zoiets als het

objectief goede - wat dit ook zou mogen zijn - '. De 'subjectieve aard'

van het geweten verzet er zich zelfs tegen dat men spreekt van 'het

geweten': 'Dat is duidelijk weer een objectivering. Het gaat altijd om

het geweten van odn mens. Verder is het geweten geen rationele

aangelegenheid'.

Met dit pleidooi voor het achterwege laten van een bepaalde

normering wil De Kwaadsteniet overigens 'geenszins' zijn 'instemming' be-

tuigen met alle gewetensbezwaren die worden aangevoerd. Hij wil alleen

dat de wetgever er 'rekening' mee houdt, er 'ruimte' voor laat (98). Wan-

neer dat zou gebeuren, zou er sprake zijn van een 'zeer principiele wij-

ziging' van de wet, zo meent De Kwaadsteniet (99).
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* de onoverkomelijkheid van de bezwaren als de voorwaarde voor

erkenning *

Tegenover het voorstel van de regering leggen zowel Kombrink als De

Kwaadsteniet er '

zeer de nadruk' op dat in hun voorstel de onover-

komelijkheid van de gewetensbezwaren de 'essentiale voorwaarde' vormt om

als dienstweigeraar te worden erkend. Hierbij zetten beiden zich vooral

af tegen de opmerking van de regering dat de bezwaren pas onoverkomelijk

blijken te zijn wanneer de dienstweigeraar de ergste consequenties van

zijn weigering aanvaardt. In plaats daarvan moet huns inziens gekeken

worden naar de gevolgen die het afdwingen van de militaire dienst zou

hebben voor de 'persoonlijkheid' en de 'identiteit' van de dienstweige-

raar (100). Deze eenstemmigheid tussen Kombrink en De Kwaadsteniet neemt

niet weg dat zij van mening verschillen ten aanzien van de toetsing van

de gewetensbezwaren.

Voor Kombrink is de toetsing een moeilijke aangelegenheid. Dat was

zij en dat zal zo ook blijven, meent hij. Hij weet er eigenlijk niet goed

raad mee (101). De Kwaadsteniet daarentegen hecht sterk aan een mondelin-

ge toetsing en pleit mede daarom voor de onoverkomelijkheid van de bezwa-

ren als het wettelijk vereiste voor erkenning. Zijns inziens bevordert

dat 'een open en eerlijk gesprek' tussen de dienstweigeraar en de toet-

sende instantie. Dit gesprek is dan namelijk niet belast met een bepaald

voorgeschreven vereiste waaraan de gewetensbezwaren moeten voldoen. De

dienstweigeraar moet in het gesprek de gelegenheid hebben om zijn gewe-

tensbezw@ren 'aannemelijk' te maken. Voor het overige is De Kwaadsteniet

van mening dat het toetsingsgesprek behoorlijk 'stringent' mag zijn. Ook

mogen de 'gehele persoonlijkheid' en 'handel en wandel' van de dienst-

weigeraar erbij worden betrokken. Daarn@ast is met name De Kwaadsteniet

voorstander van een 'zo mogelijk' schriftelijke toelichting van de

dienstweiger@ar op zijn gewetensbezw@ren (102).

2.4  Het standpunt van de regering in tweede instantie en het nieuwe

wijziqingsvoorstel

In antwoord op de opmerkingen vanuit de Kamer wil de Minister enkele

'nuances' aanbrengen in de schriftelijke uiteenzetting en misverstanden
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daaromtrent wegnemen. Hij zegt niet de pretentie te willen hebben 'abso-

lute oordelen' te geven in verband met de erkenbaarheid van de bezwaren.

Ook kan hij 'in beginsel' instemmen met de zienswijze dat gewetensbezwa-

ren allereerst persoonlijk zijn. Verder behoeft de commissie die de

dienstweigeraar hoort, van hem niet de 'ouderwetse methode' te volgen

waarbij dienstweigeraars allerlei gevallen van militair geweld worden

voorgelegd om te bezien of hun bezwaren voor erkenning in aanmerking

komen.   Hij  acht  het   ' zeer wel mogelijk dat iemand, die geweld  in  een  be-:
paalde situatie voor zichzelf afwijst, aan de vraag of hij het in een

ander geval wel goedkeurt, niet toekomt of daarop niet duidelijk kan ant-

woorden' (103).

De Minister gaat echter niet mee met de gedachte dat het geweten

slechts voor de persoon in kwestie een 'rationele aangelegenheid' is. Hij

acht een toetsing van de bezwaren heel wel mogelijk, waarbij dan voor hem

de vraag centraal behoort te staan of de dienstweigeraar 'in redelijk-

heid' tot diens bezwaren kan komen (104).

Zijn opvolger in een nieuwe regering neemt uitdrukkelijk de zienswijze

van De Kwaadsteniet tot leidraad van zijn beschouwingen. Hij wil het

'persoonsgebonden individuele geweten' tot uitgangspunt nemen voor de

benadering van de gewetensbezwaren door de wetgever. Dit doet hem spreken

van de 'belangrijke ontwikkeling', het 'nieuwe hoofdstuk' in de

geschiedenis van het dienstweigeringsrecht, daar de wetgever niet langer

wil treden in het 'ondeelbare en persoonsgebonden karakter van het

geweten van de individuele burger' (105).

Deze enigszins groots aangekondigde wijziging heeft op het volgende

betrekking. Het uitgangspunt van de wetgeving wordt de gedachte dat de

bezwaren 'zo alles beheersend' bij de dienstweigeraar leven 'dat het af-

dwingen van de op hem rustende verplichting (...) voor zijn persoonlijk-

heid en identiteit een door hem niet te verwerken gewetensconflict zou

betekenen'. En ten aanzien van het gewetensconflict waarin de dienst-

weigeraar verkeert, spreekt de Minister niet langer van een 'absoluut

verbod' dat het geweten aan de dienstweigeraar oplegt. Hij beschouwt het

als een conflict voor de dienstweigeraar tussen diens militaire-dienst-

verplichting en 'het verbod van zijn geweten verband houdende met de af-
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wijzing van militair geweld waarbij hij wordt of kan worden betrokken'

(106). Voor een erkenning acht de Minister van 'doorslaggevend' belang

dat 'de bezwaarde aannemelijk maakt dat het werkelijk om een gewetensbe-

zwaar gaat'; waarbij naar zijn zeggen de toetsende instantie 'uiteraard

in redelijkheid' tot een oordeel zal komen. Verder wil hij ervan uitgaan

dat de dienstweigeraar 'in beginsel' voldoet aan het vereiste van de

'algemene strekking' van de bezwaren wanneer zijn bezwaren onoverkomelijk

zijn. Bij deze 'persoonsgebonden benadering' wil hij een vermelding van

de vereiste 'algemene strekking' in een desbetreffende bepaling achter-

wege laten, omdat die de wettekst alleen maar 'meer bezwaren' zou. Dit

wil niet zeggen dat hij het tegenvoorstel vanuit de Kamer overneemt.

Neen, hij ziet af van de 'categoriale benadering' van de gewetensbezwa-

ren, zoals het oorspronkelijke regeringsvoorstel die gaf, en stelt een

normering voor met een nieuwe 'algemene clausulering' van de erkenbare

gewetensbezwaren.

De tekst van het herziene wijzigingsvoorstel luidt aldus:

'Ernstige gewetensbezwaren in de zin van deze wet zijn de onover-

komelijke gewetensbezwaren tegen de persoonlijke vervulling van

militaire dienst in verband met het gebruik van middelen van geweld

waarbij men door dienstvervulling in de Nederlandse krijgsmacht kan

worden betrokken.' (107)

2.5  Een poging tot wetswijziging terwille van de persoon van de

dienstweigeraar

De uitgangspositie van de regering, zoals in de eerste paragraaf werd

geschetst, leek een andere normering dan de oorspronkelijk voorgestelde

moeilijk mogelijk te maken. Het nieuwe wijzigingsvoorstel laat zien dat

die indruk niet juist is. Kennelijk kunnen de door de overheid te

behartigen belangen veilig blijven worden gesteld bij een nadere

wijziging van de normering. Ook een verdergaande wijziging lijkt dan op

zichzelf niet ondenkbaar.

* een normering met vraagtekens *

Het nieuwe regeringsvoorstel maakt duidelijk dat de regering oog heeft
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voor de waarde van het persoonlijk geweten en de persoonsgebondenheid van

de gewetensbezwaren in verband daarmee. Dat levert een nieuwe normering

op. Een normering waar de angel uit is van het verplicht kunnen worden

tot het doen van absolute uitspraken. Een normering ook die meer strookt

met de verklaringen van de vroegere Minister bij zijn mondelinge uitleg

van het oorspronkelijke regeringsvoorstel. Bij laatstgenoemd voorstel

dreigde niet alleen het gevaar van een verabsolutering van het vereiste,

maar ook bleef ten aanzien daarvan onduidelijk hoe het doen van absolute

uitspraken op 66n lijn is te stellen met de verlangde redelijkheid van

de gewetensbezwaren. En ten slotte gaf de regering een ontwijkend

antwoord op de opmerking dat de gewetensbezwaren min of meer concreet

zijn, toen zij erop wees dat het de dienstweigeraar vrijstaat het

tijdstip te bepalen waarop hij zijn bezwaren kenbaar maakt.

Desondanks is het zeer de vraag of het parlement werkelijk genoegen

kan nemen met dit nieuwe voorstel. Op de eerste plaats pleiten de ver-

schillende woordvoerders met het oog op de eigen gewetensverantwoorde-

lijkheid van de dienstweigeraar voor het achterwege laten van een bepaal-

de - inhoudelijke - normering. Daarnaast bevat het voorstel opnieuw een

'algemene clausulering' van de bezwaren, terwijl de Minister zegt dat de

wetgever niet langer wil treden in het 'ondeelbare en persoonsgebonden

karakter van het geweten van de individuele burger'. Bovendien bevat het

voorstel een geheel nieuw element: er wordt niet gesproken over oorlogs-

geweld of militair geweld, of iets van dien aard, maar over 'het gebruik

van middelen van geweld'. Wat dit betekent, kan pas duidelijk worden

wanneer de korte schriftelijke toelichting die het voorstel vergezelt,

mede in de beschouwingen wordt betrokken. Maar voordat dit goed kan ge-

beuren, is nadere informatie nodig over de beoordeling die bepaalde gewe-

tensbezwaren krijgen. En zoals bij de vorige gelegenheden van wetgeving

betreft dat ook nu de zogenoemde 'politieke' (gewetens-)bezwaren. Wanneer

de meningen hierover duidelijk zijn, kan pas blijken in hoeverre met het

voorstel geschiedenis wordt geschreven en het parlement er vrede mee kan

hebben.

* het spoor van een mogelijke andere normering *

Voordat de weg die de wetgever gaat, verder wordt gevolgd, heeft het zin
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op het spoor van een mogelijke andere normering door te gaan.

De zienswijze van Kombrink en De Kwaadsteniet komt erop neer dat de

wetgever de gewetensbezwaren moet ontzien vanwege de meervormigheid en de

persoonsgebondenheid ervan. Dat moest in elk geval meer gebeuren dan het

oorspronkelijke regeringsvoorstel deed, en wat de beide woordvoerders

betreft door geen erkenningsgrond in de wet op te nemen.

Om het laatste te bereiken voeren zij de onoverkomelijkheid van de

bezwaren op als de 'essenti6le voorwaarde' voor erkenning. Door te

spreken van voorwaarde wordt de indruk gewekt dat men hier te doen heeft

met een alternatieve wettelijke normering. Maar dat is niet zo. Zoals het

gehele proces van de wetgeving laat zien, is met wettelijke normering

bedoeld dat de wetgever aangeeft waarmee de dienstweigeraar in verband

met zijn gewetensbezwaren rekening moet houden, wil hij voor erkenning in

aanmerking komen. Dat kan niet zijn dat de bezwaren voor de dienstweige-

raar onoverkomelijk zijn, omdat dit niets zegt over de bezwaren maar iets

over de persoon van de dienstweigeraar.

Ook al kan de onoverkomelijkheid geen wettelijke voorwaarde heten,

de beklemtoning van het belang ervan onderstreept de wens van de

woordvoerders dat de wetgever de gewetensbezwaren in de meervormigheid en

persoonsgebondenheid ervan tot hun recht laat komen. En daarmee eigenlijk

de wens dat de wetgever tot een ander soort normering komt. Dat valt uit

het volgende af te leiden.

De wetgever laat de gewetensbezwaren de gevraagde 'ruimte', indien

hij in zijn wetgeving ervoor zorgt dat hun die ruimte gelaten wordt. Met

andere woorden, hij moet hun daartoe bescherming bieden. Dat doet hij

niet door het in de wet te laten bij de onoverkomelijkheid van de

bezwaren. Dan komt namelijk, zoals de Minister bij de wetswijziging in

1962 opmerkte, de rechtszekerheid van de dienstweigeraar in gevaar. Neen,

dat doet hij door een 'rechtsuitspraak' te doen inzake de erkenbaarheid

van de gewetensbezwaren, zoals De Kwaadsteniet het eerder noemde.

Gelet op wat reeds over een mogelijke andere normering is gezegd,

zou het doen van een rechtsuitspraak betekenen dat de wettekst geen af-

breuk doet aan het karakter van algemene randvoorwaarde die de erken-

ningsgrond op de eerste plaats heeft. Daaraan is nu toe te voegen dat de

normering daarbij tevens in overeenstemming zou moeten zijn met de ge-
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dachte dat de wetgever de gewetensbezwaren bescherming behoort te bieden

waar het de persoonsgebondenheid en meervormigheid ervan betreft.

Samengevat is bij het spoor van een mogelijke andere normering op

dit moment de vraag: hoe kan de normering van de gewetensbezwaren ge-

schieden in overeenstemming met de gedachte dat de erkenningsgrond op de

eerste plaats de algemene randvoorwaarde voor de erkenning is, en hoe

kunnen daarbij tevens de gewetensbezwaren in de persoonsgebondenheid en

meervormigheid ervan worden beschermd tegen een willekeurige uitleg van

de wettekst. Zoals over de eerder gestelde vragen zal ook over deze vraag

de volgende paragraaf de verdere nodige duidelijkheid verschaffen.

Paragraaf 3 De beoordeling en wettelijke normering van de gewetens-

bezwaren

Het herziene voorstel van de regering zou uiteindelijk kracht van wet

krijgen. Maar daaraan zouden de nodige discussies voorafgaan over de

gewetensbezwaren zelf en de wettelijke normering in verband daarmee.

Zoals de vorige hoofdstukken en de twee voorafgaande paragrafen reeds

kunnen doen vermoeden, ligt hier het struike]blok voor de wetgever.

Ofschoon men zou kunnen menen dat het proces van de wetgeving zich

nu gaat herhalen, is het toch zinvol de beoordeling van de gewetens-

bezwaren nader te bezien om de eigenlijke vragen in verband met de

normering op het spoor te komen en deze te stellen in het licht van de

voorstellen dienaangaande. Het laatste is onder meer wenselijk, omdat er

naast het eerste tegenvoorstel vanuit de Kamer nieuwe tegenvoorstellen

komen. Tot slot nog dit: bij de onderverdeling van deze paragraaf is er

sprake van drie scEnes. Dit om de nauwe samenhang tussen de verschillen-

de onderdelen goed te laten uitkomen.

3.1  Eerste scjne: de uitgangspunten van de regering en van de kamer-

leden Kombrink en De Kwaadsteniet

De opmerkingen tijdens de schriftelijke voorbereiding van de wetswijzi-

ging zijn richtinggevend voor het verdere verloop van het overleg. Daarom

wordt nu weer gestart bij het begin van de poging die de wetgever doet om
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de normering te wijzigen.

3.1.1  Het standpunt van de regering in de schriftelijke uiteenzetting

De regering formuleert haar standpunt in reactie op voorbeelden van gewe-

tensbezwaren welke kamerleden hadden aangedragen onder de uiteenlopende

benamingen van 'selectieve', 'situationele' en 'politieke' bezwaren tegen

militaire dienst.

Op de eerste plaats wenst de regering niet in te stemmen met

bezwaren tegen het wettelijk verplicht karakter van de militaire dienst.

Vervolgens wil zij geen bezwaren erkennen waarbij de dienstweigeraar

slechts in 'bepaalde' gevallen militaire dienst afwijst, al naargelang de

krijgsmacht een 'bepaalde' samenleving verdedigt. Dit geldt in het bij-

zonder voor het bezwaar dat de inrichting van de Nederlandse samenleving

zo verwerpelijk is dat die niet met militaire middelen verdedigd mag

worden.

Dezelfde reserve wenst zij in acht te nemen tegenover bezwaren

waarbij de dienstweigeraar een onderscheid maakt tussen 'onderdrukkend'

en 'bevrijdend' geweld. De regering is van oordeel dat het maken van dit

onderscheid blijk geeft van een 'politieke keuze' van de dienstweigeraar

met betrekking tot het 'doel' waartoe het geweld wordt aangewend.

Overigens is zij van mening dat het maken van een onderscheid tussen

bevrijdend en onderdrukkend geweld juist zou behoren te leiden tot het

verrichten van militaire dienst in het Nederlandse leger, omdat het een

situatie van onderdrukkend geweld bedoelt te voorkomen (108).

Wanneer de gewetensbezwaren van een dienstweigeraar 'uitsluitend' op een

of meer van bovengenoemde gronden berusten, missen zij naar het oordeel

van de regering een 'relatie met militair (wapen-)geweld', een band met

het optreden van de krijgsmacht in 'haar militaire functie', met het

gebruiken van 'middelen' van militair geweld (109).

Om deze relatie veilig te stellen wenst de regering dat dienstweige-

raars zich uitspreken over de 'aanvaardbaarheid van militair wapengeweld

of bepa9lde vormen daarvan'. De onaanvaardbaarheid daarvan dient in het

gewetensbezwaar een 'centrale functie' te vervullen en zij behoort 'vol-
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strekt' en 'algemeen' te zijn. Om de Kamer te overtuigen van de gerecht-

vaardigdheid van haar verlangen wijst de regering erop dat de vrijstel-

ling van deelneming aan militair geweld toch ook slechts het 'enig'

'relevant(e)' voor de dienstweigeraar is (110).

3.1.2  De kritiek van Kombrink en De Kwaadsteniet op het regerings-

standpunt

* Kombrink en het 'doel' van het gebruik van militair geweld *

Kombrink keert zich vooral tegen het vereiste dat de gewetensbezwaren

gericht zijn tegen het gebruiken van militair geweld in het algemeen. Hij

beklemtoont het belang van de situatie waarin, van de omstandigheden

waaronder militair geweld wordt gebruikt. Bij de beoordeling van deel-

neming aan het gebruik van militair geweld behoort de dienstweigeraar

zich ook te mogen baseren op het 'doel' waarvoor het wordt aangewend. De

reden daarvoor is dat aan de ene kant dienstweigering onder een 'dicta-

tuur' 'zeer legitiem' kan zijn. Aan de andere kant echter kan een poli-

tiek 'systeem' dermate onderdrukkend worden dat 'aanwending van geweld

daartegen als uiterste noodzaak gerechtvaardigd' is. Om dezelfde reden

bepleit Kombrink de erkenbaarheid van de 'overtuiging dat de inrichting

van de Nederlandse samenleving in die mate is af te keuren dat die samen-

leving niet met militaire middelen mag worden verdedigd'. Verder kan hij

zich de bezwaren indenken van de dienstweigeraar die meent dat 'de Wes-

terse samenleving zodanig is ingericht, qua structuur van de samenleving,

dat veel inspanning gericht is op instandhouding van een geweldapparaat,

terwijl weinig inspanning wordt geleverd ten aanzien van hulp aan de

Derde Wereld en dat tegelijkertijd een structurele uitbuiting vanuit de
Westerse wereld ten opzichte  van de Derde Wereld bestaat' .  Naar  het  oot·-

deel van Kombrink kan dit 'gehele conglomeraat van overwegingen, waarbij

niet in de directe zin van het woord een relatie met geweld aanwezig is,

(...) toch gerede bezwaren opleveren, die zo onoverkomelijk zijn voor de

betrokkene, dat hij in de gegeven verhoudingen geen militaire dienst wil

vervullen' (111).

Deze bezwaren waarbij het 'doel' van het gebruiken van militair

geweld en de omstandigheden waaronder het wordt aangewend, voorop staan,
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voldoen naar de mening van Kombrink aan de vereiste algemene strekking

van de bezwaren, indien zij niet beperkt blijven tot deze of gene

situatie, deze of gene samenleving maar alle soortgelijke situaties,

verhoudingen mi samenlevingen betreffen (112).

Verder bepleit Kombrink 'maximale ruimte' voor de 'specifieke

categorie' van dienstweigeraars die beseffen 'welk arsenaal aan wapentuig

de mensheid zich ter beschikking heeft gesteld om het leven van mensen,

inclusief van zichzelf, tegenwoordig te be6indigen'. In dit verband

deelt Kombrink naar alle waarschijnlijkheid de mening van partijgenoten

volgens wie ook die dienstweigeraars voor erkenning in aanmerking behoren

te komen die de inzet van atoomwapens wellicht nog kunnen billijken als

'uiterste redmiddel' maar gekant zijn tegen de strategie waarbij men

dreigt met het gebruiken van deze wapenen en niet uitsluit ze als eerste

te zullen gebruiken (113). Kombrink zelf wil in elk geval dat de wetgever

de erkenbaarheid van dit soort bezwaren in verband met de atomaire

bewapening en bewapeningsstrategie niet 'op voorhand' onmogelijk maakt of

aan 'nauwe grenzen' bindt. Hij acht ze 'in principe' voor erkenning in

aanmerking komen (114).

* De Kwaadsteniet en de opvatting van de dienstweigeraar *

Ook De Kwaadsteniet is van mening dat de bezwaren erkenbaar moeten zijn

die vooral gericht zijn 'tegen het dreigen met of gebruik maken van

massale vernietigingswapens, of tegen het deelnemen aan een bepaalde oor-

log, maar niet tegen elk oorlogsgeweld' (115). Bezwaren tegen een 'be-

leidsbeslissing van de overheid' houden zijns inziens 'niet noodzake-

lijkerwijs een doelmatigheidsoordeel' in en bezwaren tegen de 'strategie'

inzake de atomaire wapens zijn niet 'op voorhand doelmatigheidsbezwaren'

te noemen.

Zijn voornaamste kritiek op het oorspronkelijke regeringsvoorstel

bestaat evenwel hierin dat 'het er niet om gaat wat de bewindslieden zich

kunnen voorstellen', maar om de vraag of de gewetensbezwaarde zijn

opvatting 'als een gewetensbezwaar ervaart en of hij dit als gewetens-

bezwaar tegenover de commissie aannemelijk kan maken'. Vandaar valt hij

de regering ook aan op haar standpunt dat men in geweten niet zou kunnen

komen tot de 'absolute afwijzing (...) van een strategie als zodanig dus
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zonder dat bij dit gewetensoordeel het vraagstuk van de al dan niet

aanvaardbaarheid van militair wapengeweld een rol heeft gespeeld' (116).

* een verschil van mening tussen beide woordvoerders *

In tegenstelling tot Kombrink is De Kwaadsteniet van mening dat bezwaren

'tegen de inrichting van de Nederlandse samenleving' niet kunnen leiden

tot 'vrijstelling van militaire-dienstplicht'. Dat beoogt zijns inziens

het tegenvoorstel vanuit de Kamer ook niet.

Hijzelf maakt onderscheid tussen 'gewetensbezwaren' en 'politieke

bezwaren'. Bij de eerste komt 'het geweten van een mens (...) in nood'.

Voor de tweede staat 'de normale weg in onze democratische samenleving'

open, zo meent hij. 'Bezwaren tegen de inrichting of de samenstelling

alsmede de economische en politieke doelstellingen van onze democratische

samenleving (...), ook als zij voor bezwaarde al gewetensbezwaren zouden

zijn', acht hij 'niet als zodanig reeds erkenbare bezwaren'. Bij een

andere gelegenheid zegt hij: 'niet elk gewetensbezwaar is een gewetens-

bezwaar'; het moet primair zijn gericht 'op vervulling van militaire

dienst in de Nederlandse krijgsmacht' (117).

3.1.3  De impasse in het overleg en het begin van een mogeliJke uitweg

Nogmaals zij gezegd dat deze schermutselingen het oorspronkelijke re-

geringsvoorstel betreffen (118).

In hun kritiek op dat voorstel trekken Kombrink en De Kwaadsteniet

tot op bepaalde hoogte dezelfde lijn. Zij zijn beiden van mening dat

bezwaren tegen de bewapening en de bewapeningsstrategie voor erkenning in

aanmerking moeten komen, en bovendien achten zij het beiden onjuist

wanneer de dienstweigeraar elke aanwending van militair geweld moet

afwijzen, geheel ongeacht de omstandigheden waarin, het 'doel' waartoe

het geweld wordt aangewend. Op don punt echter verschillen zij duide-

lijk van mening, op het punt van het 'politieke' bezwaar waarbij de nega-

tieve waardering van de eigen samenleving en haar inrichting - en alle

andere soortgelijke samenlevingen - het motief vormt voor dienstweige-

ring. Dit meningsverschil vormt ook het breekpunt in het overleg. Om die

reden wenst de Minister het voorstel vanuit de Kamer niet over te nemen.
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Het krijgt daarmee namelijk zijns inziens een te sterk uiteenlopende uit-

leg. Bovendien merkt hij op dat De Kwaadsteniet de erkenning van gewe-

tensbezwaren blijkbaar toch aan bepaalde voorschriften bindt, terwijl dat

uit het voorstel vanuit de Kamer niet valt af te lezen (119). Zoals de

Minister het voorstel vanuit de Kamer niet wil overnemen, zo weigeren

Kombrink en De Kwaadsteniet op hun beurt mee te gaan met het regerings-

voorstel, ook niet in een vereenvoudigde vorm (120). En daarmee werd de

impasse een feit.

Toch zouden deze Minister en de beide kamerleden de impasse wellicht

hebben kunnen doorbreken, dus zonder dat de opvolger van de Minister

eraan te pas had behoeven te komen. Vanzelfsprekend afgezien van de vraag

of men voldoende tijd zou hebben gehad, enzovoort.

Op de eerste plaats blijkt uit de vereenvoudiging van het oor-

spronkelijke regeringsvoorstel dat de Minister in overleg tot een nieuwe

normering van de gewetensbezwaren wenste te komen. Bovendien kon hij

zich, zo werd eerder in paragraaf 2 vermeld, indenken dat een dienst-

weigeraar niet tot een absolute afwijzing kan komen van deelneming aan

het gebruik van militair geweld. Bij dit alles komt nog het volgende. In

zijn mondelinge reactie op de kritiek vanuit de Kamer geeft hij te ver-

staan dat de afwijzing van deelneming aan het gebruik van militair geweld

met uitzondering van 'bevrijdend' geweld, 'zo eenvoudig gesteld' niet tot

erkenning kan leiden. Een 'serieuze toetsing' moet daarop 'een definitief

antwoord kunnen geven', zo meent hij. Waaraan hij bovendien toevoegt:

voorzover  ' in deze materie althans van "definitief" sprake  kan  zijn' .

Daarnaast onderstreept hij dat de bezwaren alleen dan niet voor erkenning

in aanmerking komen wanneer zij 'uitsluitend' tot uitdrukking brengen 'de

betekenis die men het militair apparaat toekent als onderdeel van een

verwerpelijk geachte maatschappelijke orde' of 'uitsluitend' kritiek in-

houden op de 'interne organisatie van de krijgsmacht' (121).

* een normering in negatieve bewoording? *

Uit de opstelling van de Minister en van de kamerleden Kombrink en De

Kwaadsteniet blijkt dat bij de wetswijziging de schoen niet wringt bij

het al dan niet doen van een absolute uitspraak door de dienstweigeraar.
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De schoen wringt bij het bezwaar waarbij het uitsluitend motief voor

dienstweigering ligt in de verwerpelijk geachte maatschappelijke orde of

in kritiek op de krijgsmacht, al dan niet in verband daarmee (122).

Daarmee is de wetgever eigenlijk weer terug bij af. Steeds heeft hij

zich in het gehele proces van de wetgeving genoodzaakt gevoeld om

'uitsluitend' politieke bezwaren of bezwaren die 'uitsluitend' betrekking

hebben op het functioneren van de krijgsmacht en de zorg voor een goede

defensie, af te houden. En de argumenten daarvoor zijn, in wisselende

bewoordingen, steeds geweest dat het belang van de defensie en het stel-

sel van wettelijke verplichtingen zich niet verdragen met de erkenning

van die bezwaren. Het is echter ook steeds de vraag geweest of de zorg

voor een goede defensie en het tegengaan van een 'uitstralingseffect' in

het bijzonder naar de belastingplicht per se moeten leiden tot de voorge-

stelde normeringen. Over die vraag ontstaat nu weer meer duidelijkheid.

Steeds, zowel in de wettekst als bij de verschillende uiteenzettin-

gen, geeft de wetgever aan wanneer de gewetensbezwaren erkenbaar zijn.
Dat wil zeggen, hij geeft aan dat de gewetensbezwaren aan een bepaald

vereiste moeten voldoen om te kunnen worden erkend. Daarmee laat de

wetgever de mogelijkheid onbenut een negatief gestelde afgrenzing van de

erkenbaarheid te geven. Dit wil zeggen, dat hij aangeeft wanneer de

gewetensbezwaren niet erkenbaar zijn. Dat zou kunnen gebeuren door in de

normering te laten uitkomen dat gewetensbezwaren niet erkenbaar zijn,

indien daarbij geen rekening is gehouden met het vereiste voor een

erkenning. Een dergelijke negatieve afgrenzing ligt ook eigenlijk voor de

hand wanneer men de opstelling van de Minister en de beide woordvoerders

beziet, en ook wanneer men kijkt naar het nieuwe regeringsvoorstel en de

toelichting van de Minister daarop. Met name bij diens opstelling ter

zake van een persoonsgerichte beoordeling van de gewetensbezwaren zou een

negatief gestelde afgrenzing van de erkenbaarheid heel wel passen. Deze

zou het voordeel hebben dat de gewetensbezwaren voor het overgrote

gedeelte ook in de wettekst werkelijk ongemoeid worden gelaten.

Een negatieve afgrenzing zou op zichzelf genomen aanvaardbaar kunnen

zijn voor wat betreft het afhouden van bepaalde 'politieke' bezwaren. Zij

zou echter niet volstaan, omdat ook een 'uitstralingseffect' van de

erkenning van militaire-dienstweigeraars naar andere wettelijke
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verplichtingen moet worden tegengegaan. Om dit te ondervangen is het

nodig dat de normering naast de negatieve afgrenzing van de erkenbaarheid

de bijzondere erkenningsgrond voor militaire-dienstweigeraars bevat. Om

te zien hoe dat zou kunnen moet het spoor van de mogelijke andere norme-

ring verder worden gevolgd.

* het spoor van de mogelijke andere normering *

Een negatieve begrenzing van de erkenbaarheid past bij het tot nu toe

uitgezette spoor van een andere normering. Deze normering zal tweeledig

moeten zijn. Op de eerste plaats vermeldt zij de grond waarop dienst-

weigeraars erkend kunnen worden. Dat maakt duidelijk waarom gewetens-

bezwaren tegen militaire dienst wel en bijvoorbeeld inzake de belasting-

plicht niet voor erkenning in aanmerking komen. De vermelding van de

erkenningsgrond dient echter, zo werd eerder gezegd, tevens zo te

geschieden dat het karakter van algemene randvoorwaarde niet verloren

gaat terwille van de bescherming van de gewetensbezwaren in de meervor-

migheid en persoonsgebondenheid ervan. Dit alles lijkt bereikt te kunnen

worden wanneer de normering aanvangt met een zin in de trant van:

'Gewetensbezwaren komen voor erkenning in aanmerking, omdat...' (en hier

volgt dan de erkenningsgrond). Vervolgens - en hier komt de negatieve

begrenzing van de erkenbaarheid - wordt in een tweede zin gezegd wanneer

geen erkenning kan volgen.

Hoe de tekst van de erkenningsgrond en van de negatieve begrenzing

zou kunnen luiden komt later aan de orde, evenals de vraag hoe die op

elkaar afgestemd moeten zijn. Voor het moment is het van belang op te

merken dat bij zulk een tweeledige normering het gevaar voor overtrokken

interpretaties wordt vermeden. Door de erkenningsgrond in bovenstaande

zin algemeen te houden, behoeft de dienstweigeraar persoonlijk niet zon-

der meer te voldoen aan deze voor de erkenning van dienstweigeraars in

het algemeen noodzakelijke voorwaarde. Door verder in negatieve bewoor-

dingen aan te geven waar de ondergrens voor een erkenning ligt, zegt de

wetgever dat de gewetensbezwaren ongemoeid moeten worden gelaten, tenzij

zij die onderbegrenzing raken.

Voordat een en ander verder kan worden uitgewerkt, is het nodig te

achterhalen wat precies de reden is van de ontoelaatbaarheid van sommige
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'politieke' bezwaren. Dan kan duidelijk warden hoe het afhouden van die

bezwaren een negatief gestelde onderbegrenzing van de erkenbaarheid zou

verdragen.

3.2  Tweede sc&ne: de ongepaste keuze bij het 'politieke' bezwaar met

zijn verwerping van de 'maatschappelijke orde' (123)

Om sterk uiteenlopende redenen gaat de aandacht van sommige kamerleden in

het bijzonder uit naar de politieke bezwaren. En ook de Minister mengt

zich uitdrukkelijk in de discussie daarover. Uit hun standpunten is op te

maken dat in politieke bezwaren willekeur moet worden tegengegaan, en dat

in verband hiermee de politieke dienstweigeraar bedacht moet blijven op

het feit dat de militaire dienst gepaard kan gaan met het gebruik van

militair geweld.

3.2.1  De typische discussie over politieke bezwaren

De woordvoerder van de Pacifistisch Socialistische Partij, Van der Spek,

pleit voor de erkenbaarheid van bezwaren die gericht zijn tegen de NAVO,

waarbij wordt gezegd dat 'deze instelling een kapitalistische orde in

stand houdt'. Waarom kan dit politieke bezwaar niet worden erkend, zo

vraagt hij zich af, wanneer ook de Minister van mening is dat 'politiek'

een 'zaak van het geweten' is (124).

Daartegenover is de woordvoerder van de VVD, Keja, uitsluitend geinter-

esseerd in de wettelijke normering van de gewetensbezwaren voor zover de

erkenbaarheid wordt tegengegaan van die dienstweigeraars die 'alleen

maar' weigeren, 'omdat zij in onvrede leven met, zoals zij het noemen, de

Westerse maatschappij' en die daarom wel willen 'dienen in het leger van

het Warschaupact, maar niet in het leger van de NAVO' (125).

In dezelfde lijn achten de woordvoerders van de Staatkundig Gereformeerde

Partij, Van Dis, en van het Gereformeerd Politiek Verbod, Verbrugh, een

'gewetensbezwaar' een politiek bezwaar wanneer de dienstweigeraar een

keuze maakt tegen dienstneming in het ene en voor dienstneming in het
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andere leger, tegen het leger van de ene en voor dat van een andere

samenleving. Dit politieke bezwaar wordt naar hun mening terecht de pas

afgesneden. En dat dient huns inziens te gebeuren door aan de erken-

baarheid het vereiste te verbinden dat de gewetensbezwaren gericht zijn

tegen elke deelneming aan militair geweld (126).

De Minister ten slotte wil de discussie over politieke bezwaren

openbreken. Hij doet dat door het bezwaar tegen de 'kapitalistische orde'

te vergelijken met dat tegen het doden van mensen. Hij noemt het 'absurd'

wanneer iemand zou zeggen bezwaren te hebben tegen de maatschappelijke

orde waarin hij leeft, 'ondanks het feit dat hij het helemaal niet erg

vindt mensen te doden'. Elders poogt hij aan de hand van een 'zeer ex-

treem geval' de niet-erkenbaarheid van dit politieke bezwaar te moti-

veren: 'Als iemand beweert ertegen te zijn als een NAVO-krijgsmacht een

dorp uitmoordt, maar erbij staat te springen van geluk als de Sovjet-Unie

het doet, heeft hij de schijn tegen dat hij een gewetensbezwaar heeft'.

Hierbij tekent hij overigens aan dat achter een dergelijke 'politieke'

bewering van een dienstweigeraar andere motieven schuil kunnen gaan. En

verder probeert hij het onderscheid tussen politieke bezwaren en gewe-

tensbezwaren te verduidelijken door te zeggen dat de 'intensiteit' die

uit de bezwaren spreekt, ze tot gewetensbezwaren maakt (127).

3.2.2  Een normering tegen het gevaar van willekeur

Deze discussie over politieke bezwaren is typisch voor het gehele proces

van de wetgeving. Beziet men de verschillende elementen ervan, dan blijkt

die dienstweigeraar niet voor erkenning in aanmerking te komen bij wie de

weigering geheel afhangt van de samenleving, van de constellatie waarin

hij militaire dienst moet verrichten. Deze dienstweigeraar bedrijft

willekeur, wanneer men daarbij de betekenis die de militaire dienst kan

hebben, in ogenschouw neemt.

* de uitkomsten van de discussie *

Bij het bezwaar dat Van der Spek noemt, wijst de dienstweigeraar zijn

militaire dienst af vanwege de zijns inziens verwerpelijke doelstelling



146

van de NAVO. Hij maakt met dit bezwaar op zich genomen nog geen keuze

tegen militaire dienst in NAVO-verband en v66r legerdienst in om het

even welk ander leger. Het zou dan ook voorbarig zijn om bij de beperkte

strekking die het bezwaar heeft, ervan uit te gaan dat die keuze wel

wordt gemaakt, en om de dienstweigeraar daarom niet te erkennen. Aan de

andere kant pleit niets ertegen hem de vraag voor te leggen of hij een

dergelijke keuze maakt, en hoe hij staat tegenover zijn mogelijke

betrokkenheid bij het gebruik van geweld. Deze vragen zouden aan zijn

bezwaar als zodanig geen afbreuk doen. Zij zouden wel leiden tot een

verduidelijking van de strekking van het bezwaar.

De toetsing daarvan behoeft niet te gebeuren aan de hand van een

norm die Van Dis, Keja en Verbrugh zich voorstellen, te weten iedere

afwijzing van deelneming aan militair geweld; hetgeen voor Van Dis en

Verbrugh gelijkstaat met dienstweigering op grond van een zedelijk-gods-

dienstige overtuiging (128). Deze woordvoerders willen iedere willekeur

van de zijde van dienstweigeraars tegengaan. Maar bij de norm die zij

zich daartoe voorstellen, betekent dit dat dienstweigeraars zich

volstrekt afzijdig zouden moeten houden van het samenlevingsaspect. Met

andere woorden, om eenzijdigheid en partijdigheid van de kant van de

dienstweigeraar te voorkomen, willen zij de erkenbaarheid van diens

bezwaren binden aan een volstrekte afzijdigheid. Daarmee zien zij over

hel hoofd dat onpartijdigheid of tweezijdigheid ook kan inhouden dat het

samenlevingsaspect op die wijze in de motivering is betrokken dat de ene,

in casu de eigen samenleving niet wordt uitgespeeld tegen een andere,

kortom dat beide tot hun recht blijven komen. En waarom zou het dan voor

dienstweigeraars ontoelaatbaar zijn dat zij die passende aandacht hebben

voor het samenlevingsaspect? Te meer daar de regering de militaire dienst

zozeer beschouwt ter eventuele verdediging van de samenleving en haar

waarden.

De inbreng van de Minister laat duidelijk zien waarin de willekeur

precies bestaat. Niet zonder meer in het feit dat het samenlevingsaspect

in het bezwaar een rol speelt maar hierin dat de betreffende dienstweige-

raar daarbij in het geheel geen oog heeft voor de eigenlijke betekenis

van de - afschuwelijke - zaak van het militair geweld waarop de keuze die

hij maakt mede betrekking heeft. De Minister acht dat niet op de eerste
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plaats ontoelaatbaar maar gewoonweg 'absurd'. Met andere woorden, zo'n

dienstweigeraar weet gewoon niet wat hij zegt.

* een normering die willekeur tegengaat *

Deze uitkomsten van de discussie over politieke bezwaren laten zien dat

de normering van de gewetensbezwaren in elk geval tot doel heeft

willekeur van de zijde van de dienstweigeraar tegen te gaan. Dat behoeft

echter, ook voor wat betreft de min of meer politiek getinte bezwaren,

niet te gebeuren door een regelrechte binding van de erkenbaarheid aan de

afwijzing van deelneming aan militair geweld zonder meer. Dan zou immers

een passende aandacht van de dienstweigeraar voor het samenlevingsaspect

in verband met de militaire dienst ten onrechte de pas worden afgesneden.

Een normering van de erkenbaarheid blijft evenwel van belang om aan

te geven dat de dienstweigeraar in zijn bezwaren niet willekeurig te werk

mag gaan. Over de vraag hoe dat moet gebeuren, maakt de gevoerde

discussie twee punten duidelijk. Op de eerste plaats moet door een

verwijzing naar het gebruik van militair geweld tot uitdrukking komen

dat, hoe 'politiek' het bezwaar ook mag zijn, de betreffende

dienstweigeraar niet mag vergeten waarop zijn dienstweigering nog meer

betrekking heeft. En ten tweede, dat hij niet kan worden erkend, wanneer

hij daar geen oog voor heeft, omdat hij dan willekeur bedrijft.

Daarmee is de vraag beantwoord of het afhouden van het gewraakte

element in 'politieke' bezwaren een negatieve onderbegrenzing in de

normering verdraagt. Dat doet het, maar in samenhang met een verwijzing

naar de zaak waarom het bij militaire dienst ook altijd gaat: het

eventuele gebruik van militair geweld. En dit om de 'politieke'

dienstweigeraar te laten weten waarom 'uitsluitend' politieke bezwaren

niet voor erkenning in aanmerking mogen komen.

* het spoor van de wetgever en dat van een mogelijke andere normering *

Ill)(. (11' wi.1 111'ver· dr '1(11 itif,ke' beiworeri pi·ocies denkt tegen te qcinri,

wordl  in  de  volgetide  scdne  uiteer,gezet.  In hot. spoor  van de  moge] ijke

andere normering kan nu vooruitgang worden geboekt. De erkenningsgrond

bestaat in de eventuele persoonlijke betrokkenheid van dienstplichtigen

bij het gebruiken van militair geweld. Dat kan als volgt worden verwerkt
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in de tekst van de normering. De hoofdzin zegt dat gewetensbezwaren tegen

militaire dienst voor erkenning in aanmerking komen, omdat mili-

tair-dienstplichtigen persoonlijk betrokken kunnen raken bij het gebrui-

ken van militair geweld. De negatieve begrenzing van de erkenbaarheid in

de bijzin zou erop neer kunnen komen dat geen erkenning kan volgen wan-

neer de dienstweigeraar die algemene erkenningsgrond niet onderschrij ft.

Een concreet tekstvoorstel voor deze andere normering volgt in de komende

scene.

3.3  Derde sclne: het eindvoorstel van de regering en twee tegenvoor-

stellen

Bij de nabeschouwing op het onderdeel van de persoonlijke gewetensverant-

woordelijkheid in de tweede paragraaf werd opgemerkt dat voor een

beoordeling zowel van het regeringsvoorstel als van een mogelijke andere

normering nadere informatie nodig was over de tekstvoorstellen. De

discussie over de politieke bezwaren onderstreept dat alleen maar. De

volgende analyse van de verschillende voorstellen en de toelichting die

zij krijgen, zal de vraagstelling in verband met de normering van de

gewetensbezwaren verder aanscherpen.

3.3.1  Tekst en uitleg van de verschillende voorstellen

Achtereenvolgens komen aan de orde het nieuwe en definitieve voorstel van

de regering en twee wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer in reactie

hierop. Opgemerkt zij dat de mondelinge toelichting van de Minister op

het regeringsvoorstel bij de uiteenzetting wordt betrokken in zover deze

de erkenbaarheid van de gewetensbezwaren betreft.

3.3.1.1  Het voorstel van de regering

Terwille van de duidelijkheid volgt hier nogmaals het regeringsvoorstel.

Het luidt aldus:

'Ernstige gewetensbezwaren in de zin van deze wet zijn de onover-

komelijke gewetensbezaren tegen de persoonlijke vervulling van
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militaire dienst in verband met het gebruik van middelen van geweld

waarbij men door dienstvervulling in de Nederlandse krijgsmacht kan

worden betrokken'.

* de schriftelijke toelichting op het voorstel *

De tekst van het voorstel wordt onmiddellijk gevolgd door een schrifte-

lijke toelichting. Daarin staan een drietal opmerkingen die van belang

zijn voor de erkenbaarheid van de gewetensbezwaren ingevolge de wettekst.

1    Het gewetensbezwaar is 'niet specifiek' tegen de militaire dienst

gericht, indien het verband 'ontbreekt' met de 'betrokkenheid -

direct of indirect - bij het gebruik van militaire geweldsmiddelen

die aan de dienstvervulling inherent is'.

2    Gewetensbezwaren 'waarop ook gebaseerd', ook die 'waarbij het doel

van de krijgsmacht, dan wel doeleinden van militair optreden, voorop

staan', zijn erkenbaar, 'mits tevens de toepassing van militaire

geweldsmiddelen (...) wordt afgewezen'.

3    'Louter politieke bezwaren tegen de taakvervulling door de Neder-

landse krijgsmacht en gewetensbezwaren die uitsluitend berusten op

een politieke waardering van bijvoorbeeld een bepaald militair

optreden, zonder dat zij tevens een afwijzing van geweldsmiddelen

inhouden', komen 'niet voor erkenning in aanmerking' (129).

* de reactie van Kombrink en De Kwaadsteniet *

Met zijn voorstel wil de Minister uit de impasse geraken waarin het over-

leg tussen regering en Kamer was geraakt. Bij de verdediging van het

voorstel in de Kamer dringt hij erop aan niet de gehele geschiedenis van

dat overleg op te rakelen en de aandacht uitsluitend te richten op zijn

voorstel en het te interpreteren naar de uitleg die hij ervan geeft

(130). Kombrink, die op dat moment tot de oppositie behoort, kan het

verzoek van de Minister maar matig waarderen. Hij dringt aan op

verheldering van het voorstel in samenhang met de daarbijkomende

toelichting. Daarbij wijst hij in het bijzonder op de verbinding tussen

doel en middelen van het gebruik van militair geweld (het 'mits' onder

punt 2) en op die tussen een politieke waardering van een militair optre-

den en de afwijzing van geweldmiddelen (het 'zonder dat' onder punt 3).
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De Kwaadsteniet, op dat moment lid van een der regeringspartijen,

beschouwt het voorstel als een principigle wijziging in het beleid

inzake de erkenning van dienstweigeraars. Maar ook hij had liever een

andere normering gezien. Deze acht hij toch 'niet zo juist' (131).

* de mondelinge uitleg van de Minister *

Naar het oordeel van de Minister houdt het voorstel geen beperking in van

de erkenbaarheid van de gewetensbezwaren. Het geeft een 'precisering',

die de zienswijze van De Kwaadsteniet slechts 'expliciet' maakt (132).

Overigens geeft de Minister de voorkeur aan zijn voorstel boven dat

vanuit de Kamer, omdat het belang van de defensie ermee is gediend en om

'mogelijkheden tot verschillende uitleg' tegen te gaan (133).

Zoals in de tweede paragraaf reeds werd vermeld, komt het voorstel

naar het inzicht van de Minister tegemoet aan een 'persoonsgebonden

benadering' van het persoonlijk geweten. Waarbij voor een erkenning van

de bezwaren van 'doorslaggevend' belang is dat 'de bezwaarde aannemelijk

maakt dat het werkelijk om een gewetensbezwaar gaat'. En de Minister laat

een vermelding van het vereiste dat de bezwaren een algemene strekking

hebben achterwege, omdat dit de tekst alleen maar 'meer bezwaren' zou

(134).

Tegenover de Kamer wil de Minister thans geen 'algemene uitspraken'

doen over de erkenbaarheid van gewetensbezwaren 'in een casuistische

benadering'. Ter verdediging van dit standpunt wijst hij op de mogelijk-

heid dat een gewetensbezwaar 'zuiver theoretisch' gezien erkenbaar zou

zijn en dat het desondanks in 'het concrete geval' niet erkend kan

worden. Verder zegt hij het 'in het algemeen niet goed denkbaar' te

achten 'dat toepassing van geweldmiddelen in bepaalde omstandiqheden wei

een relatie met een onoverkomelijk gewetensbezwaar heeft en in andere om-

standigheden niet'. Bovendien blijft voor hem onduidelijk wat men kan

voorhebben met het onderscheid tussen 'onderdrukkend' en 'bevrijdend'

geweld. Waarbij hij evenwel aantekent dat 'algemene oordelen' ten aanzien

van het maken van dit onderscheid niet 'passen', omdat 'wat de een als

"onderdrukkend geweld" beschouwt (...) door de ander als "bevrijdend

geweld" (zal) kunnen worden ervaren' (135).

Met deze uitleg meent de Minister dat zijn voorstel recht doet aan
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de 'intentie' van de 'overgrote meerderheid' van de Kamer. Hij wijst de

suggestie van de hand als zou het voorstel een 'dubbele bodem' bevatten.

Naar zijn mening krijgt de dienstweigeraar 'elke ruimte'. De door de

Kamer gewenste 'persoonsgebonden benadering' brengt zijns inziens echter

met zich dat bepaalde vragen onbeantwoord moeten blijven (136).

3.3.1.2  Het eerste nieuwe tegenvoorstel

Om tot een 'goede oplossing' te komen van het conflict met de regering

was men vanuit de Kamer bereid tot een aanpassing van het eigen voorstel.

Wanneer men daarmee bij de Minister geen succes heeft
en deze zelf met

een nieuw voorstel komt, dienen Kombrink en Beckers-De Bruijn, de nieuwe

woordvoerster van de Politieke Partij Radicalen (PPR), een eerste tegen-

voorstel in. Het omvat nagenoeg het oorspronkelijke tegenvoorstel vanuit

de Kamer, plus een toelichting.

* de tekst van het voorstel *

De eigenlijke wettekst luidt aldus:

'Ernstige gewetensbezwaren in de zin van deze wet zijn de onoverko-

melijke gewetensbezwaren tegen de persoonlijke vervulling van mili-

taire dienst'.

De toelichting zegt:

'Aangezien de vervulling van militaire dienst in de Nederlandse

krijgnmarlil r,ic,t los gezien kan worden van het aanwenden van of het

dreigen met militair geweld en de voorbereidingen daartoe zullen de

te erkennen gewetensbezwaren in het kader van deze wet een direct of

indirect verband hebben met deze essenti8le functie van de krijgs-

macht'.

De kamerleden geven de voorkeur aan een aparte toelichting boven een

wijziging van het oorspronkelijke voorstel vanuit de Kamer o
m te

voorkomen dat 'het vastleggen van de relatie met militair geweld in de

tekst van de wet de indruk zou kunnen wekken dat een beperking werd

aangebracht op de erkenbaarheid van gewetensbezwaren, terwijl bedoelde

bepaling niet anders dan een toelichting beoogde te zijn' (137).
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3.3.1.3  Het tweede nieuwe tegenvoorstel

Wanneer het er naar uitziet dat de Minister voldoende steun krijgt voor

zijn voorstel, dienen Kombrink en Beckers-De Bruijn op de valreep nog een

tweede tegenvoorstel in. Zij doen dat vooral uit onvrede met de herhaalde

weigering van de Minister om in te gaan op vragen betreffende de

strekking van zijn voorstel. Voor hen riekt dit voorstel naar partij-po-

litiek en is het beslist niet het constructief compromis waarop de

vroegere Minister had gehoopt (138).

* de tekst van het voorstel *

In afwijking van het eerste nieuwe tegenvoorstel valt dit tweede niet

uiteen in een eigenlijke wettekst en een toelichting daarop. Het vormt

6dn geheel en luidt als volgt:

'Ernstige gewetensbezwaren in de zin van deze wet zijn de onoverko-

melijke gewetensbezwaren tegen de persoonlijke vervulling van mili-

taire dienst in direct of indirect verband met het gebruik vqn of de

dreiging met middelen van geweld of (tegen) het doel waarop het

gericht is door de Nederlandse of een bondgenootschappelijke krijgs-

macht waarbij men door dienstvervulling in de Nederlandse krijgs-

macht kan worden betrokken'.

Het voorstel is geen lang leven beschoren geweest. Het wordt niet meer in

behandeling genomen. Dat van de regering komt in stemming en wordt

aangenomen, in de Tweede Kamer en vervolgens ook in de Eerste Kamer. En

zo kwam dan een eind aan de poging van de wetgever om de normering van de

gewetensbezwaren te wijzigen.

3.3.2  De oplossing van de wetgever en het spoor van een mogelijke

andere normering

De verschillende tekstvoorstellen laten zien tot welke oplossing de wet-

gever komt bij zijn poging de normering van de gewetensbezwaren te

wijzigen. Al met al is die oplossing minder geslaagd te noemen. Een

oplossing in het gebaande spoor van een mogelijke andere normering biedt
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in vergelijking daarmee verschillende voordelen en zou op zichzelf

genomen voor de wetgever ook juister en passender zijn. De argumenten die

hiervoor te geven zijn, laten evenwel vooral zien welke principidle

vraag de wetgever eigenlijk moet beantwoorden in verband met de normering

van de gewetensbezwaren.

3.3.2.1  De oplossing van de wetgever

De wetgever bereikt een verruiming van de erkenningsmogelijkheden door

twee onderscheidingen aan te brengen in de afwijzing van deelneming aan

het gebruik van militair geweld. Het eerste onderscheid is dat tussen het

directe of indirecte verband tussen dienstweigering en het gebruik van

militaire geweldmiddelen. Op de tweede plaats maakt de wetgever

onderscheid tussen doeleinden en middelen van militair geweld, om te

laten uitkomen dat de gewetensbezwaren mede ontleend mogen zijn aan het

doel of de doeleinden van het gebruik van militair geweld. Daarnaast

geeft hij een onderbegrenzing van de erkenningsmogelijkheden waar het

betreft 'louter politieke bezwaren' en 'gewetensbezwaren die uitsluitend

berusten op een politieke waardering'. In alle gevallen is het zo dat van

de dienstweigeraar, hoe deze zijn weigering verder ook motiveert, wordt

gevraagd dat zijn weigering mede voortkomt uit het afwijzen van een

mogelijke persoonlijke betrokkenheid bij het gebruik van militair geweld.

De verruiming van de erkenningsmogelijkheden bestaat vooral hierin

dat allerlei motieven van dienstweigeraars niet op voorhand verdacht

zijn. Hun wordt de ruimte gelaten 'aannemelijk' te maken dat hun bezwaren

mede op een of andere wijze samenhangen met het gebruiken van militair

geweld. Blijkt dat niet het geval te zijn, dan mag men niet op erkenning

rekenen. Vanwege deze verruiming zou men de wetswijziging geslaagd kunnen

noemen. Maar de tegenvoorstellen die werden gedaan, onderstrepen de nood-

zaak om de wettekst en de schriftelijke toelichting daarop, uit te leggen

naar de bedoeling van de wetgever. Anders is het gevaar niet denkbeeldig

dat de normering naar haar eigenlijke strekking verloren gaat. Uit de

toelichting op de wettekst zou men immers kunnen afleiden dat met de

vereiste 'band' tussen de gewetensbezwaren en het gebruik van middelen

van geweld wordt bedoeld dat naast allerlei andere motieven in elk geval
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ook de persoonlijke deelneming aan militair geweld zonder meer het motief

voor de weigering moet zijn. Dan zou er in feite geen sprake zijn van een

verruiming in eerder genoemde zin. Eerder zou men dan kunnen zeggen dat

de wetgever met de ene hand terugneemt wat hij met de andere geeft.

Het laatste geldt overigens voor het eerste nieuwe tegenvoorstel.

Terwijl de wettekst suggereert dat er geen specifieke vereisten worden

gesteld, komt de toelichting juist wel met een bepaald vereiste. Het

tweede nieuwe tegenvoorstel trouwens, lijkt vooral te zijn gedaan uit

irritatie over het uitblijven van antwoorden op bepaalde vragen. Het

suggereert een normering van de bezwaren maar door de uiteenlegging van

de erkenningsgronden naar keuze van de dienstweigeraar geeft het in feite

geen normering.

* een minder geslaagde oplossing *

Het grote belang van de bedoeling van de wetgever voor een ji,iste inter-

pretatie van de normering vormt een eerste reden om te spreken van een

minder geslaagde oplossing van de poging om de wet te wijzigen. Zeker, de

bedoeling van de wetgever is altijd van belang voor een juiste inter-

pretatie. Maar hier is de juiste interpretatie afhankelijk van een

inzicht in de bedoeling.

Een tweede reden, die daarmee samenhangt, is dat de normering niet

overeenstemt met de bedoeling. Eerder is het omgekeerde het geval: de

normering moet bij de interpretatie met de bedoeling in overeenstemming

worden gebracht.

De volgende reden is echter belangrijker. De wetgever laat de gewe-

tensbezwaren niet ongemoeid, terwijl men zegt niet langer te willen

treden in het ondeelbare en Dersoonsgebonden geweten van de burger.

Verder zegt de Minister geen algemene oordelen te willen geven over de

erkenbaarheid van de gewetensbezwaren. Maar hij laat wel toe dat het in

de toelichting bij de wettekst gebeurt. De Minister zegt ook dat de wet

de gewetensbezwaren niet beperkt maar de toelichting is minstens naar de

vorm een beperking. In zoverre de wetgever in die zin doet wat hij zegt

niet langer te willen doen, kan de conclusie moeilijk anders zijn dan dat

hij niet geheel is geslaagd.
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* de eigenlijke oorzaak: de opzet van de wettekst *

Ook al is de oplossing minder geslaagd, zij is niettemin noodzakelijk bij

de gekozen opzet van de wettekst. De wettekst is opgezet in de vorm van

een begripsomschrijving van de gewetensbezwaren. De tekst vangt aan met

'Ernstige gewetensbezwaren (...) zijn (...)', enzovoort, en dan wordt

vervolgens binnen de omschrijving het vereiste voor de erkenbaarheid ver-

meld. Deze opzet kenmerkt de nieuwe normering van de gewetensbezwaren, de

tegenvoorstellen die worden gedaan, maar ook alle vorige normeringen

(139). Steeds stelt de wetgever op die wijze de norm voor de erkenbaar-

heid vast en ook de uiteenzettingen van de regering en het overleg met de

Kamer betreffen steeds de vraag wanneer de gewetensbezwaren erkenbaar

zijn. Wanneer de wetgever bij deze opzet de erkenningsmogelijkheden wil

verruimen, is hij wel gedwongen om met de betreffende of soortgelijke

onderscheidingen te werken en kan hij niet anders dan tot een minder ge-

slaagde normering komen.

Nu zou men kunnen zeggen dat in het licht van de bedoeling van de

wetgever toch te leven valt met die gebruikelijke opzet. Toch ziet men

dan iets belangrijks over het hoofd. Bij die opzet is het eenvoudigweg

onmogelijk om de normering in overeenstemming te laten zijn met de wil

van de wetgever de gewetensvrijheid van de dienstweigeraar tot uitgangs-

punt te nemen voor zijn normering. Anders gezegd, het is dan onmogelijk

geworden dat de wetgever een 'rechtsuitspraak' doet in plaats van een

'gewetensuitspraak' (140). Of de wetgever dat nu wil of niet, bij die

opzet is het onvermijdelijk dat het vereiste voor de erkenbaarheid wordt

gezien als een voorschrift dat de dienstweigeraar in zijn gewetensbezwa-

ren beperkt, als een inmenging van de kant van de overheid in de gewe-

tr,n';I,riwitreti, al:; con vereist„ dat de overheid oplegt aan de gewetens-

Iiivw:,t'(,1 I , i,rt q:i 2,(, m:i:Ir· clt)(,i·. Wil cle welclever overcenkomst.ig zijn bedon-

ling de normering wijzigen, dan moet hij tot een andere opzet komen van

de tekst van de normering.

3.3.2.2  Het spoor van een mogelijke andere normering

Met de laatste constatering zit men weer in het spoor van een mogelijke

andere normering.
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* een proeve van de ander soort normering *

Tot nu toe is gebleken dat de erkenbaarheid van de gewetensbezwaren een

normering behoeft omwille van de behartiging van verschillende waarden,

te weten de gelijkheid van allen voor de wet - met het oog waarop een

uitstralingseffect moet worden voorkomen - en de waarde van de vrijheid

en andere samenlevingswaarden, ter bescherming waarvan een goode defensie

nodig is en het gebruik van militair geweld noodzakelijk kan zi.in. De
normering zelf, zo bleek verder, beoogt een uitstralingseffect tegen te

gaan, de gewetensbezwaren bescherming te bieden in de persoonsgebonden-

heid en meervormigheid ervan, en ontoelaatbare 'politjeke' bezwaren tegen

te gaan. Dit alles komt overeen met hetgeen de wetgever bij de normering

beoogt en erin verwerkt wil zien.

In het tot nu toe gebaande spoor van een mogelijke andere normering

kwam vast te staan dat de tekst van de normering de erkenningsgrond van

de gewetensbezwaren moet bevatten en een onderbegrenzing van de erken-

baarheid moet aangeven met het oog op de ontoelaatbaarheid :tan sommige
bezwaren. Van deze twee onderdelen is reeds gebleken dat zij volstaan

voor een normering die aan de gestelde voorwaarden voldoet. Wat daar nu

uitdrukkelijk bij komt is dit: de opzet van de tekst van de normering maq

niet de gebruikelijke zijn. Dat wil zeggen, geen normering geven in de

vorm van een begripsomschrijving van de gewetensbezwaren. Dit is tot nu

toe ook niet gebeurd. De tekst in de lijn van de andere normering zou dan

als volgt kunnen luiden. (Gemakshalve wordt hier aangehaakt bij de tekst

van de nieuwe wettelijke normering.)

In de eerste zin van de tekst wordt de erkenningsgrond vermeld:

'Gewetensbezwaren in de zin van deze wet komen voor erkenning in

aanmerking vanwege het gebruik van militair geweld waarbij men door

dienstvervulling in de Nederlandse krijgsmacht persoonlijk kan

worden betrokken'.

Vervolgens geeft de tekst de begrenzing van de erkenbaarheid aan in de

trant van:

'Verzoeker komt niet voor erkenning als gewetensbezwaarde in aanmer-

king, indien hij deze erkenningsgrond niet beaamt'.
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* de voordelen van deze andere normering *

Deze normering biedt verschillende voordelen. Zij worden hier nogmaals

kort samengevat. Op de eerste plaats behoudt de erkenningsgrond het

karakter van algemene randvoorwaarde, zodat de erkenning van de gewetens-

bezwaren niet onmiddellijk is gebonden aan de afwijzing van deelneming

aan militair geweld. Daarmee laat de normering de gewetensbezwaren voor

wat de persoonsgebondenheid en meervormigheid ervan betreft, ongemoeid.

Tegelijk maakt de tekst ook duidelijk waarom in het geval van de mili-

taire-dienstplicht wel en bijvoorbeeld in het geval van de belasting-

plicht geen erkenning van gewetensbezwaarden mogelijk is. Dit biedt de

dienstweigeraar trouwens tevens de rechtsbescherming die hem toekomt. Een

rechtsbescherming die door de negatief gestelde afgrenzing van de

erkenbaarheid ook niet ongedaan kan worden gemaakt bij de toetsing van

zijn bezwaren. Ten slotte geeft deze negatieve afgrenzing duidelijk met

zoveel woorden aan dat en waarom bepaalde bezwaren niet kunnen worden

erkend.

De normering heeft bij deze andere opzet tenminste twee bijkomende

voordelen ten opzichte van de nieuwe wettelijke normering. Ten eerste

wririgt de wetgever zich hier niet in allerlei bochten. En verder wordt

zonder omhaal van woorden gezegd waar het op staat.

* een juiste normering door de wetgever *

Zou de voorkeur vanwege de genoemde voordelen al kunnen uitgaan naar deze

andere normering, de eigenlijke argumenten hiervoor gaan achter de

voordelen schuil.

Het eerste is dat de erkenningsgrond onverkort wordt vastgehouden.

1n de toelichting bij de nieuwe wettelijke normering is dat niet het

geval. Daar wordt de erkenningsgrond door de verschillende onder-

scheidingen als het ware opgedeeld, zodat bij lezing ervan de indruk kan

ontstaan alsof het op zichzelf genomen juist zou kunnen zijn wanneer

uitsluitend wordt gekeken naar het doel van het gebruik van militair

geweld en in het geheel niet naar de aard en het karakter van het geweld

zelf.

De overige argumenten voor een andere normering dan de gebruikelijke

raken alle de taak en de positie van de wetgevende overheid.



158

Steeds betrof de normering niet op de eerste plaats de gewetens-

bezwaren van dienstweigeraars maar de vraag wanneer de bezwaren voor de

overheid erkenbaar zijn. Met andere woorden, bij de normering gaat het

over de gewetensbezwaren met het oog op hun erkenbaarheid en nerqens

anders over. Bij de aangeduide andere normering komt dit veel duidelijker

tot zijn recht dan bij de normering die in feite is gekozen. Immers, dan

zou de wetgever uitdrukkelijk aangeven waar voor de overheid de grens

ligt bij de erkenning van dienstweigeraars. En hij zou dat niet langer

doen door te zeggen waar naar het oordeel van de overheid bij de dienst-

weigeraar de maatstaf moet liggen om bij de overheid erkenning te krijgen

van zijn bezwaren.

Een argument dat hiermee samenhangt, betreft de verwarring die

steeds ontstaat over het al dan niet mogen beperken van de gewetens-

vrijheid. Zoals gezegd, kan bij de gebruikelijke normering de begrenzing

van de erkenbaarheid worden gelezen als een inmenging van de kant van de

overheid in de gewetensbezwaren van de dienstweigeraar, als een beperking

van de gewetensvrijheid. Van de andere normering kan dit niet worden

gezegd. Daar immers is de normering zo geformuleerd dat duidelijk wordt

dat de overheid niet zonder meer elke dienstweigeraar kan erkennen. Met

andere woorden, dat het vereiste inzake de erkenning - het tegengaan van

willekeur - niet op de eerste plaats de dienstweigeraar in zijn bezwaren

beperkt maar de overheid een beperking oplegt bij de erkenning van

dienstweigeraars. Vandaar blijft de wetgever bij de andere normering daar

waar hij thuishoort: bij zichzelf, en gebruikt hij niet de gewetens-

bezwaren van dienstweigeraars om duidelijk te maken dat de overheid niet

zomaar alle bezwaren mag erkennen.

* de onvruchtbare discussie aan de hand van de gewetensbezwaren *

Het laatste betakent ook dat de wetgever zich bij zijn oordeelsvorming zo

min mogelijk zou moeten inlaten met allerlei voorbeelden van gewetens-

bezwaren. Hij moet zich inzake de erkenning van dienstweigeraars strikt

houden aan de erkenbaarheidsvraag, aan de vraag in hoeverre de overheid

dienstweigeraars kan erkennen. In het proces van de wetgeving gebeurt dit

zelden. En met name laat ook de regering zich in de eerste schriftelijke

uiteenzettingen bij de laatste wetswijziging zeer in met de bezwaren. In
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het laatste debut voor de aanvaarding van de wetswijziging in de Tweede

Kamer houdt de Minister een discussie over zijn voorstel aan de hand van

de gewetensbezwaren duidelijk af. Maar in het debat in de Eerste Kamer

ontkomt ook hij er niet helemaal aan. Om duidelijk te maken dat hij

eigenlijk terecht zo'n discussie afwijst, volgt nu het betreffende ge-

deelte uit het debat tussen hem en Vogt, de woordvoerder van de Pacifis-

tisch Socialistische Partij.

laatstgenoemde laat zich in scherpe bewoordingen uit over het door

de Tweede Kamer aanvaarde regeringsvoorstel. Hij beschouwt het als een

produkt van 'schizofreen denken' en noemt het 'krakkemikkig' en 'half-

slachtig'. Het verschilt voor hem daarin niet van de wetgeving van de

vroegere DWW, toen de erkenning beperkt werd tot gewetensbezwaren tegen

het doden van mensen. Dat liet zijns inziens ten onrechte dienst-

weigeraars geen ruimte te kunnen instemmen met de 'enig logische

gedachte' ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, te weten dat het soms

noodzakelijk kon zijn mensen te moeten doden om daarmee joden van de

gaskamers te redden. Waarom, zo vraagt de woordvoerder zich af, nu weer

zo'n 'duidelijke beperking' van de erkenbaarheid ten aanzien van de

dienstweigeraar die 'niet bereid is, in NATO-verband te strijden voor het

behoud van de kapitalistische samenleving'? Het argument dat 'louter

politieke bezwaren geen gewetensbezwaren zijn', bevredigt hem allerminst.

Dat is voor hem een 'uiteenrafelen van politiek en geweten', terwijl naar

zijn mening iemand die niet 'gespleten' is, 'in zijn politiek handelen

van dezelfde uitgangspunten' uitgaat 'als in zijn verder maatschappelijk

functioneren' (141).

Op deze scherpe kritiek reageert de Minister met de opmerking dat

het vereiste voor de erkenbaarheid de ruimte laat dat 'gewetensbezwaren

gegrond kunnen worden in een concrete situatie op politieke overwegingen'

maar dat 'dit niet betekent dat elk politiek bezwaar een gewetensbezwaar

is' (142).

Met dit antwoord gaat de Minister niet werkelijk in op de geuite

kritiek. Hij blijft steken op het niveau van de gewetensbezwaren. Zijn

antwoord is gesteld in termen van de gewetensbezwaren van een dienst-

weigeraar en daarmee probeert hij de betekenis van zijn voorstel te

verduidelijken. En het enige wat dan in feite gebeurt, is dat hij
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onderscheid maakt tussen gewetensbezwaren en politieke bezwaren zonder

aan te geven waaruit het onderscheid bestaat. Hij geeft met andere

woorden niet de gevraagde duidelijkheid. Om dit te voorkomen had hij er

beter aan gedaan de woordvoerder erop te wijzen dat de overheid niet

zonder meer elk bezwaar mag erkennen, waarom de overheid dat niet mag, en

hoe het vereiste dat de overheid in acht moet nemen, verhindert dat het

bezwaar wordt erkend dat de woordvoerder aanhaalt.

* een passende normering voor de wetgever *

Zoals opgemerkt, zou de wetgever bij de voorgestelde andere normering

zich strikter aan zijn taak houden. Dat maakt een normering mogelijk die
juister zou zijn en die de wetgever ook meer zou passen.

Bij de normering van de gewetensbezwaren lijkt zijn aandacht

gevangen door de bezwaren die voor hem ontoelaatbaar zijn. De normen die

hij tot nu toe gesteld heeft, zijn vooral afgestemd op het afhouden van

die bezwaren. Zodoende staat hij in feite toe dat de persoonlijke

bezwaren van sommige dienstweigeraars zijn normering bepalen. Daarmee

laat de wetgever zich van de wijs brengen. Hij laat zich in het bijzonder

de kans ontnemen juist in de normering uitdrukkelijk naar voren te

brengen wat hij vanaf het begin van het proces van de wetgeving daarbij

onuitgesproken laat: dat hij als wetgevende overheid namens de

samenleving voor dienstweigeraars ruimte wil maken onder de wettelijke

bepalingen van de militaire-dienstplicht. Bij de voorgestelde andere

normering zou hij die kans waarnemen. Daarbij zegt hij immers dat in de

Nederlandse samenleving de overheid om reden van de mogelijke

persoonlijke betrokkenheid bij het gebruik van militair geweld wil wijken

voor de gewetensbezwaren van dienstweigeraars. En hij laat verder weten

dat dienstweigeraars die geen rekening houden met deze erkenningsgrond,

niet voor erkenning in aanmerking komen.

Vandaar zou hier het mes aan twee kanten snijden. De gewetensbezwa-

ren blijven uit de sfeer van een door de wetgever voorgeschreven inhoud,

zodat de dienstweigeraar in vrijheid kan onderkennen dat zijn weigering

genormeerd is. En de wetgever zou, om nog een beeldspraak te gebruiken,

loskomen uit de beklemming van een benauwende omarming van de gewetens-

bezwaren. Hetgeen zou betekenen dat de wetgever zich in vrijheid van zijn
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taak kwijt en de gewetensbezwaren laat waar deze thuishoren: bij de

dienstweigeraar. Kortom, er zou dan een normering kunnen komen die met

reden een normering-in-vrijheid kan heten.

* de eigenlijke vraag in verband met de normering *

Ook al zou dan de ander soort normering juister en passender zijn voor de

wetgever, toch stelt zich hier niettemin een principigle vraag, en wel

deze: doet de wetgever er juist aan om tot die andere normering te komen,

gelet op het belang van de defensie en de taak die hij hier voor zichzelf

ziet, te weten dat de Nederlandse samenleving eventueel met militair

geweld verdedigd moet kunnen worden?

Deze vraag krijgt voor het moment een eerste toelichting. In de

slotbeschouwing op het proces van de wetgeving wordt er nader op

teruggekomen.

Tot nu toe laat de wetgever in zijn normering de bezwaren tegen

militaire dienst nog qeheel voor rekening komen van de dienstweigeraars.

Bij de andere normering zou dat niet langer het geval zijn. Daar zegt hij

namelijk dat hij voor zichzelf in de mogelijke betrokkenheid bij de

ilitorfeninq  van mil itair geweld aan]eidinq ziet om gewetensbezwaarde

dienstplichtigen vrij te stellen van hun dienstplicht. Deze zwenking is

niet van belang ontbloot. De opvatting van de wetgever ter zake van de

defensie is ermee gemoeid. Hij zou immers het motief van de persoonlijke

betrokkenheid bij militair geweld, dat dienstweigeraars over het algemeen

aanvoeren om te worden vrijgesteld, overnemen als zijn argument om gewe-

tensbezwaren tegen militaire dienst te erkennen. En dit zou betekenen dat

hij zegt dat, ofschoon de overheid - en de burgers gezamenlijk - de taak

hplitic,ii cle Nede,·landse :;nmerileving eventileel met militair geweld te verde-

digen, hij het kan wettigen dat burgers militaire dienst afwijzen vanwege

hun mogelijke betrokkenheid bij de uitoefening van militair geweld. De

belangrijkste vraag is dan of het uitgangspunt van de eventuele noodzake-

lijke verdediging toelaat dat hij dit zegt. Met andere woorden, is zijn

uitgangspunt betreffende de verdediging hiermee te rijmen? En doet hij er

wat dat aangaat juist aan om tot een andere normering van de gewetens-

bezwaren te komen?

Is deze vraag, zo zou men kunnen tegenwerpen, niet overbodig en be-
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moeilijkt hij niet onnodig de kwestie van de normering? Het betreffende

argument voor erkenning is toch op z'n minst voorondersteld bij de wrtge-

ving voor dienstweigeraars? Misschien is dat zo. maar dat is beslist niet

zeker. De wetgever kan tot op dit moment nog zeggen dat hij de gewetens-

bezwaren ontziet uit een oogpunt van verdraagzaamheid, van een gedogen of

van barmhartigheid. Bij de andere normering zou hij zeggen dat er een

geldig argument is om dat te doen.

De eigenlijke vraag in verband met de normering kan nog anders

worden geformuleerd. Tot nu toe werden het verrichten van militaire

dienst en de zorg voor een goede defensie in verband gebracht met de

eventuele noodzaak de samenleving met militair geweld te verdedigen.

Daarentegen werd dienstweigering-,Jit-gewetensbezwaren in verband gezien

met de afwijzing van militair geweld. Bij de aangeduide andere normering

doorbreekt de wetgever deze situatie in die zin dat hij ]aat uitkomen dat

het geweld dat met de verdediging gepaard gaat, ook voor hem een geldig

argument is om gewetensbezwaarden vrij te stellen van de verplichting om

aan die verdediging mee te werken. Zou hij hiermee niet op (riverantwoorde

wijze afbreuk doen aan wat naar zijn oordeel de overheid tot plicht

heeft?

Hiermee is opnieuw de vraag aan de orde die werd gesteld naar aanleiding

van de wetgeving in 1923: zou de wetgever in een bezinning op zijn

opvatting inzake de defensie de Kamer niet meer tegemoet kunnen komen?

Nu is in het spoor van de andere normering gebleken dat hij hierbij

zou moeten kunnen komen tot het systematisch laten meewegen van het

aspect van het geweld dat met de verdediging gepaard gaat. Hetgeen niet

wil zeggen dat dit aspect bij hem geheel afwezig zou zijn. Per slot van

rekening werd door de regering in 1923 reeds gezegd dat de samenleving

'zoo noodig' met militair geweld verdedigd moest kunnen worden. Verder

rees naar aanleiding van opmerkingen uit de Kamer in 1962 het vermoeden

dat het 'desnoods' van de militaire verdediging juist kan samenhangen met

een onuitgesproken grote afkeer van het geweld als zodanig. En, wat niet

vergeten mag worden, bij de onderhavige wetswijziging merkte de Minister

op een bepaald moment op dat de doelstelling van het leger is oorlog te

voorkomen.  (Zie blz. 137 . ) De wetgever betrekt evenwel het aspect  van het
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geweld - let wel, als een eigen element van zijn opvatting - in elk geval

niet in de tekst van de normering van de gewetensbezwaren.

Zoals gezegd, is het de vraag of hij daar juist aan zou doen. Toch

maken de genoemde, zij het spaarzame aanwijzingen en zeker ook de kritiek

vanuit de Kamer op de regering erop opmerkzaam dat zulks niet iets geheel

nieuws voor hem zou zijn. Uit de beraadslagingen over de vervangen-

de-dienstplicht en de daarbijbehorende schriftelijke stukken blijkt dat

het in elk geval zijn verantwoording van de wettelijke maatregelen dien-

aangaande ten goede zou komen.

Paragraaf 4  De vervangende-dienstplicht en de weigering daarvan

Di, wrt iever stond, evenals bij de normering van de gewetensbezwaren, uit-

voe,·ig stil bij de vervangmde-dieiistplicht en de weigering daarvan. Bij

de behandeling van dit gedeelte van de wetgeving komen eerst de verschil-

lende onderdelen van de besluitvorming ter sprake. Daarna volgen twee op-

merkingen, een over de inhoud van de dienstverplichting en een tweede

over de aard van deze verplichting. De opmerkingen betreffen vooral de

verantwoording van de besluitvorming. Tevens betekenen zij het einde van

het onderzoek naar het proces van de wetgeving.

4.1  De vervangende-dienstplicht

* de argumenten voor een vervangende-dienstplicht *

1)(' 1'1!lieril,(1 viricll eeti vervaricieride-clientiti)licht voor dienst.weigeT·aurs no-

dig, omdat de militaire dierist een Lware verplichting is, de 'burger-

plicht' om 'in geval van nood leven en vrijheid van medeburgers' te be-

schermen (143). Die verplichting heeft volgens haar geen discriminatie

tot gevolg voor de dienstweigeraars ten opzichte van degenen die geen

vervangende dienst behoeven te verrichten nadat bij dezen gebleken is dat

zij niet tot militaire dienst 'in staat' zijn. Deze vrijstellingsgrond

heeft betrekking op een gebrekkige lichamelijke of psychische gesteldheid

van dienstplichtigen en niet op hun gezindheid, aldus de regering (144).

Met name De Kwaadsteniet deelt uitdrukkelijk de mening van de
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regering. Hij beschouwt de militaire dienst als een 'niet qeringe dienst

aan de samenleving'. 'Respect voor serieuze gewetensbezwaren tegen mili-

taire-dienstplicht mag', zo meent hij, 'niet tekort dnen aan de

dankbaarheid jegens de tallozen voor wie het eveneens een gewetenszaak is

zich persoonlijk en met gevaar voor eigen bestaan in te zetten ter

bescherming van hun medeburgers en ter verdediging van de samenleving'

(145).

Naast deze argumenten voor een vervangende-dienstplicht kan men ook

de mening beluisteren dat het opleggen van die verplichtinq in elk geval

redelijker is dan een toetsing van de gewetensbezwaren (146).

* de duur van de vervangende dienst *

De regering beschouwt de langere duur van de vervangende dienst ten

opzichte van de militaire-diensttijd vooral als 'aanvullend' middel op de

toetsing van de bezwaren om 'voldoende zekerheid' te krijgen omtrent de

oprechtheid van de dienstweigeraar. Voor de langere duur vindt zij ook

een aanleiding in de 'zwaarte' van de militaire dienst en in do ' leef-

omstandigheden' van militair-dienstplichtigen. Ten slotte is volgens haar

een 'minimum-duur' van 18 maanden voor de vervangende dienst nodig met

het oog op de 'kwaliteit van de te verwerven arbeidsplaatsen' (147).

Kombrink, Van der Spek en Van Winkel, de woordvoerder van de

Politieke Partij Radicalen (PPR), spannen zich in om die langere duur van

de vervangende-diensttijd ongedaan te maken. De overwegingen van de

regering wegen naar hun smaak niet op tegen de eis om ten aanzien van

dienstweigeraars het beginsel van 'rechtsgelijkheid' in acht te nemen

(148). Voor dat argument wil de regering echter niet wijken.

* de inrichting van de vervangende dienst *

De regering wijst ook het idee van de hand om een 'scholingsinstituut

voor sociale weerbaarheid' in het leven te roepen. Op zo'n vormingsinsti-

tuut zouden dienstweigeraars tijdens hun vervangende dienst gedurende een

bepaalde tijd een scholing moeten kunnen krijgen die in de lijn ligt van

hun motieven om de militaire dienst te weigeren.

Naar het oordeel van de regering zou een dergelijk instituuut niet

passen bij het uitgangspunt van haar beleid inzake de tewerkstelling van
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dienstweigeraars, te weten dat de dienst moet worden verricht bij

'instellingen, die in het algemeen belang' werkzaam zijn. Het zou evenmin

passen bij haar beleidsvoornemen om de gemeenten meer te betrekken bij de

tewerkstelling van dienstweigeraars. Verder is zij van oordeel dat de

vervangende verplichtingen 'zoveel mogelijk vergelijkbaar' dienen te zijn

met die van de militaire dienst (149).

* de ongewapende militaire dienst *

De regering heeft ook het vaste voornemen een einde te maken aan de moge-

lijkheid tot het verrichten van 'ongewapende militaire dienst' voor de

groep van zogenoemde beperkt bezwaarden. Zij acht op de eerste plaats die

dienst 'innerlijk tegenstrijdig': de bezwaarde wijst het gebruik van

militair wapengeweld af, terwijl dat juist het specifieke van het leger

uitmaakt. Bovendien loopt naar haar zeggen de wapenweigeraar in de

'moderne oorlogsvoering' het grote risico bij wapengeweld betrokken te

raken en zijn er in het leger geen echt ongewapende functies meer. Verder

levert naar het oordeel van de regering de aanwezigheid in het leger van

militairen die geen wapengeweld willen gebruiken, extra gevaar op voor de

andere soldaten. Ten slotte meent de regering een tewerkstelling van de

groep wapenweigeraars op het Ministerie van Defensie niet in overweging

te moeten nemen vanwege de te verwachten tegenstand binnen het daar

bestaande Georganiseerd Overleg over arbeidszaken (150).

Kombrink en I)e Kwaadsteniet tekenen uitdrukkelijk bezwaar aan tegen

het voorneinen van de regeririg. Kombrink meent dat de wapenweigeraar zelf

moet mogen uitmaken welke risico's hij wil lopen. De Kwaadsteniet is van

mening dat de regering met haar voornemen 'op de stoel' van de dienst-

weigeraar gaat zitten (151). Van Dis is van mening dat de afschaffing van

de ongewapende militaire dienst een miskenning is van het gewetensbezwaar

tegen het doden in zijn 'zuivere' en 'toetsbare' vorm (152).
Al deze bezwaren mogen echter niet baten. De regering houdt aan haar

voornemen vast.

4.2  De weigering van de vervangende-dienstplicht

Militaire-dienstweigering gaat soms gepaard met de weigering van de ver-
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vangende dienst. Deze dubbele weigering wordt met name gepraktizeerd door

de dienstplichtige leden van het godsdienstig genootschap van Jehovah's

Getuigen en door de zogeheten totaalweigeraars. De grootste moeilijkheid

waarvoor de weigering van de vervangende dienst regering en oarlemEnt

stelt is de langdurige gevangenisstraf die erop volgt. Deze staat gelijk

aan die van de vervangende dienst (153).

* de oplossing voor leden van bepaalde groeperingen *

Voor de Jehovah's Getuigen ziet de regering een aanvaardbare oplossipa.

Zij wil de reeds gepraktizeerde vrijstelling van de vervangende dienst

wettelijk vastleggen in een aparte vrijstellingsgrond die de vorm heeft

van een 'groepsbenadering'. Deze bepaling zou uit hoofde var' het 'gelijk-

heidsbeginsel' ook voor leden van soortgelijke groeperingsn de mogelijk-

heid openen te worden vrijgesteld van de vervangende dienst.

Om meerdere redenen acht de regering 'enige tolerantie' mogelijk

tegenover de Jehovah's Getuigen; waarbij zij vooropstelt dat zij een

'redelijk en humaan beleid' wil voeren. Op de eerste plaats bjijkpn de

gewetensbezwaren van de leden van het qenootschap altijd voor erkenning

in aanmerking te komen. Daernaast is hun oprechtheid niet agn de minste

twijfel onderhevig, gelet op het feit dat zij consequent berusten in de

hun opgelegde gevangenisstraf. Ten slotte is voor de regering van belang

dat zij afkomstig zijn uit een groepering die 'uniek' is en een gesloten,

duidelijk herkenbare organisatie kent met strenge toelatingseisen (154).

Van de motieven van de Jehovah's Getuigen vermeldt de regering hun

overtuiging dat zij zich op generlei wijze persoonlijk mogen inzetten

voor de 'verdediging van een bepaalde staat'. Zij beschouwen zichzelf als

'onderdaan' van een 'buiten de wereld tredend, doch tevens de wereld

omvattend Koninkrijk', 'Gods Koninkrijk', waarvan zij 'gezanten' ziln.

Daarin ligt voor hen ook het motief voor de weigering van de vervangende

dienst, zo zegt de regering. Zij hebben een 'predikingsplicht': de

verplichting om 'met inzet van hun gehele persoon' de 'leer' te

verbreiden. En de vervangende dien9t belemmert hen daarin (155).

* de totaalweigeraars *

De regering ziet daarentegen om meerdere redenen geen aanvaardbare
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oplossing voor de zogeheten totaalweigeraars. Zij vormen om te beginnen

geen duidelijk herkenbare groepering. Belangrijker voor de regering is

echter het standpunt van de totaalweigeraars. Zij beschouwen de

verplichting tot militaire dienst als een bewijs van het militaristisch

handelen van de overheid. Aangezien zij hierom ook een toetsing van hun

bezwaren door de overheid afwijzen, kan niet duidelijk worden of de

bezwaren van totaalweigeraars erkenbaar zijn. Vandaar ziet de regering

ook geen oplossing in het voorstel van Kombrink om de totaalweigeraars na

een erkenningsprocedure vrij te stellen van de vervangende dienst. In dat

geval zou overigens, zo meent de regering, de 'zinvolle functie' van de

vervangende dienst verloren gaan als een bijkomende toets voor de

oprechtheid van de dienstweigeraars (156).

Allen lijken het er over eens te zijn dat 'logischerwijze' eigenlijk

alleen de afschaffing van de militaire-dienstplicht uitkomst zou kunnen

bieden voor de totaalweigeraars (157).

* uitstel van een principi6le besluitvorming *

Het zoeken naar praktische oplossingen voor de Jehovah's Getuigen en de

totaalweigeraars stelt regering en parlement ook voor principi0le

vragen. Naar het oordeel van de regering verschillen de totaalweigeraars

van de Jehovah's Getuigen vooral hierin dat zij zich niet 'neutraal' op-

stellen tegenover de overheid. Zij bestrijden de 'legaliteit' van een

'fundamenteel recht van de overheid' om de militaire-dienstplicht op te

leggen (158). Kombrink is het met die typering niet eens. De totaalweige-

ring is zijns inziens een 'protest' met een politiek karakter, zoals naar

zijn mening de weigering van de Jehovah's Getuigen evengoed een 'poli-

tieke stellingname' is (159). Verder wordt de vraag opgeworpen hoe de

reger ing nu een onderscheid kan maken tussen motieven, terwijl men daar

juist vari afstai,tr loen het ging over de voedingsbron van de gewetensbe-

zwaren in verband met de erkenbaarheid ervan. Een andere vraag is nog hoe

het bij zo'n verschillende behandeling van Jehovah's Getuigen en totaal-

weigeraars gesteld is met het door de overheid in acht te nemen gelijk-

heidsbeginsel. Hierbij wordt ook de vrijstelling van militaire dienst

vanwege het bekleden van een godsdienstig of menslievend ambt in de dis-

cussie betrokken (160).
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De ingewikkeldheid van de materie inzake de vrijstellingen en het

feit dat deze materie op de eerste plaats de wet op de militaire-dienst-

plicht raakt, brengen de regering ertoe een principiale behandeling

ervan uit te stellen (161).

4.3  Twee opmerkingen aangaande de inhoud en de aard van de

dienstverplichting

Het overleg inzake de vervangende-dienstverplichting toont aan dat van de

zijde van de regering een nadere verantwoording wenselijk zou zijn van de

inhoud en de aard van de dienstverplichting.

4.3.1  De inhoud van de verplichting

De verantwoording van de wetgeving inzake de vervangende-dienstplicht

komt geheel overeen met de rechtvaardiging van de norm inzake de erken-

ning van dienstweigeraars. Ook nu gaat men uit van de eventue): militairs

verdediging van de samenleving in tijden van nood. En aan do andere kant

wordt in verband met de gewetensbezwaren gesproken over het eitoefenen

van - dodelijk - militair geweld. Dit laatste gebeurt trouwens ook waar

even de vraag aan de orde is of het recht op militaire-dienstweigering

geen grondrecht is. Daarbij merkt de regering op dat weliswaar een

verband kan worden gelegd tussen het dienstweigeringsrecht en het

wellicht als grondrecht aan te merken 'recht cm te leven en om te

weigeren te doden',  maar dat gewetensbezwaren geen onmiddellijk recht

geven op vrijstelling van een wettelijke verplichting (162). Maar bij de

verantwoording van die verplichting wordt het aspect van het geweld niet

betrokken. En dat verhindert dat de wetgever, al was het maar in

principe, ontvankelijk zou kunnen staan tegenover de gedachte dat dienst-

weigeraars zich evengoed als militairen maar dan ag andere wijze willen

inzetten voor de samenleving op het terrein van de defensie, en den

bijvoorbeeld met het oog op het voorkomen van de noodzaak de samenleving

met militair geweld te verdedigen, zoals dit bijvoorbeeld bli,ikt uit het

verzoek te komen tot de oprichting van een instituut voor training in

sociale weerbaarheid.
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Ook de beperkte militaire-dienstweigering, de wapenweigering, zou in

die zin anders kunnen worden begrepen dan nu het geval is. Dat wil

zeggen, niet alleen onder het opzicht van het al dan niet dragen en

bedienen van wapens, maar mede als uiting van dienstweigeraars om,

ondanks de gewetensbezwaren die zij hebben, hun loyaliteit met de

samenleving op het terrein van de defensie te willen betonen.

Het gaat nu niet over de vraag of alle wensen en verzoeken door de

regering zijn in te willigen of te verwerkelijken zouden zijn. Wat uit de

argumentatie blijkt is dat de wetgever, en met name de regering, geen

aandacht heeft voor de moqelijkheid dat weigerachtige dienstplichtigen

zich willen inzetten voor de samenleving op het vlak van de defensie, zij

het dan in een andere context of op andere wijze. Wanneer het aspect van

het geweld uitdrukkelijk als een van de elementen zou meewegen in de

opvattingen van de regering ten aanzien van de defensie, zou dat wel het

geval hebben kunnen zijn.

4.3.2  De aard van de verplichting

Wanneer de regering de militaire-dienstplicht een 'burgerplicht' noemt,

gaat het daarbij over een dienst waarin allen delen en waarin ook de

dienstplichtige deelt. Het is een zaak van allen en van eenieder, dus

mede ook de persoonlijke zaak van de dienstplichtige. Deze persoonlijke

aard van de verplichting komt sterk naar voren bij De Kwaadsteniet waar

deze spreekt over een 'dienst aan de samenleving' en over de 'dankbaar-

heid' waartoe men verplicht is jegens de militairen.

Het begrip dat de dienstverplichting in die zin mede persoonlijk van

aard is, lijkt geheel afwezig bij de regering waar het gaat over de

totaalweigeraars. De regering ziet in de totaalweigering slechts een

ontkenning van de 'legaliteit' van een 'fundamenteel recht' van de

overheid om de militaire-dienstplicht op te leggen. Wanneer de regering

in verband met de totaalweigering de militaire-dienstplicht niet anders

verantwoordt, geeft zij eerder voedsel aan het standpunt van de totaal-

weigeraar dan dat diens standpunt ten opzichte van de overheid wordt

ontzenuwd. Immers, de gegeven typering kan, apart genomen, de gedachte in

de hand werken als zou de dienstverplichting een uitvloeisel zijn van een
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beschikkingsrecht van de overheid ten aanzien van dienstplichtigen en

vandaar louter een zaak van dwang en machtsuitoefening van de kant van de

overheid. En wat zou een totaalweigeraar vanuit zijn standpunt daar

anders in kunnen zien dan juist een bewijs van een 'militaristische'

instelling van de overheid?

Wanneer de regering daarentegen meer tot uitdrukking zou brengen dat

het hier om een nood-recht gaat, en wanneer zij daarbij zou onderkennen

dat de personen die onder dit recht vallen, ernstige bezwarer kunnen

hebben tegen het gebruik van geweld, dan zouden de verwijten van totaal-

weigeraars haar in het geheel niet raken. Eerder zou zij dan aannemelijk

kunnen maken dat allen persoonlijk delen in de verantwoordelijkheid van

de overheid inzake de defensie. Wie weet, geldt dit zelfs ook voor

totaalweigeraars. In elk geval zou haar verantwoording van de militaire

dienst en van de vervangende-diepstverplichting ermee gebaat zijn, omdat

dan duidelijk zou kunnen worden dat de overheid hen niet kan missen,

hoeveel liever ook zij in dezen niet genoodzaakt zou willen zijn op hen

een dwingend beroep te doen.

Een bredere verantwoording van de dienstverplichting lijkt ock wen-

selijk voor een juiste beoordeling van de verschillende gronden voor

vrijstelling. Bij het weinige wat hierover is gezegd, valt evenwel op dat

ook daar de militaire dienst slechts onder de aandacht komt als een

verplichting die de overheid met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel

aan alle burgers kan opleggen.

Of een bredere verantwoording van de dienstverplichting gevolgen zou

hebben voor de duur van de vervangende dienst, is in het bestek van deze

studie niet te overzien. Trouwens, gelet op het verband dat wordt qelegd

tussen de duur van de vervangende dienst en de toetsing van de bezwaren,

moet toch eerst nog maar blijken of de regering op zichzelf zou kunnen

meegaan met een andere normering van de bezwaren.
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NABESCHOUWING OP HET PROCES VAN DE WETGEVING

* de normering: symbool van de confrontatie *

De normering van de gewetensbezwaren eist verreweg de meeste aandacht van

de wetgever op. Keer op keer vormt zij de centrale kwestie in het overleg

tussen regering en parlement, en men weet er niet goed raad mee.

Zoals werd geopperd aan het einde van het eerste deel van de studie,

kan de wettelijke normering van de gewetensbezwaren inderdaad het symbool

heten van de confrontatie tussen overheid en burger op het punt van de

militaire-dienstplicht. In de vaststelling van de norm krijgt de

confrontatie haar beslag. En de normering is als het ware het fundament

van het dienstweigeringsrecht.

* de principiEle vraag in verband met de normering *

In de loop van het onderzoek werd steeds duidelijker dat de wetgever wel

degelijk de gewetensbezwaren van dienstweigeraars kan en mag, ja zelfs

moet normeren om willekeur van de kant van de dienstweigeraar tegen te

gaan. De conclusie kan dan ook niet ziJn dat de wetgever biJ een volgende

gelegenheid maar geheel van een normering zou moeten afzien. Wel stelt

zich de vraag of hij niet tot een ander soort normering dan de gebruike-

lijke moet komen. Een normering waarbij de wetgever aan de ene kant niet

treedt in de gewetensbezwaren van dienstweigeraars en aan de andere kant

voorkomt dat er een uitstralingseffect optreedt naar andere wetgeving, en

bewerktstelligt dat de behartiging van belangrijke waarden niet in het

gedrang komt.

70'n andere normering lijkt mogelijk, indien wordt vastgelegd waarom

de wetgevende overheid meent gewetensbezwaren tegen militaire dienst te

moeten ontzien en daarbij aantekent dat wie deze algemene erkenningsgrond

niet beaamt, niet in aanmerking komt voor een erkenning als gewetensbe-

zwaarde in de zin van de wet.

Echter, bij alle pluspunten die zo'n soort normering zou hebben uit

een oogpunt van de positie en de taak van de wetgever, er rijst hier wel

onvermijdelijk een principidle vraag, en wel deze:

Doet hij er juist aan te zeggen dat hij gewetensbezwaren tegen
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militaire dienst meent te moeten ontzien vanwege de mogelijke per-

soonlijke betrokkenheid bij het gebruik van militair geweld, ge]et
op zijn uitgangspunt dat de samenleving, onder meer met. beh,J]p van

dienstplichtigen, militair moet kunnen worden verdedigd?

* de reikwijdte van het antwoord op de vraag *

Deze vraag komt erop neer dat moet worden nagegaan of en zo ja hoe het

standpunt van de gerechtvaardiqde verdsdiging die uitspraak van de

wetgever verdraagt.

Mocht dat in bepaalde zin zo zijn, dan zoo het toch nog een illusie

zijn te menen dat het dan met die ander soort normering wel qebeiteld

zit. De reikwijdte van een positief antwoord is met andere woorden

beperkt, omdat zich dan weer andere vragen stellen. Bjjvoorbeeld de meer

politieke vraag of de wetgever de voorgestelde andere normering wel

wenselijk zou achten, aangezien de overheid in feite niets liever ziet

dan dat er geen dienstweigeraars zijn. Een andere. niet onbelangrijkc

vraag is of de verantwoordelijkheid van de burger en zijn geve+en ten

aanzien van zijn - institutionele - verplichtingen jegens de overheid bij

de andere normering niet te zeer zou vervagen. Bij de gebruikelijke nor-

mering staat immers, zo zou men kunnen zeggen, in alle gestrengheid aan-

gegeven wat een gewetensbezwaarde moet willen beamen om te worden erkend.

(Al geldt dit voor de huidige normering niet onmiddellijk.) Aan de andere

kant kan men zich ook afvragen of de voorgestelde normering juist niet

past in een democratische rechtsstaat waarbij allen persoonlijk delen in

de verantwoordelijkheid voor het algemeen welzijn en waar tegenover zij
zoveel mogelijk in persoonlijke vrijheid hun verplichtingen op zich

moeten kunnen nemen. Magen  dan  op hun beurt  ook  niet de weigerachtige

dienstplichtigen in persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid komen

tot het onderkennen van waartoe zij ten opzichte van de overheid ver-

plicht zijn?

Op al dit soort vragen is het antwoord nodig voordat de voorgestelde

normering aanvaardbaar zou kunnen worden. En daarvoor is op de eerste

plaats het antwoord op de gestelde vraag nodig. Mocht dit positief uit-

vallen, dan heeft het pas zin om die andere vragen te stellen. In het

licht van de bevindingen in het komende deel van de studie zal een ant-
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woord op deze vragen enigermate worden aangestipt in het besluit van de

studie. Het komende en tevens laatste deel van de studie zal geheel zijn

gewijd aan het zoeken van het antwoord op de gestelde vraag. Voordat dit

gedeelte een aanvang neemt, is echter nog een opmerking over een bijzon-

der aspect van de vraag op haar plaats.

* de godsdienstige dimensie van de verantwoordelijkheid inzake de

defensie *

In het proces van de wetgeving stond aanvankelijk de gedachte voorop dat

oorlogvoering uitdrukkelijk van Godswege geoorloofd is. Hetgeen kracht

werd bijgezet met een godsdienstig gefundeerd oorlogsrecht, ontleend aan

een goddelijke opdracht tot verdediging en bemiddeld door een goddelijke

zwaardmacht van de overheid. Voorts heette het dodelijk geweld

uitgeoefend ingevolge overheidsbevel, rechtmatig te zijn. (Terzijde zij

opgemerkt dat deze uiteenzettingen ook werden bestreden.) Daartegenover

berust dienstweigering, zo zeiden toen de regering en een aantal

parlementsleden, op de onjuiste gedachte dat God alle geweldsuitoefening

heeft verboden, zodat dienstweigeraars wellicht onoverwinnelijke bezwaren

tegen militaire dienst kunnen hebben, maar dan toch altijd voortkomend

uit een dwalend geweten. (Een mening die plaats maakte voor het

respecteren van een afwijkend standpunt.)

Nu, aan het einde gekomen van het proces van de wetgeving, is

gebleken dat bij die godsdienstige opvattingen het geweldsaspect van de

verdediging niet systematisch is meegewogen. Daarmee zijn die

verwticirdinfieri van de god:;dieristige dimensie van de verantwoordelijkheid

inzake de defensie al minder overtuigend geworden. En in feite zullen ook

nog slechts weinigen dit soort rechtvaardigingen van de defensie in de

mond nemen; maar dat is voor het moment niet belangrijk. Wel belangrijk

is dat de godsdienstige dimensie op het moment zo niet verdwenen, dan

toch geheel aan de ziJlijn van de oordeelsvorming is komen te staan.

Aangezien deze dimensie steeds verbonden is geweest aan de ene kant

met het standpunt van de gerechtvaardigde verdediging en aan de andere

kant met de afwijzing van het gebruik van geweld, kan het zijn dat zij

opnieuw en zuiverder voor het voetlicht zou kunnen komen in de

beantwoording van de gestelde vraag. Dit wil niet zeggen dat de aandacht
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in het volgende deel van de studie uitdrukkelijk uitgaat naar het gods-

dienstig aspect van de moraaltheologische leer inzake oorlog en vrede.

Dat behoeft ook niet. De godsdienstige dimensie betreft immers steeds het

standpunt van de gerechtvaardigde verdediging en de afwijzing van mili-

tair geweld. En om een moraaltheologische analyse en doordenking van deze

posities dient het met het oog op de gestelde vraag te gaan. Het belang

hiervan voor het godsdienstig aspect bestaat er dan in dat de genoemde

posities belangrijke bouwstenen of de conclusies vormen in de te onder-

zoeken theologische beschouwingen inzake het vraagstuk van oorlog en
vrede. In het licht van de bevindingen dienaangaande wordt op de gods-

dienstige dimensie van de verantwoordelijkheid inzake de defensie kort•

teruggekomen in het besluit van de studie.
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DEEL III EEN MORAALTHEOLOGISCHE BEZINNING OP HET STANDPUNT VAN DE

RECHTVAARDIGE VERDEDIGING

INLEIDING

In het proces van de wetgeving vond geen uitdrukkelijke bezinning plaats

op het standpunt van de rechtvaardige verdediging in betrekking tot het

geweld dat met de verdediging gepaard gaat. Deze bezinning is nodig om te

bezien of het standpunt van de rechtvaardige verdediging toelaat dat de

wetgever gewetensbezwaren tegen militaire dienst erkent om reden van de

mogelijke persoonlijke betrokkenheid van dienstplichtigen bij het gebrui-

ken van militair geweld.

Dit derde deel van de studie geeft een bezinning op de eventuele

gerechtvaardigdheid van een militaire verdediging. De opzet ervan is als

volqt. In eerste instantie worden enkele beschouwingen geanalyseerd

waarin een keuze wordt gemaakt vtor of tegen verdediging-met-militair-

geweld. Uit de analyse zal vooral blijken dat de verschillende standpun-

ten op eenzelfde grondgedachte gebaseerd zijn. Vanuit die grondgedachte

de beschouwingen teruglezende, kan men een wezenlijke overeenkomst tussen

de standpunten constateren. Deze bestaat in de opgave de noodzaak tot

verdediging-met-oorlogvoering te vermijden en uit te bannen in een proces

van vredesbevordering. Voor wat het standpunt van de rechtvaardige verde-

diging betreft, betekent deze overeenkomst dat het strikt moet worden be-

schouwd als een nood-recht in de context van de opgave tot vredesbevorde-

ring en tot het uitbannen van de oorlog.

Het daaropvolgende achtste hoofdstuk gaat nader in op het nood-recht

van de verdediging-met-oorlog in een doorlichting van de kerkelijke leer

inzake oorlog en vrede na 1945 op het punt van de rechtvaardige verdedi-

ging.

De bevindingen dienaangaande monden uit in een systematische uiteen-

zetting van de vredesmoraal; een moraal die wordt gekenmerkt door een

historisch-sociale dynamiek en een moraal die zegt dat het recht tot

verdediging-desnoods-met-oorlog slechts erop wacht duurzaam te zijn
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ingelost in een bestel van sociale rechtvaardigheid-zonder-oorlogvoering.

Aan deze moraal is het negende en laatste hoofdstuk gewijd.

Tot slot zij opgemerkt dat de vraag ter zake van de wettelijke normering

van de gewetensbezwaren uitdrukkelijk ter sprake komt in het besluit van

de verschillende hoofdstukken.
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HOOFDSTUK VII DE SFEER VAN EEN CONTROVERSE TUSSEN HET PACIFISME EN DE

LEER VAN DE RECHTVAARDIGE OORLOG

Inleiding

Het standpunt van de rechtvaardige verdediging-desnoods-met-oorlog heeft

zijn feitelijke tegenvoeter in de afwijzing van het gebruik van -

militair - geweld. Beide standpunten vindt men terug respectievelijk in

de leer van de rechtvaardige oorlog en in het pacifisme. Zij vormen twee

lijnen in de traditie van het leerstuk van oorlog en vrede die blijkens

bepaalde stemmen in de literatuur elkaar moeilijk of in het geheel niet

lijken te verdragen (1).

In dit hoofdstuk worden enkele voorbeelden van die tradities onder-

zocht. Gekozen is voor materiaal waarin een duidelijke keuze wordt

gemaakt voor 66n van beide standpunten en die keuze wordt beargumen-

teerd. Het motief daarvoor is dat pas aan de hand van een tekst-analyse

van dergelijk materiaal zichtbaar kan worden waar in feite over en weer

de verstaansmoeilijkheden liggen. In de eerste paragraaf wordt nagegaan

hoe men in de verschillende voorbeelden tot zijn standpunt komt; een

standpuntbepaling die tot een sfeer van controverse tussen de twee

tradities kon leiden. Daarna zal blijken dat juist aan beschouwingen en

verklaringen waarin de beide standpunten worden verdedigd, argumenten

kunnen worden ontleend om die sfeer van een controverse te doorbreken.

Dat gebeurt door de standpuntbepalingen in de verschillende beschouwingen

als het ware terug te lezen naar de achtergrond waaruit zij voortkomen.

Dan valt vooral op dat er sprake is van eenzelfde grondgedachte in de

twee tradities, te weten dat het streven onverkort gericht moet zijn op

een rechtvaardige en vreedzame wereldsamenleving zonder oorlogvoering. De

tweede paragraaf gaat hierop in. De derde paragraaf ten slotte laat zien

hoe in de lijn van de grondgedachte de beide tradities uitgezuiverd

kunnen worden.

Tot slot zij opgemerkt dat de voorbeelden vooral zijn gekozen uit de

periode waarin ook het proces van de wetgeving inzake militaire-dienst-

weigering zich voltrok. Dit om de aansluiting bij de oordeelsvorming van
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de wetgever zoveel mogelijk te bewaren.

Paragraaf I  De standpuntbepaling binnen het pacifisme en in het kader

van de leer van de rechtvaardige oorlog

1.1  De pacifistische opvatting

De argumenten voor de afwijzing van militair geweld varieren. Dat neemt

niet weg dat in de onderzochte voorbeelden een aantal aspecten zijn aan

te wijzen die de pacifistische opvatting kenmerken. Opgemerkt zij dat de

voorbeelden voornamelijk afkomstig zijn uit de traditie van het christe-

lijk pacifisme.

1.1.1  Steeds terugkerende elementen

* geweldloosheid en christelijk geloven *

Een eerste element is dat geweldloosheid onmiddellijk gekoppeld wordt aan

ware christelijke godsdienstzin. Geweldloosheid is het tegendeel van het

geweld van het 'christelijk barbarendom der westerlingen', zoals B hler

het eens uitdrukte. Uit afschuw tegenover militair geweld en de ontwikke-

ling van militaire geweldmiddelen rond 1900 leerde Bahler dat 'werkelijk

godsdienstige ouders' ertoe verplicht zijn 'hun kinderen zo op te voeden,

dat zij tot geen geweldsdaad zijn te brengen, doch op boven-gewelddadige

wijze strijden voor een geweldloze maatschappij' (2).

* de navolging van Christus en zijn kruisdood *

De christelijke verplichting tot een pacifistisch standpunt wordt vervol-

gens vaker in verband gebracht met de navolging van Christus en met name

met diens kruisdood. Zo noemde bijvoorbeeld L. Ragaz de geweldloze

houding het teken van het 'vrijwillig op zich genomen kruis'. Voor hem

betekent Christus'kruisdood de 'eeuwige veroordeling van het geweld; de

angel van de geschiedenis en haar wending'. 'Wie zich tot het kruis

bekent, veroordeelt', aldus  Ragaz, 'het geweld als ongoddelijk'. Het

kruis 'is de onvergelijkelijke eeuwige prediking van de geweldloosheid'
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en 'leerlingen van Christus' zullen daarom niet naar het 'zwaard' grijpen

(3).

In zijn uitvoerige verdediging van het pacifisme uit 1953 staat bij

J. Lasserre het motief van de navolging van Christus en vooral van zijn

kruisdood uitdrukkelijk in de context van het verplicht-zijn tot 'totale

gehoorzaamheid' aan het Evangelie. Het Evangelie vraagt naar de opvatting

van Lasserre voor alles gehoorzaamheid aan de vervolgde en gekruisigde

Christus. Het christelijk geloof is op de eerste plaats een leer van het

kruis. Daarin staat het haaks op de praktijk van het bestaande christen-

dom, dat zich verwant zou hebben gemaakt met de ideegn van vervolgers.

Die gehoorzaamheid aan het Evangelie moet zwaarder wegen dan het eventue-

le lijden dat vanwege de pacifistische opstelling moet worden ondergaan.

* het verbod om te doden en de oecumene *

Een geweldloze opstelling beantwoordt naar de mening van Lasserre ook aan

de wet van God, die het verboden heeft de naaste te doden. Zij past

bovendien bij de oecumenische gemeenschap van de christenen in het

Lichaam van Christus. Om al deze redenen staat voor Lasserre vast dat

christenen geweldloos moeten zijn, verplicht zijn tot dat 'minimum' aan

'moralisme' om niet 'heidens' te worden, dat wil zeggen om Christus niet

te verloochenen door de inlijving in het leger, het heidendom van Mars,

de oorlogsgod (4).

De verschillende elementen, zoals die bij Lasserre te vinden zijn,

keren terug in een beschrijving van het 'christelijk pacifisme' door J.

de Graaf uit 1954 (5).

Het aspect van de oecumenische verbondenheid stelt naar het oordeel

van De Graaf een nationalistische houding en de ingeburgerde eis solidair

te zijn met het eigen volk of het 'Westen' onder kritiek (6). Bij deze

auteur vindt men ook de volgende toelichting op de betekenis van het

verbod om te doden. De overtuiging niet te mogen doden noemt De Graaf het

'meest voor de hand liggende oordeel' want 'ik mag mij niet willekeurig

vergrijpen aan leven, dat ik zelf niet geschapen heb, dat mij dus nooit

toebehoort, maar hoogstens is toevertrouwd'. Dat het doden vanwege de

staat 'ineens wel geoorloofd en zelfs geboden' zou zijn, vraagt dan ook

een 'bijna blind vertrouwen' in de 'wijsheid van de staat '. Alleen God,
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zo meent De Graaf, zou het 'oorspronkelijke gebod' om niet te doden,

buiten werking kunnen stellen, 'omdat God boven Zijn gebod staat en aan

Zijn gebod niet gebonden kan worden'. Bezwaar maken tegen het gebod met

verwijzing naar het 'instinct' van de mens noemt de auteur een 'heidense,

niet christelijke weerlegging'. Een 'christelijke weerlegging' die zou

kunnen overtuigen, dat wil zeggen 'die het stellen kan zonder ander

doorslaggevend gezag dan het gezag van Gods wil, in Christus geopen-

baard', moet naar het oordeel van De Graaf 'nog altijd gegeven worden'

(7).

Volgens deze toelichting verzet Gods wil zich tegen het doden van

mensen. Daarnaast stelt Gods gebod om niet te doden in het bijzonder 'de

staat' onder kritiek.

* een eschatologisch bestaan *

Het element van kritiek op de staat krijgt bij De Graaf een verdere

uitwerking in zijn beschrijving van het 'eschatologisch motief' voor het

pacifistisch standpunt. Daaronder verstaat hij het 'losgemaakt worden uit

de knellende greep van de machten der oude wereldorde'. De 'boven-indi-

viduele verbanden van staat, maatschappij, beschaving, vaderland' worden

'doorzien in hun schamelheid en onsoliditeit' in het perspectief van het

'komende Koninkrijk'. Zij zijn daarom niet langer 'dodelijk ernstig' te

nemen en vormen geen 'ethisch-gebiedende macht (...) die zou kunnen

dwingen tot een beslissing tegen het aan Christus gebonden geweten in'.

Vanuit dit eschatologisch oogpunt bezien dient deelneming aan oorlogsge-

weld de 'zelfhandhaving van een stuk oude wereldorde' en is het oorlogs-

geweld zelf 'teken (...) van het oordeel over deze oude wereldorde' (8).

1.1.2  De verankering in de geschiedenis van het christelijk pacifisme

De genoemde elementen komen niet voor het eerst in de twintigste eeuw

naar voren. Zij zijn in scherpere bewoordingen terug te vinden in het

vroegere christelijk pacifisme. Daar beroept men zich met name op het

gebod van de christelijke naastenliefde, op de werking van de Geest Gods,

de spoedige verwachting van de komst van het Rijk Gods en op het daarmee

gepaard gaande oordeel van God.
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Zo leerde G. Fox, de eerste der quakers, dat christenen niet

vechten, omdat het 'koninkrijk' van Christus niet van 'deze wereld' is.

Zijn Rijk 'begint' in 'vrede en gerechtigheid'. 'Vechters vertoeven in

het zinnelijk kwaad' en staan daarom 'buiten het koninkrijk van

Christus'. Zij strijden met 'uitwendige, vleselijke wapens', en niet met

'geestelijke wapens', zodat zij in 'blinde geloofsijver' verkeren en de

'leer van Christus' vergooien, wanneer zij vechten 'met vlees en bloed'.

Gemeten naar Christus'leer, zijn zij 'hun lijden moe'. 'Zij die op de

ene wang worden geslagen en de andere niet toekeren, staan buiten de leer

van Christus: en zij die elkaar niet liefhebben noch (hun)  vijanden

liefhebben, staan buiten de leer van Christus'. Hun oorlogvoeren wordt

veroorzaakt door de 'innerlijke beroving van de Geest van God' en moet

be*indigd worden door de 'innerlijke aanraking van de Geest van God'

(9).

N. v.d. Zijpp verhaalt van de opvattingen van de doopsgezinden. Zij

waren pacifistisch in navolging van de weerloosheid van Christus en

gingen daarom de weg van 'dulden en lijden, van liefde en kruis': hun

'tegenover' tegen het geweld. 'Onse zwaert' is 'Gods woord', had Menno

Simons gezegd, 'onze overwinnige' is gelegen in 'dat vrijmoedigh, vaste

ende ongeverwede Geloove aan Christum Jesu'. Met hun pacifistische

opstelling waren zij wegbereiders voor de spoedig verwachte aanvang van

het Rijk Gods. Mede door hun pacifistische opstelling zouden zij te zamen

met Christus gaan delen in de heerlijkheid, terwijl God de 'goddelozen'

zou 'verdelgen' (10).

1.1.3  De pacifistische opstelling als geloofsbeslissing en consequentie

van het geloofsrisico

In aansluiting bij de genoemde elementen ontvouwen F. v. Raalten en J.

Wentink in hun beschouwingen uit 1968 en 1969 de dienstweigering als een

specifieke geloofsbeslissing (11).

* geloofsbeslissing *

Tegenover de suggestie van een 'negatieve houding' van gewetensbezwaarden

vanwege hun dienstweigering plaatst Wentink de dienstweigering als een
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'geloofsbeslissing': de dienstweigering is het 'gevolg van een beslissing

die steunt op een keuze vddr iets anders, voor iets dat naar de over-

tuiging van de betrokkene van hogere orde is'.

Dat iets is het geloven zelf: 'Volgens het geloof behoort de mens

met lichaam en ziel aan God. God is het die in laatste instantie het

beschikkingsrecht heeft over de totale mens. De mens is geboden te

gehoorzamen aan datgene wat God hem geopenbaard heeft. Als Gods eigendom

geldt voor hem altijd en overal de vraag: "Heer, wat wilt Gij dat ik doen

zal?" God heeft derhalve het laatste woord in de te nemen beslissing.'

Deze beslissing kan alleen genomen worden in het door het Evangelie

'verlichte geweten'.

De dienstweigeraar treedt, zegt Wentink, de 'oversten dezer wereld'

tegemoet in gehoorzaamheid aan het 'hoogste gezag' van God. Hij kan

immers geen twee heren dienen en is 'groter gehoorzaamheid verschuldigd

aan God dan aan mensen' (12).

* consequentie van het geloofsrisico *

Van Raalten ontvouwt het christelijk-religieus karakter van de 'geloofs-

beslissing' om militaire dienst te weigeren. De christen staat in de god-

delijke geschiedenis die zich voltrekt tussen God en de zondige mens. In

Christus wordt de verzoening geopenbaard: Hij is 'het offer voor al onze

zonden'. In het licht van die geschiedenis, zoals geopenbaard in Chris-

tus, is dienstweigering een 'consequentie van het geloofsrisico', 'uit-

drukking van de navolging van Christus'. Het besef van de 'religieuze on-

derordening' van het leven, en het bewustzijn evenals Jezus bloot te

staan aan de verleiding om niet 'zijn leven te offeren' en voorrang aan

eigen leven te geven, maken de christen erop bedacht dat ook hij evenals

Jezus bereid moet zijn zijn leven te offeren als getuigenis van het Ko-

ninkrijk van God (13).

Dat 'onvoorwaardelijk religieus gehalte' geeft aan de pacifistische

opstelling haar 'transcendente' betekenis en onderscheidt haar van huma-

nistisch immanent-morele motieven om dienst te weigeren. Aangezien

Christus'handelen 'boven-ethisch' was, omdat hij van zijn leerlingen heel

hun leven vroeg, staat de christen-pacifist naar het oordeel van Van

Raalten ook niet voor het 'ethisch dilemma' van doden of zich laten
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doden, dan wel dat van het persoonlijk geweldloos-zijn of het weer-

loos-zijn van de naaste. Maar daarin schuilt tevens de 'tragiek' voor de

christen-pacifist: hij modt kiezen tussen het religieuze en de ethische

'solidariteit' om levens met geweld te beschermen (14). Daarbij kan de

Goddelijke kracht van de verzoening die van de pacifistische opstelling

uitgaat, voorkomen dat deze leidt tot een lijdzaam niets-doen, een 'pas-

sivisme' van het 'onder-ethische' (15).

1.1.4  Dezelfde gedachtengang in de context van de feitelijke

ontwikkelingen

De voorgaande aanhalingen betroffen vooral de pacifistische opstelling

als een dwingend uitvloeisel van het beginsel van geweldloosheid in de

context van het christelijk geloof. Daarnaast wordt de pacifistische

opstelling ook verplicht geacht op grond van ontwikkelingen op militair,

staatkundig en politiek vlak, in het bijzonder die op het terrein van de

bewapening en de wijze van oorlogvoering.

Het wil niet zeggen dat hier sprake zou zijn van twee verschillende

oriantaties. Zoals nog zal warden aangegeven, ondersteunen zij meermalen

te zamen de pacifistische opstelling. Die vermenging van elementen geldt

evenzeer voor verwijzingen naar het christelijke aan de ene kant en het

algemeen-menselijke aan de andere kant.

* de mensonwaardigheid van de oorlogvoering *
De ondertekenaars van een dienstweigeringsmanifest uit 1846 beloven zich

nooit te laten inlijven in het leger, omdat zij ervan overtuigd zijn dat

'alle oorlog in strijd is met den geest des christendoms en 66n aanslag

(is) op de hoogste belangen der menschheid' (16). In een oorspronkelijk

Nederlands en later internationaal dienstweigeringsmanifest uit 1915 ver-

klaren de ondertekenaars dat zij zich met hun 'gansche ziel keeren tegen

alles wat tot het militarisme behoort, ook in den vorm van een dusgenaamd

volksleger'. Zij 'hopen (...) de kracht te bezitten om alle persoonlijke,

rechtstreeksche deelname te weigeren, de kracht om liever gevangenisstraf

te ondergaan, ja zelfs gefusilleerd te worden, dan ontrouw te plegen aan

ons geweten, onze overtuiging of wat wij de hoogste wetten van algemeene
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menschelijkheid achten' (17). De oprichters van de internationale vereni-

ging van oorlogstegenstanders, de War Resisters'International, werden uit

'sterke liefde voor de mensheid' ertoe gedreven deelneming aan welke oor-

log dan ook af te wijzen, met name ook die ter verdediging en bevrijding

van het onderdrukte 'proletariaat' (18). Kort na de Eerste Wereldoorlog

verklaren anderen iedere 'oorlogsdienst' en de ondersteuning daarvan te

weigeren, omdat zij van mening zijn dat 'alle tussenstatelijke conflicten

door diplomatieke onderhandelingen of enigerlei vorm van internationaal

scheidsgerecht beslecht kunnen worden' (19). Albert Einstein, ten slotte,

houdt in 1931 de mensen voor dat zij een 'ernstige en definitieve beslis-

sing' moeten nemen: 'Het is thans niet het ogenblik om zich te matigen.

Gij zijt v66r of tegen den oorlog.' Is men v66r, dan moet men zijns

inziens eisen dat de 'nationale bewapeningen naar vermogen' worden ont-

wikkeld en dat 'ze zoo doodelijk mogelijk' worden gemaakt. 'Zijt gij

echter tegen de oorlog', wekt dan, zo gaat Einstein verder, eenieder er-

toe op de oorlog 'te weerstaan' onder meer door 'de menschen tot dienst-

wrigering aan te moedigen' (20).

* wederzijdse ondersteuning van geloofsopvatting en visie

op de realiteit *

In het eerder aangehaalde artikel van De Graaf zegt deze dat de staten

zich met de 'moderne oorlog' dreigen te 'verabsoluteren' en 'hun

humorloze almacht en eeuwigheid' dreigen te 'proclameren'. De oorlog is

een 'apotheose' geworden 'van zielloze vaardigheid, onmenselijkheid en

totalitarisme'. Naast revoluties en het 'ontwaken van Azid en Afrika'

hebben zijns inziens de beide laatste wereldoorlogen de 'imponerende

soliditeit' doen verdwijnen van de 'beschaving en de maatschappelijke

orde' van het Westen. Die soliditeit staat 'dus niet meer in de weg aan

een visie op de gemeente van Christus, die haar bestand heeft in haar

Heer en haar Toekomst en niet een gekerstend volksleven, een gekerstende

staat of een christelijk Avondland' (21).

Ziet men hier bij De Graaf een wederzijdse ondersteuning van

geloofsargumenten en visie op de realiteit, een goed voorbeeld daarvan

biedt ook de bekend geworden studie van G. Heering uit 1928, 'De zondeval

van het christendom' (22). In zijn grondige afkeer van en ontzetting over
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het oorlogsgeweld en oorlogsleed pleit Heering ervoor in toekomstige tij-

den van spanning 'trouw te blijven aan ons beginsel': de geweldloosheid.

Zijn pleidooi steunt vooral op het evangelisch gebod van de liefde, dat

in de 'concretiseringen' van de Bergrede een 'vastbesloten offerbereid-

heid' vraagt terwille van Gods Koninkrijk. Dit pleidooi van Heering

steunt tevens op de overweging dat in de moderne oorlog de lijnen van het

menselijk geoorloofde en de oorlogvoering elkaar gesneden hebben en dat

in de oorlogvoering de grens van het zedelijk toelaatbare reeds verre is

overschreden. Daaruit en uit de opgave om van de geschiedenis een bevrij-

dingsgeschiedenis te maken, trekt Heering vervolgens de conclusie dat

'denkende christenen' het 'oorlogsbedrijf' en deelneming aan oorlogsge-

weld onvoorwaardelijk moeten afwijzen en dat elke andere houding voor

christenen onder alle omstandigheden 'ongeoorloofd' is. Die conclusie

trekt Heering door naar het 'vaderland'. Als het Gods wil zou beseffen,

zou hot niet met militaire dienst qeholpen willen worden, want, zo zegt

lieel·ing, '46n ding is zeker: God heeft ons op dit punt de oogen geopetid

en onze geest van een zondigen waan verlost, waarin het Christendom met

en na zijn val bevangen is geraakt'. Bovendien moet de navolging van

Jezus'lijden en diens kruisdood de regering tot het 'vertrouwen' voeren

om in ontwapening de 'weg' te gaan welke 'God ons wijst, zonder te vrag
en

wat er van komt'. Heering is van mening dat hier het geloof de knoop moet

doorhakken in een conflict tussen politiek en moraal. Daarbij is ontwape-

ning een 'waagstuk des geloofs, des gewetens', 'overgave aan een groote

zaak'; bewapening daarentegen een 'waagstuk van zelfhandhaving' (23).

* in reactie op de leer van de rechtvaardige oorlog *

Dezelfde onvoorwaardelijke verplichting tot een pacifistische opstelling

en tot militaire-dienstweigering is terug te vinden bij enkele katholie
ke

theologen na de Eerste Wereldoorlog. Naar hun mening kende de oorlog-

voering geen 'natuurlijke finaliteit' meer als 'middel om orde en vrede

te verzekeren'. Omdat er geen sprake meer kon zijn van een 'gerecht-

vaardigde oorlog', was de oorlog immoreel geworden, dat wil zeggen men

mocht er niet meer aan deelnemen.

In verband met de leer van de rechtvaardige oorlog sprak Fr. Keller

van het 'gheestelike gifgas van een op een dwaalspoor geraakte ethiek,
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een ethiek, die in de loop der tijden geheel tot werktuig van de oorlogs-

voorbereiding is geworden' (24). In de toespraken van deze theologen is

ook de kritiek op de staat soms heftig. Verder noemde een van hen het af-

schaffen van het leger niet het welwillend afzien van een recht, maar een

gewetensplicht; het weigeren van 'ieder oorlogswerk' achtte hij 'inter-

nationale plicht' en dienstweigering een 'heiligen plicht' (25). Hierbij

valt op dat men over dienstweigering gaat spreken als een 'middel' om

oorlog en militarisme uit te bannen. Dat gebeurt trouwens ook bij

niet-katholieken. Dienstweigeren moet 'hoog' worden 'gewaardeerd als

strijdmiddel tegen de internationale bewapeningsanarchie'. In de strijd

tegen het 'militarisme' heeft de persoonlijke dienstweigering 'groote,

zedelijke waarde (...) mede om tot massale dienstweigering te geraken'

(26).

1.2  De standpuntbepaling in het kader van de leer van de rechtvaardige

oorlog

Bij de laatste aanhalingen werd reeds met zoveel woorden de leer vati de

rechtvaardige oorlog genoemd. Daar bleek de afwijzing van die leer onmid-

dellijk gepaard te gaan met de verplichting tot militaire-dienst-

weigering. Thans zal duidelijk worden dat in de lijn van deze leer mili-

taire-dienstweigering principieel wordt afgewezen op grond van het

standpunt dat verdediging met gebruik van oorlogvoering gerechtvaardigd

kan zijn (27).

Met het 009 op een nauwe aansluiting bij het voorafgaande is gekozen

voor hoofdzakelijk twee reacties op de pacifistische opstelling, een van

katholieke en een van protestants-hervormde signatuur uit de periode

tussen de twee wereldoorlogen van deze eeuw. Ter nadere illustratie van

de katholieke opvatting, met name van haar binding aan de leer van de

rechtvaardige oorlog, worden nog twee andere standpuntbepalingen in de

analyse betrokken.
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1.2.1  Een standpunt van katholieke signatuur: de zienswijze van

L. Bender

De moraaltheoloog L. Bender betuigt in zijn boek 'Gij zult niet dooden'

'alle respect voor het idealisme onzer katholieke extreem-pacifisten'

(28). Hij zet zich daarom echter niet minder scherp af tegen hun

opvattingen. Zij maken zijns inziens de 'theoretische' fout dat zij de

oorlog 'in zich' onzedelijk noemen, omdat zij daarmee 'den boozen, die er

geen bezwaar in zien iets onzedelijks te doen, de onbestreden heerschap-

pij (...) over de wereld' geven. Die zouden daarbij zelfs kunnen wijzen

op de Bergrede, die het naar het oordeel van pacifisten verbiedt zich

'tegen het kwaad van hen te verzetten'. Anders gezegd, de pacifisten mis-

kennen dat het 'recht der soevereine staten (...) beschermd en verdedigd'

moet 'kunnen worden tegen andere staten die dat recht schenden'. Uit

praktisch oogpunt bezien maken pacifisten, zo meent Bender, de fout dat

zij het 'middel' buiten werking stellen voordat de kwaal verholpen is die

het 'middel soms noodig' maakt (29).

* rechtsdwang en recht van dwang: de uitgangspunten van de oorlogs-

leer *

Bender baseert zijn kritiek op de gedachte van de noodzakelijke, natuur-

wettelijke rechtsdwang, het dwingend karakter van het recht tegenover

rechtsschennis, en op het daaraan gekoppelde 'recht van dwang', de

bevoegdheid om het recht in feite af te dwingen. De rechtsdwang en het

'recht van dwang' vormen het uitgangspunt voor Benders visie op de

oorlogvoering.

Hij beschouwt de oorlogvoering als het 'uitoefenen van de algemeene

bevoegdheid der rechtsafdwingbaarheid toegepast op het speciale geval,

dat de rechtsdrager en de rechtsschenner soevereine staten zijn' (30). De

staat ontleent die bevoegdheid aan de burgers als personen, de eigenlijke

dragers van het 'recht van dwang'. Dit recht bestaat in de 'bevoegdheid

om het goed, waarop men recht heeft, met geweld te behouden (te verdedi-

gen) of terug te nemen (het goed zelf of eventueel een plaatsvervangend

goed - schadevergoeding)' en om 'de schending van het recht, die heeft

plaats gehad, te wreken, d.i. den rechtsschenner een vergelding te doen
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toekomen voor het onrecht, dat hij bedreven heeft', voor de schending van

'hun eigen goederen', 'eigen rechten'.

Bender geeft een verdere verduidelijking van deze bevoegdheid aan de

hand van de verhouding tussen rechtsdrager en rechtsschenner. Hij

karakteriseert die verhouding als een relatie van ondergeschiktheid. Als

rechtsschenner is de ander aan 'mij' ondergeschikt en 'voorwerp' van

'handelingen' die ik stel 'ten mijnen nutte', uit 'zelfverdediging'

tegenover wat mij (mijn persoon en goederen) belaagt of schaadt (31).

* de toepassing van de rechtsbeginselen op de oorlogvoering *

De toepassing van de bevoegdheid der rechtsafdwingbaarheid op de oorlog-

voering door de staat heeft in hoofdzaak twee gevolgen, die voor Bender

de kern vormen van de leer van de rechtvaardige oorlog.

Op de eerste plaats reikt de verdediging van het recht verder dan

een verdediging-met-oorlog tegen een onmiddellijke of regelrechte aanval.

Tot de verdediging kunnen ook behoren het herstellen van geschonden

recht, wreking van onrecht of het voorkomen van onrecht. Aangezien de

verdediging van het recht ook een ander volk of delen daarvan kan

betreffen, kan zij ook bestaan in een aanvalsoorlog.

Op de tweede plaats is de oorlogvoering vanwege het recht omgeven

met bepaalde voorwaarden. Bender noemt hierbij twee vereisten. Het eerste

is dat alleen een wettig overheidsgezag een oorlogsverklaring mag geven.

Het tweede vereiste is dat de oorlog wordt gevoerd omwille van het recht

en niet uit verkeerde motieven, zoals wraakzucht, heerszucht of hebzucht.

Het moet gaan om het voorkomen of herstellen van kwaad. Met andere

woorden, de oorlog moet worden gevoerd uit liefde en ijver voor de vrede

(32). In een ander verband noemt hij verder het vereiste van de propor-

tionaliteit, de maat die men in acht moet nemen voor wat betreft de te

gebruiken verdedigingsmiddelen (33).

* de 'moderne' oorlog *

Het gezichtspunt van het recht en van de rechtsafdwingbaarheid-in-handen-

van-de-overheid bepaalt ook - geheel consequent - Benders oordeel over de

'moderne' oorlogvoering.

In weerwil van de kritiek acht hij de 'moderne' wijze van oorlogvoe-
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ring een 'bijkomstige factor' (34). Zo brengt bijvoorbeeld het doden van

burgers, niet-combattanten, hem weliswaar in verlegenheid, maar hij merkt

op dat zij leden van het vijandige volk zijn en dus 'niet uiteraard' van

de vijandschap zijn buiten te sluiten. En tegenover het argument dat vele

vijandige soldaten onschuldig zijn, stelt hij dat die soldaten, staande

aan de kant van het onrecht, objectief onrechtmatige daden stellen en

daarom onrechtmatige aanvallers zijn. Het argument dat winstbejag tot

oorlogvoering drijft, brengt Bender evenmin van zijn uitgangspunten af.

Wel noemt hij zo'n winstbejag een 'misdaad' die 'ontzaglijk groot' is en

die de overheid met kracht moet bestrijden (35).

* militaire-dienstweigering *

Het gezichtspunt van het recht en de rechtsafdwingbaarheid-in-handen-van-

de-overheid heeft verder een bepalende invloed op Benders oordeel over

dienstweigering.

De overheid heeft tot taak het recht te beschermen. Zij doet dit in

haar zorg voor het algemeen welzijn en in de zorg voor de verdediging van

de hoogste goederen van de gemeenschap. De burgers delen in deze zorg

'door in dezen te doen, wat de overheid beveelt'. Dat geldt ook voor de

militaire dienst, tenzij zij de zekerheid hebben betrokken te worden in

een onrechtvaardige oorlog. In het laatste geval is men zelfs verplicht

om dienst te weigeren. In alle andere gevallen behoort men de bevoegde

instanties te gehoorzamen. Een bijzondere reden hiervoor is dat een

'tegenovergestelde praktijk (...) ieder bestuur en daarmee ieder sociaal

leven onmogelijk (zou) maken'. Daar komt bij, zegt Bender, dat de

'geest van vredelievendheid en gematigdheid, waarmee volk, regeering en

legerleiding in ons land bezield zijn', maakt dat het aan geen 'redelijke

twijfel onderhevig' is 'dat het verrichten van militairen dienstplicht in

ons land niet in strijd is met de natuurlijke en christelijke zedewetten

en dus een plicht tegenover volk en vaderland'. Ter onderstreping daarvan

laat hij erop volgen: 'De tegenovergestelde gewetens-uitspraak is

duidelijk die van een dwalend geweten' (36).

* vrede en gerechtigheid *

Deze beschouwingen van Bender over de oorlogvoering vanuit het gezichts-
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punt van het recht staan bij hem in het perspectief van de 'gerechtig-

heid': 'Vrede is een werk van gerechtigheid, vloeit eruit voort, als uit

haar eeuwige bron'. Daaraan ontleent hij niet de stelling dat oorlog

nooit mag, noch dat oorlog er altijd zal zijn. Aan dat perspectief

ontleent hij de hoop dat oorlog niet meer nbdig zal zijn en dat het Rijk

Gods aanwezig komt in het heersen van 'gerechtigheid en vrede en

blijdschap door den Heiligen Geest' (37).

1.2.2  De zienswijze in Streven en de opvatting van paus Pius XII

Een artikel in het tijdschrift Streven vult Benders beschouwingen aan. De

anoniem blijvende auteur beschouwt de oorlogvoering vanuit het gezichts-

punt van 'het principe van de meest fundamentele eenheid van het mensdom'

(38). In deze omvattende context krijgt het principe van de rechtsdwang

zijn plaats.

Het christelijk geloof bevestigt op drievoudige wijze de eenheid van

de mensheid: in de gemeenschappelijke 'oorsprong van dezelfde Vader', in

de 'eenheid van het mystieke lichaam van Christus, getekend door het

bloed van Christus'offer', en in de 'ine bestemming' van allen, de 'he-

melse eenheid' in de 'aanschouwing van de goddelijke Drie enheid'.

Op grond van de gemeenschappelijke 'oorsprong van dezelfde Vader'

noemt de auteur oorlogvoering, althans 'metafysisch' beschouwd, een

'zonde' tegen de 'fundamentele eenheid en broederschap van het dne

mensdom'. Tegen de achtergrond van de eenheidsgedachte zegt de auteur

verder dat vrede 'niets anders' is 'dan de ordening van een veelheid, die

zich schikt in het perspectief van de eenheid'. Anders gezegd, 'de vrede

is eensgezindheid, en velen kunnen maar eensgezind zijn, indien ze zich

allen vrij onderwerpen aan de dne doelstelling, die al hun particuliere

belangen oneindig overtreft. Vrede is ten slotte een vrucht van de liefde

die de veelheid tot een eenheid samensnoert.' (39)

Naar het oordeel van de auteur is de christen 'noodzakelijkerwijze'

vredelievend en weet deze dat de 'totale vrede' zal heersen wanneer

Christus'geboden worden nageleefd, vooral het gebod 'Bemin God boven

alles en Uw naaste als Uzelf in God'. De christen weet echter ook dat die

'christelijke levensopvatting' nog niet de 'geesten van alle mensen' en
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'hun aller harten' heeft veroverd. Om dat te bewerkstelligen moeten

'zonde, haat, bedrog, leugen, hebzucht en heerszucht' worden bestreden.

1)„/9 i,1  11'"(1(leti w,Ihit,(ifire,1 inners (lat de 'driedubbele levensernheid
aticler:; nail di. dtig kali l.re(len dati (loor een la,ige en hoast hopeloic, strijd

en soms zelfs langs de paradoxale weg van oorlog'. 'Om de ware eenheid en

de ware vrede van het mensdom te redden' blijft soms geen andere

mogelijkheid over 'dan geweld te plaatsen tegenover geweld, in de hoop

dat God het recht zal laten zegevieren'. Dat is het geval wanneer de

vrede 'wordt verstoord door gewetenloze aanvallers'. Dan is de christen

'niet alleen gemachtigd, maar zelfs verplicht om desnoods met geweld de

ware vrede te herstellen' (40).

In het onderschrijven van de eisen van rechtvaardigheid ligt voor de

auteur het verschil tussen 'christelijke vredelievendheid' en pacifisme.

De 'theorie' van het pacifisme zegt dat 'in de huidige internationale

verhoudingen elke oorlog, dus ook de verdedigingsoorlog, a priori (...)

veroordeeld en gebannen' moeten warden. 'De vredelievendheid daarentegen

stelt de vrede als doel, oak wanneer een oorlog noodzakelijk zou zijn om

de ware vrede te handhaven' (41).

* De pauselijke Kerstboodschap uit 1956 *

Deze gedachtengang ziet men ook terugkomen in de Kerstboodschap van paus

Pius XII uit 1956, in het gedeelte over de burgerplichten van katholie-

ken.

Het uitgangspunt is daar de overtuiging 'dat ook heden tegenover een

Vijand, die vastbesloten is om alle volkeren hoe dan ook een bijzondere

en ondraaglijke levenswijze op te dringen, alleen de eensgezinde en

krachtige houding van allen die de waarheid en het goede liefhebben, de

vrede kan en zal redden'. Daarom kan in de 'tegenwoordige omstandigheden'

het geval zich voordoen 'waarin nadat alle pogingen om een oorlog af te

wenden, hebben gefaald, een oorlog niet als ongeoorloofd zou kunnen

worden beschouwd om zich krachtdadig en met de hoop op een gunstige

afloop tegen onrechtvaardige aanvallen te verdedigen'. 'Indien bijgevolg

een met vrije verkiezingen gekozen volksvertegenwoordiging en regering in

uiterste nood met wettige middelen van binnen- en buitenlandse politiek,

voorzieningen treffen voor de vrede en de volgens hun oordeel noodzake-
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lijke maatregelen uitvoeren, dan is ook hun handelwijze niet immoreel.

[en katholieke burger kan zich dus niet op eigen geweten beroepen om te

weigeren diensten te bewijzen en die plichten te vervullen, welke door de

wet zijn vastgelegd.' (42)

1.2.3  De opvatting van P. Scholten

Met name in twee artikelen (43) reageerde de jurist P. Scholten, lid van

de Nederlandse Hervormde Kerk, op het pacifisme. Ondanks zijn onmis-

kenbare afwijzing van een 'leer' in verband met de gerechtvaardigdheid

van oorlogvoering, is ook bij deze auteur het beginsel van de rechtsdwang

sterk richtinggevend voor zijn beoordeling van de oorlogvoering.

Scholten eerbiedigt degenen die oorlogvoering en de deelneming

eraan onvoorwaardelijk afwijzen vanwege de 'ellende' die ermee gepaard

gaat. Maar hij tekent bezwaar aan tegen deze 'ddne stelling: nooit

oorlog' en tegen de opvatting dat oorlogvoering 'positief on-Christelijk'

is. Anders gezegd, hij wijst op de 'fout van het pacifisme' dat het de

evangelische waarde van de vrede 'verabsoluteert' en dat het zegt dat

'alleen weerloosheid Christelijk zou zijn.' (44).

De bezwaren van Scholten tegen het pacifisme berusten op een drietal

overwegingen die verband houden met het christelijk geloof.

* de zondigheid van mens en wereld *

De eerste is dat de christen-gelovige doordrongen is van de algemeenheid

van de zonden. Daarom spreekt bijvoorbeeld Heering die eerder werd

aangehaald, naar de mening van Scholten ten onrechte van een 'zondeval

van het Christendom' in verband met bepaalde historische ontwikkelingen.

Daarmee wordt ten onrechte een scheiding aangebracht tussen de christenen

voor en na die zondeval. Scholten is wel met Heering van mening dat

oorlogvoering 'volstrekt onverenigbaar' is met 'het absolute, het Evange-

lie', en dat de oorlog 'nimmer een goed, altijd een kwaad' is. Maar dat

geldt, zo zegt Scholten verder, voor elke gewelddaad. Iedere gewelddaad

is zonde. 'Sterker', zegt hij, 'geen enkele onzer handelingen is zonder

zonde' (45).

Vanwege de zonde is ook de vrede 'altijd gebrekkig'. Al is de vrede
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een 'goed' van 'hooge waarde', al mag zij zelfs een 'afschaduwing' zijn

van de 'goddelijke' vrede en al kan over 'den vrede van het recht' een

'lichtstreep' van de goddelijke vrede vallen, men mag haar niet verab-

soluteren, zoals dat niet mag 'met eenig goed, dat ons geschonken is'.

Anders gezegd, christenen bidden 'Uw Koninkrijk kome', 'maar altijd weer

is het een door ons zelf gemaakt koninkrijk, een autoritair of een

democratisch, een op verstandelijk inzicht of moreele gezindheid gebouwd

koninkrijk, ons koninkrijk, dat wij begeeren. En het is alleen Gods

Koninkrijk, waarin de oorlog niet meer zal zijn.' (46)

* het evangelisch geloof *

De tweede overweging is dat het Evangelie geen wet is, dat wil zeggen dat

het geen algemeengeldende uitspraken doet 'over nog te verrichten daden'.

Voor menselijke handelingen geeft het Evangelie geen wettelijk richt-

snoer,  zodat men imi kunneri zoggen: deze daden mogen wel en die niet.

Meent men dat dit wel het geval is, dan maakt men van het Evangelie, in

het bijzonder van de Bergrede, 'een of andere zedelijke wet'. 'Jezus'

zedelijke eischen' zijn naar het oordeel van Scholten echter 'volstrekt

onvervulbaar'. Het zijn geen 'voorschriften voor het handelen', zij

moeten worden 'geloofd'. Daarom volgt uit die eisen 'direct nooit eenige

conclusie voor het handelen', zoals dat in het pacifisme wordt

verondersteld. 'Indirect, als kritiek van dat handelen', zijn zij

daarentegen wel van belang, 'van het hoogste belang' zelfs (47).

* wet en gerechtigheid *

Naast deze overwegingen in verband met de zondigheid en het evangelisch

geloof betreft de derde overweging van Scholten de wet en de gerechtig-

heid.

Alle verzet tegen de oorlog moet, zo meent Scholten, steunen op de

'wet', in het bijzonder op het gebod 'gij zult niet doodslaan'. Hij

tekent hier evenwel bij aan dat ook die wet niet algemeengeldig is. Het

principe van de rechtsdwang brengt met zich dat de toepassing van geweld

steeds een kwestie van afweging is: van meer of minder geweld tegenover

dat van een 'bende kwajongens', van een 'oproerige massa', van

'communisten, die zich van het gezag meester wil(len) maken', of van



194

'fascisten, die in een democratische staat de macht tot zich willen

trekken' (48).

Het principe van de rechtsdwang is bij Scholten uitdrukking van

'Gods gebod van gerechtigheid'. Het kan ertoe 'dwingen den vrede te

verbreken', bijvoorbeeld in het geval van een 'wil' die 'met volledige

ontkenning van alle levenswaarden (...) zich dreigt op te leggen'. Om die

reden, zegt Scholten, 'kdn' het zijn 'dat wij tegelijk indachtig aan

Gods gebod van gerechtigheid en aan zijn bevel van vrede, de

gerechtigheid zwaarder moeten doen wegen, den vrede moeten offeren'.

Anders gezegd, 'ter wille van de gerechtigheid' kan het 'noodzakelijk'

zijn naar het 'middel' van oorlog te grijpen. Vandaar moet men zijns

inziens ook zeggen dat het voor christenen 'geoorloofd' kan zijn aan

oorlogvoering deel te nemen. Overigens kan Scholten zich een dergelijk

geval naar zijn zeggen haast niet voorstellen want hij laat erop volgen:

indien 'we God durven bidden, maar in allerernst bidden, om zegening op

onze wapenen'; en hiertoe rekent hij uitdrukkelijk de toentertijd moderne

wapens.

Hoe, ten slotte, die afweging tussen gerechtigheid en vrede in

concreto moet uitvallen, is niet in het algemeen te zeggen, meent

Scholten. Het betreft steeds een 'bijzondere beslissing' van de

staatsman. Deze moet de mogelijkheid worden gelaten om in 'verant-

woordelijkheid' tot een beslissing te komen en om eventueel te kiezen

voor de oorlog als nog de minste van twee kwaden (49).

1.3  Tussenbalans

In beide opvattingen vertoont de standpuntbepaling opvallende trekken. Zo

is het christelijk pacifisme doortrokken van een kruis-theologie. Het

leunt bovendien sterk op een bepaalde interpretatie van Gods wil en zijn

gebod om niet te doden. Maar, hoe dan ook, men komt er steeds tot een

afwijzing van de oorlogvoering uit hoofde van het beginsel van

geweldloosheid en vanwege het karakter van de oorlogvoering. Aan de

andere kant laten de beschouwingen in het kader van de leer van de

rechtvaardige oorlog duidelijk ruimte voor de oorlogvoering, hetgeen

wordt onderbouwd met bepaalde rechtsbeginselen.
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Daarnaast kennen beide opvattingen ook variaties. Zo ontleent men in

de pacifistische opvatting zijn argumenten zowel aan een sterk

evangelisch en op de persoon van Christus en diens lijden georidnteerd

Godsgeloof als aan de feitelijke historische stand van zaken in verband

met de bewapening, enzovoort. In de andere opvatting wijst Scholten

bijvoorbeeld een 'leer' in verband met de oorlogvoering af. Hij komt in

tegenstelling tot Bender ook niet verder dan een zuivere verdedigings-

oorlog. Aan de andere kant is Bender weer minder pessimistisch over de

blijvende kans op of noodzaak tot oorlogvoering.

* het 'gesloten' karakter van de beide opvattingen *

Beide standpuntbepalingen worden gekenmerkt door eenzelfde stramien. In

afkeer van geweld of onrecht komt men respectievelijk tot de afwijzing

van de oorlogvoering of tot een principiale instemming met de eventuele

noodzaak ertoe uit hoofde van de verdediging van het recht dan wel uit

een oogpunt van de ware vrede als vrede-in-rechtvaardigheid. Voor wat de

militaire dienst betreft, leidt dat tot de tegenstelling dat dienstweige-

ring een plicht is of juist een dwaling. Het zou te gemakkelijk zijn om

het nu te laten bij de constatering dat men hier te doen heeft met twee

tradities die beide een ander beginsel tot vertrekpunt hebben, dat van de

geweldloosheid of dat van de rechtvaardigheid. En vervolgens te conclude-

ren dat de twee tradities niet tot elkaar te brengen zijn. Beide opvat-

tingen vertonen namelijk slechts tot op zekere hoogte een 'gesloten' ka-

rakter.

In de pacifistische opvatting gaat het niet alleen over beginsel-

vastheid of iets dergelijks. Evengoed betrekt men er in zijn beoordeling

de feitelijke omstandigheden en oefent men in zijn standpunt juist

kritiek uit op de andere opvatting, op de leer van de rechtvaardige

oorlog. Met andere woorden, de pacifistische opvatting lijkt een gesloten

karakter te hebben maar dat geldt slechts tot op zekere hoogte.

Beziet men de beschouwingen binnen de andere opvatting, dan kan men

zich maar met moeite aan de indruk onttrekken dat het standpunt van de

gerechtvaardigde verdediging-met-oorlog deel uitmaakt van een 'gesloten'

rechtsleer in verband met de oorlogvoering, zij het in het ene geval meer

dan in het andere. Bender bijvoorbeeld verdedigt op grond van het recht
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zowel de verdedigingsoorlog als de aanvalsoorlog en, hoewel staande in

een andere geloofstraditie, lijkt hij in zijn opvattingen sterk op de

betreffende Minister die het wetsontwerp voor dienstweigering uit 1923

verdedigde. Wat de rechtsleer in verband met de oorlogvoering hier

gesloten maakt, is dat de uiteenzettingen zo doortrokken zijn van de

noodzaak van het recht dat de beoordeling van de oorlogvoering een zekere

positieve lading krijgt; hetgeen ten koste gaat van het van meet af aan

laten meewegen van de gevolgen van het gebruik van de geweldmiddelen,

bijvoorbeeld ten opzichte van de burgers, de niet-combattanten. Voor wat

de militaire-dienstweigering betreft is dit 'gesloten' karakter te illus-

treren aan het feit dat Pius XII aan de ene kant zegt dat oorlogvoering

als laatste redmiddel niet ongeoorloofd mag warden genoemd en dat het

nemen van wettelijke maatregelen in het teken staat van een situatie van

'uiterste nood', en aan de andere kant militaire-dienstweigering in het

algemeen afkeurt. Toch moet ook nu worden gezegd dat het hier geen geheel

'gesloten' rechtsleer in verband met de oorlogvoering betreft. Immers, er

worden vele nuances aangebracht, bijvoorbeeld waar Pius XII terughoudend

spreekt over het niet-ongeoorloofd-zijn van een oorlog; waar Scholten

niet wil horen van een 'leer' en spreekt over het kiezen van het kleinste

kwaad; waar de auteur uit Streven spreekt over de 'paradoxale weg' van de

oorlogvoering; en waar ook Bender bijvoorbeeld zegt dat de oorlog slechts

mag worden gevoerd met het oog op de vrede.

Dat de openheid van beide opvattingen over en weer beter tot haar

recht zou kunnen komen, wordt inzichtelijk wanneer men nagaat waarin bei-

de opvattingen overeenkomen. De volgende paragraaf gaat hier op in.

Paragraaf 2  De grondgedachte in beide opvattingen

In beide soort opvattingen staat het streven naar een rechtvaardige en

vreedzame wereldsamenleving zonder oorlogvoering centraal.
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2.1  Het samenleven van volkeren en staten

* de pacifistische opvatting *

Achter de pacifistische opstelling schuilt het streven naar een wereld-

samenleving zonder oorlogsgeweld. B. de Ligt vat zijn studie over de vre-

desbeweging samen in de oproep 'om alle krachten in te spannen bij de

strijd ter vestiging van een nieuwe, wereldomvattende maatschappij waarin

voor ruw geweld geen plaats meer wezen zal'. Daarbij is hij zich ervan

bewust dat zo'n maatschappij niet in het nabije verschiet ligt (50). Pa-

cifisten streven naar de 'vernieuwing der maatschappelijke werkelijkheid'

naar een 'geweldloze samenleving'. Zij willen de mensheid 'bevrijden van

oorlog als cultuurbedreiger en grootste collectieve misdaad'. Men streeft

naar een 'sociale' bevrijding van het geweld, naar de 'universele broe-

derschap' (51). Een menswaardige samenleving-zonder-oorlogsgeweld vormt

voor hen vaak de belichaming van het Rijk Gods (52). Voor Heering zal het

Rijk Gods ook dan overigens nog iets geheel anders blijven, maar het

wordt naar zijn oordeel 'door niets z66 gehoond' als door het 'oorlogs-

bedrijf' (53). Hierbij overheerst bij pacifisten de gedachte dat de mens-

heid zelf verantwoordelijk is voor de oorlogvoering (54).

De afwijzing van geweld maakt pacifisten over het algemeen niet af-

kerig van de wereld waarin dat geweld voorkomt. Integendeel, men kan bij

hen steeds weer beluisteren dat zij de 'solidariteit' met de wereld niet

willen opgeven of verliezen, dat zij de overheid of de staat niet princi-

pieel afwijzen, dat zij geen 'reine handen' willen houden. Daarnaast wil

bijvoorbeeld Van Raalten pacifisten behoeden voor een onpraktisch idea-

lisme en wenst hij dat zij oog blijven houden voor de 'oneindig gecompli-

ccerde werkelijkheid'. Verder stemmen op hun beurt De Graaf en Heering in

met het beginsel van de rechtsdwang (55).

Op grond hiervan kan men zeggen dat in de pacifistische opvatting

het streven naar een samenleving van volkeren en staten centraal staat.

Die wereldwijde samenleving zonder oorlogsgeweld wordt vaak gedacht in

samenhang met de komst van het Rijk Gods.
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* de opvatting in het kader van de leer van de rechtvaardige

oorlog *

In deze opvatting is de verwerkelijking van het samenleven tussen volke-

ren en staten evengoed het streven. Hierbij spreekt men dan van de

'concordia ordinata', de geordende goede verstandhouding of eendracht

tussen volkeren en staten (56).

In het perspectief van die samenleving acht Bender 'iedere krachtda-

dige actie tegen oorlog en v66r de vrede', mits met de 'juiste midde-

len' gevoerd, een 'heiligen plicht'. Hij wil ook dat de oorzaken van de

oorlogvoering worden weggenomen en is voorstander van een gelijktijdig

algeheel ontwapeningsproces, waarin naar zijn mening de ene partij best

wat verder mag gaan dan strikt genomen verwacht mag worden (57). Evenzo

komt de auteur van het artikel uit Streven tot de conclusie: 'Steunend op

God en op de orde door Hem gewild, is de christelijke vredeswil dus sterk

als staal' (58).

Scholten wijst op de taak van christenen de 'gemeenschap der mensen'

te bevorderen en hij verwerpt de idee van de 'massa', waarop naar zijn

zeggen de 'geest' van de oorlogvoering juist een beroep doet (59). Voorts

ontwikkelt hij in een van zijn artikelen de zijns inziens belangrijke

voorwaarden voor een duurzame vrede en voor de vormgeving van een

samenleving van de volkeren als een gemeenschap van mensen (60).

2.2  Een zuiverder doorwerking van de grondgedachte in de beoordeling

van de oorlogvoering

Vanwege het gelijke streven dat de twee opvattingen kenmerkt, kan men

zeggen dat aan beide de gedachte ten grondslag ligt van een rechtvaardige

en vreedzame samenleving zonder oorlogvoering. Weliswaar valt daarbij in

de pacifistische opvatting de klemtoon op de geweldloosheid maar dit wil

niet zeggen dat het belang van de rechtvaardigheid en de noodzaak tot

rechtsdwang zouden worden miskend. Omgekeerd staat de andere opvatting

geheel en al in het teken van de opgave tot vredesbevordering en

ontwapening, en gaat men in die zin daar niet voorbij aan de geweld-

loosheid. De vraag is of die grondgedachte niet zuiverder voor het
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voetlicht zou kunnen komen bij de beoordeling van de oorlogvoering.

* het belangrijkste punt van misverstand *

Bij onderlinge vergelijking van de twee opvattingen lijkt de pacifis-

tische op de eerste plaats een kritiek in te houden op de leer van de

rechlvaardige oorlog, omdat men meent dat daar het qeweld dat met de

verdediqi,W gepaird gitat., wordt gerechtvaardigd (61 ). Dit lijkt ook hot

voornaamste punt van kritiek te zijn (62). Degenen die het andere

standpunt zijn toegedaan, verwijten daarentegen pacifisten geen oog te

hebben voor de eisen van de rechtvaardigheid. Ook bij niet-aangehaalde

auteurs vindt men dit en andere verwijten (63).

Nu zou men het verder kunnen laten bij de opmerking dat de gepresen-

teerde opvattingen in de lijn van de rechtvaardige oorlog de voorkeur

verdienen, bijvoorbeeld omdat de verabsolutering van de geweldloosheid

kan leiden tot de volledige afkeer van de 'boze wereld' en tot de

verwerping van de staat en het staatsgezag als instituties van het kwaad

(64). Of men zou, wederom, erop kunnen wijzen dat er nu eenmaal twee

verschillende tradities zijn. Ook zou men kunnen kunnen opmerken dat het

onderschrijven van de eventuele noodzaak tot verdediging-met-oorlog niet

wil zeggen dat men daarmee het geweld zou rechtvaardigen. En toch lijkt

hier juist een belangrijke bron van misverstand te liggen. Vanwege het

feit dat een verdediging van het recht in de context van de oorlogvoering

altijd ook verdediging-met-militair-geweld betekent, moet men er terdege

op zijn bedacht ieder misverstand in dezen zoveel mogelijk te voorkomen.

Om met Scholten te spreken, hoe houdt men geheel overeind dat de oorlog-

voering hoe dan ook een kwaad is?

Gelet op de tussenbalans aan het einde van de vorige paragraaf en op

de gesignaleerde grondgedachte, is het de vraag of dit in de lijn van de

leer van de rechtvaardige oorlog niet beter zou kunnen. De verschillende

beschouwingen bevatten in feite ook elementen die daarop wijzen. Voordat

die in de volgende paragraaf aan de orde komen, zij opgemerkt dat een

loutere verwijzing naar de voorwaarde dat de gebruikte geweldmiddelen

'naar verhouding' moeten zijn, niet het antwoord kan zijn op de gestelde

vraag. Die vraag betreft immers niet de bijkomende voorwaarden in verband

met de gerechtvaardigdheid van de oorlog, maar de gerechtvaardigdheid van
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de oorlog als zodanig (65).

Paragraaf 3  De aanknopingspunten voor een zuiverder beoordeling van

de oorlogvoering

Ofschoon de laatste opmerkingen de opvattingen in het kader van de leer

van de rechtvaardige oorlog betroffen, blijft de pacifistische opvatting

in de beschouwingen betrokken. Dit vooral om het belang te onderstrepen

van de vraag of in de lijn van de leer van de rechtvaardige oorlog de

beoordeling van de oorlogvoering niet zuiverder zou kunnen geschieden.

De ruimte voor een uitzuivering is gelegen in het feit dat in de

twee opvattingen geweldloosheid en rechtvaardigheid dezelfde betekenis

hebben in betrekking tot het samenleven van mensen en volkeren als het

beoogde goed.

3.1  De wederkerigheidsgedachte in het pacifisme

Het verzet van pacifisten tegen het gebruik van militair geweld en hun

streven naar een geweldloze samenleving worden ingegeven door het besef

dat het samenleven van mensen en volkeren op de radicale wederkerigheid

in de onderlinge verhoudingen berust.

Pacifisten zien het samenleven verwerkelijkt in de 'eerbiediging der

persoonlijkheid in anderen en zichzelf', in 'waarachtigheid en eerbied'

van mensen voor elkaar, in de 'universele broederschap' zonder tegen-

stellingen tussen rassen, geloofsovertuigingen, klassen en naties. Anders

gezegd, in de erkenning van 'het beeld van God en den medemensch in

ieder, van welk klimaat, welke huidskleur of welke menschelijke condities

ook' en in een 'wereldomvattende broederlijkheid, gegrond op wederzijdse

hulp' (66).

Het Dienstweigeringsmanifest uit 1846 zegt dat de erkenning van de

'heiligheid' van het menselijk leven, van de menselijke 'persoonlijk-

heid', 'de grondwet' van de menselijke maatschappij moet zijn (67). Daar-

bij sluit de overweging van De Graaf aan dat Jezus Christus 'solidair met

de mens' is geworden, 'zo, dat Hij niemand missen en allen vinden zou'
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en dat in het Christus-gebeuren de 'zelfontlediging Gods' plaatsvindt
'die zich wil voortzetten in de zelfontlediging van de mens tegenover de
naaste' (68). Bij katholieke pacifisten komt het besef van wederkerigheid
in de verhoudingen tussen de samenlevenden vaker tot uitdrukking in het
streven naar een zogeheten 'staatkundig georganiseerde volkerenfamilie'.
Terwille daarvan dient naar hun oordeel de 'vaderlandsliefde' plaats te
maken voor liefde jegens de mensheid, zodat men het eigen land niet stelt
boven de andere. Metzger somt een aantal vereisten op voor de uitbanning
van oorlog: geloven in vrede en broederschap, in de oplossing van ge-
schillen in een geest van gerechtigheid, bezield door een gezindheid
welke s]echts gebruik maakt van menswaardige methoden en met ieders be-
langen rekening houdt; geloven dat waarheid en gerechtigheid grotere
krachten zijn dan egoIsme in dienst van het vaderland; en het daadwerke-
lijk willen van de vrede door een stelselmatige organisatie van de vrede
in plaats van de oorlogvoering en door een verbond tussen alle waarachti-
ge mensen (69).

* de miskenning van de wederkerigheid *
Gewelddadigheid van mensen onder elkaar druist lijnrecht in tegen wat het
samenleven naar zijn aard inhoudt en dit doet pacifisten het geweld
afwijzen.

Ragaz bijvoorbeeld spreekt in verband met het geweld van de
'verlaging' van de ene mens 'door de fysieke of geestelijke overmacht'
van de ander. Dat noemt hij 'overweldiging',  waarachter egoIstische of
zakelijke bedoelingen steken (70). De Graaf verwoordt het treffend in een
meer recent artikel. Hij omschrijft er het geweld als de 'aantasting van
de morele, psychische of fysieke integriteit van de mens'. Dat maakt de
uitoefening van dwang naar zijn oordeel niet ontoelaatbaar zolang die
zich maar 'binnen de grenzen van de vrijheid afspeelt en zich daartoe
beperkt, dat hij de wil van de ander niet wil vernietigen, maar zelfs
tevoorschijn wil roepen uit de chaos van impulsen en neigingen'. Anders
gezegd, zolang de dwang daartoe beperkt blijft 'dat geen zelfvervreemding
plaatsvindt, die de wilsvorming vernietigt' (71).

Uit al deze overwegingen en opmerkingen kan worden opgemaakt dat
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pacifisten het beginsel van geweldloosheid en het streven naar een

geweldloze samenleving met klem onder de aandacht brengen omwille van het

samenleven als zodanig van mensen, volkeren en staten. Het samenleven

verdraagt zich volgens hen uiteraard niet met onderlinge onderschikking,

ongelijkwaardigheid of met de uitsluiting van wie ook, omdat de samenle-

venden, of' het nu personen, volkeren of staten zijn, zich prinripieel in

wederkerigheid tot elkaar verhouden. Het beginsel van geweldloosheid

brengt deze wederkerigheidsgedachte tot uitdrukking, terwijl de uitoefe-

ning van geweld de miskenning ervan is.

3.2  De eis van pacifisten: een consequente toepassing van de weder-

kerigheidsgedachte

Pacifisten willen, zo kan men nu zeggen, tot uitdrukking brengen dat om

het even welk standpunt ten aanzien van de oorlogvoering, maar zeker een

christelijk gefundeerd oordeel, in geen geval afbreuk mag doen aan de

wederkerigheidsgedachte. Dat is af te leiden uit bedenkingen van pacifis-

ten tegen een verabsolutering van het beginsel van geweldloosheid en uit

het steeds weer geuite verzet tegen een verchristelijking van de oorlog-

voering.

De Ligt bijvoorbeeld wijst een 'dogmatisering' van de geweldloos-

heid, een 'star' begrip van geweldloosheid af (72). Ragaz neemt

uitdrukkelijk afstand van een 'grofwoordelijk' gebruik van bijbelteksten

(73). Van Raalten wil pacifisten eveneens hoeden voor 'wettelijkheid' en

'hardheid'. In verband daarmee spreekt hij zelfs over doden 'uit

christelijke verantwoordelijkheid' in het geval van een 'tyrannenmoord'.

Hier komt men zijns inziens te staan voor een 'geheim van een ten diepste

persoonlijke en alleen God verantwoordelijke beslissing' (74). In

dezelfde lijn staan sommige pacifisten niet zonder meer afwijzend

tegenover het gebruik van geweld, vooral indien er geen andere

oplossingen te vinden zijn bij uitbuiting en onderdrukking of bij een

gewelddadige aanval op onschuldigen en zwakken. Evenzo kan men lezen dat

'eerbied voor het leven' inhoudt dat men het leven 'zoveel mogelijk'

eerbiedigt (75). Heering en De Graaf zijn van oordeel dat de bijbel geen

'wet' is of een 'pacifistisch voorschrift' bevat. De Graaf acht trouwens
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elk 'isme' vanuit godsdienstig oogpunt een hachelijk iets. Christenen ge-

loven immers in God, zegt hij, en niet in d6 vrede, en het christelijk

geloof bepaalt het pacifisme en niet andersom. Naar zijn oordeel hebben

de 'in deze "ismen" bedoelde waarden (de mens, de gemeenschap, de vrede)

alleen in het heilshandelen Gods hun bestand' (76).

Daarnaast maken met name christen-pacifisten steeds fel bezwaar

tegen een christelijke rechtvaardiging van de oorlogvoering (77). Voor

christenen, zegt Ragaz, mag slechts gelden dat zij het geweld willen

uitbannen, door liefde en ommekeer of bekering. Hierin ziet hij het

alternatief voor een slaafs en passief praktizeren van bepaalde bijbel-

uitspraken. Tevens is dit voor hem het alternatief voor een zijns inziens

slaafse gebondenheid aan het patroon van een blind, gewelddadig reageren

op geweld. Naar zijn mening hangt zulk een reactie samen met een

gebondenheid van mensen aan de geestelijke en materi6le belangen van

'het IK' (78). En Heering wil het christendom vooral losslaan van de

'oorlogsidee'. Te zamen met hem hamert De Graaf erop dat het gebruik van

geweld met geen mogelijkheid is in te passen in een christelijk leven.

Deze acht het ook volstrekt ongepast het gebruik van geweld te veront-

schuldigen met een beroep op de verdediging van de vrijheid. Uit christe-

lijk oogpunt verdedigt men de vrijheid slechts door 'er uit te leven',

zoals menselijkheid wordt verdedigd door haar in praktijk te brengen en

barmhartigheid door zich niet gewonnen te geven aan 'de leugen van deze

eeuw, dat men geestelijke waarden verdedigt door de verwoesting van de

aarde en haar bewoners voor te bereiden' (79).

* de betekenis van het beginsel van geweldloosheid *

Het bovenstaande wijst erop dat het beginsel van geweldloosheid binnen de

pacifistische opvatting niet wordt gehanteerd als een algemeengeldende,

a-historische moreel-wettelijke verplichting. Men geeft op z'n minst te

kennen dat er geen garantie, althans geen menselijke garantie te geven is

dat geweldloosheid in feite altijd kan worden volgehouden. Soms houdt men

zelfs rekening met de eventuele noodzaak geweld te gebruiken. In dit op-

zicht is de pacifistische opstelling misleidend, omdat daarvan de sugges-

tie kan uitgaan dat men het beginsel van geweldloosheid juist wel verab-

soluteert.
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Met name de uitspraken van De Graaf, Heering en Ragaz wilzen erop

dat de absoluutheid waarmee het beginsel wordt voorgestaan, hierop

betrekking heeft dat het slechts het enige beginsel is dat gelden mag.

Dat wil zeggen dat men zich ten aanzien van de oorlogvoering vanwege het

geweld dat ermee gepaard gaat, slechts mag laten leiden door de gedachte

dat er maar 66n opgave is, namelijk het oorlogsgeweld te overwinnen en

het uit de geschiedenis te bannen. Men mag zich volgens pacifisten niet

in een andere zin met de oorlogvoering inlaten, omdat het geweld tussen

de samenlevenden en de samenlevende volkeren altijd afbreuk doet aan de

aard van hun samenleven, de wederkerigheid in hun onderlinge

verhoudingen. Het christelijk gebod van de liefde en een christelijke

opvatting van de vrijheid vragen om erkenning van die gedachte en om een

niet aflatende inzet ervoor. Met andere woorden, pacifisten vragen dat

uit moreel en christelijk oogpunt de oorlogvoering niet anders wordt

aangemerkt dan als een onaanvaardbaar kwaad binnen de samenleving dat

overwonnen dient te worden.

* de militaire-dienstweigering binnen het pacifisme *

In soortgelijke zin laat zich ook het standpunt van pacifisten begrijpen

dat de militaire dienst moet worden geweigerd. Aan het slot van de eerste

paragraaf was niet te ontkomen aan de conclusie dat volgens de pacifisti-

sche opvatting eenieder verplicht zou zijn de militaire dienst te weige-

ren. Er zijn echter ook uitspraken te vinden die inhouden dat pacifisten

eerst en vooral het dwangmatig karakter van de verplichting tot militaire

dienst afwijzen vanwege het afschuwwekkende een ander mens te moeten

doden of vanwege de miskenning van het eigen persoonlijk oordeel over de

militaire-dienstverrichting (80). Evenzo keert men zich soms vooral tegen

het feit dat militaire-dienstweigeraars moreel en strafrechtelijk worden

veroordeeld als zouden zij een daad begaan van 'zondige opstandigheid',

een misdaad tegenover volk en staat (81). Hieruit kan men concluderen dat

de verplichting tot militaire-dienstweigering binnen de pacifistische op-

vatting in elk geval wil zeggen dat de militaire-dienstverplichting niet

gepaard mag gaan met dwang en dat tegenover deze verplichting een per-

soonlijke vrijheid vereist is vanwege de onaanvaardbaarheid van het kwaad

van oorlogvoering. Zo mag met andere woorden ook deze verplichting geen
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afbreuk doen aan de aard van het samenleven dat zich niet verdraagt met

de miskenning van de dienstplichtige als moreel verantwoordelijk persoon

en lid van de samenleving.

3.3  Ge]ijksoortige aanknopingspunten in de lijn van de leer van de

rechtvaardige oorlog

In de beschouwingen ter verdediging van de eventuele geoorloofdheid van

de oorlog zijn aanwijzingen te vinden die overeenkomen met de intenties

van het pacifisme. Zij kunnen leiden tot een zuiverder beoordeling van de

oorlogvoering.

3.3.1  Wederkerigheid als de grondslag van de rechtsverhoudingen

In de eerste paragraaf is nog onvoldoende zichtbaar kunnen worden dat de

rechtvaardigheid en vandaar de 'ware vrede' en de 'fundamentele eenheid'

tussen volkeren en staten duurzaam te verwerkelijken zijn. Zulks dient te

gebeuren in gebondenheid aan het grondgegeven dat het samenleven, zoals

Bender zei, zich niet verdraagt met 'onderschikking', dat wil zeggen dat

de wederkerigheid in de onderlinge verhoudingen niet mag worden

aangetast. Het recht in rechtvaardigheid en rechtsorde betreft juist deze

wederkerigheid en de vormgeving van het samenleven in overeenstemming

daarmee. De rechtsdwang brengt tot uitdrukking dat deze wederkerigheid

onopgeefbaar is (82).

Scholten illustreert die grondslag van het recht in een van zijn

artikelen waar hij een aantal voorwaarden opsomt voor een duurzame vrede.

Vrede, zegt hij, is mogelijk 'indien van een werkelijke samenleving de

grond wordt gelegd, en een verbond (wordt) gevormd tusschen staten,

indien de een mdt de ander wil zijn, indien er iets is van eendracht'.

Dat vraagt de 'beperking der souvereiniteit, indien die als absolute

macht wordt gezien'. Het vraagt ook 'verdraagzaamheid' ten aanzien van

elkanders 'afwijkingen'. Bovendien behoren de staten onderling

'oprechtheid' te betrachten. Zij moeten zich gebonden weten aan gedane

beloften. Verder dienen zij in 'waarachtigheid' met elkaar om te gaan,

dat wil zeggen dat zij tegenover elkaar de waarheid spreken en dat zij
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onrecht vanwege eigenbelang niet als recht vermommen (83).

* rechtvaardigheid-in-positieve-zin *

Uit deze overwegingen spreekt eenzelfde grondovertuiging als pacifisten

zijn toegedaan: ook de rechtvaardigheid betreft de wederkerigheid in de

onderlinge verhoudingen binnen de samenleving van mensen, volkeren en

staten; en zoals het geweld, zo betekent ook het onrecht de miskenning

van die wederkerigheid. Daarbij komt dat de rechtvaardigheid in boven-

staande aanhalingen naar voren wordt gebracht als een beginsel dat eenie-

der, volkeren en staten, in vrijheid jegens elkaar als eis onderkent. Men

neemt er althans deze universele zin voor rechtvaardigheid tot uitgangs-

punt.

In deze lijn is het betrachten van rechtvaardigheid vooral iets po-

sitiefs: verbonden met het in vrijheid sluiten van overeenkomsten, waar-

bij men elkanders eigenheid en eigenaardigheden respecteert, verbonden

met het regelen van het gegeven dat men samenleeft. In vergelijking hier-

mee verscheen de rechtvaardigheid in de eerste paragraaf veeleer in nega-

tieve zin. Niet verbonden met het regelen van het samenleven-in-vrijheid

maar ten nauwste met het opleggen van recht, met dwang, zonodig met oor-

log, ten opzichte van degene die het recht schendt. Men lijkt zich daar

zozeer te laten leiden door het onrecht en het verweer daartegen, dat de

gedachte van de rechtvaardigheid-in-positieve-zin er geheel in de ver-

drukking komt.

3.3.2  Een beoordeling welke zuiverder is afgestemd op de rechtvaardig-

heid-in-positieve-zin

Er zijn in de verschillende beschouwingen aanwijzingen te vinden die een

beoordeling van de oorlogvoering meer overeenkomstig de rechtvaardig-

heid-in-positieve-zin mogelijk en wenselijk maken.

* een grotere terughoudendheid *

Met zijn standpunt ter zake van de geoorloofdheid van oorlogvoering wil

bijvoorbeeld Scholten vooral laten zien dat het beginsel van rechtvaar-

digheid zich niet verdraagt met 'een absoluten verwerping van den oorlog
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als on-Christelijk'. In plaats hiervan dient naar zijn oordeel

'principieel' te worden aanvaard dat er een 'spanning' bestaat tussen

rechtshandhaving en het gebruik van geweld in geval van onrecht (84).

In deze uitspraak legt Scholten een grotere terughoudendheid aan de

dag dan uit eerdere aanhalingen bleek, waarin hij vanuit christelijk

oogpunt de niet weg te denken eventuele noodzaak van oorlogvoering met

zoveel woorden onderschreef. Hier beperkt hij zich in feite tot de

afwijzing van een absolute verwerping van oorlogvoering. Een dergelijke

terughoudendheid in de beoordeling van oorlogvoering tussen de samen-

levenden past aan de ene kant bij de rechtvaardigheid-in-positieve-zin.

Aan de andere kant wordt er de oorlogvoering niet zonder meer als moreel

ongeoorloofd mee afgedaan.

* verdediging van het recht *

Uit een opmerking van Scholten over 'rechtshandhaving' wordt ook duide-

lijker wat precies het begrip 'verdediging' betekent. Tegenover hen die

zeggen dat oorlogvoering enkel voortkomt uit eigenbelang, geeft Scholten

toe dat rechtshandhaving altijd een 'gebroken ding' is en vermengd met

eigenbelang. Daaruit volgt echter niet, zegt hij, dat 'alleen maar eigen

belang tot handhaving brengt'. Zo'n conclusie is zijns inziens even on-

juist als de 'ontkenning van het egoistische moment in de handelingen

der menschen'. In plaats hiervan dient de conclusie te luiden: 'Wie eigen

recht handhaaft, handhaaft recht, maar het is zijn eigen.' (85)

Uit deze conclusie van Scholten is af te leiden dat verdediging

tegenover onrecht op de eerste plaats het recht betreft en niet de

persoon als drager van - eigen - rechten. Bij 'verdediging' gaat het niet

primair om de handhaving van persoonlijk recht maar om de handhaving van

het recht als zodanig dat met de aantasting van het persoonlijk, 'eigen'

recht is gemoeid. Met andere woorden, het standpunt van de gerecht-

vaardigde verdediging met gebruik van oorlogvoering, vormt de uitdrukking

van de keuze vbor het recht, voor de instandhouding van de rechts-

verhouding tussen de samenlevenden tegenover het onrecht van de schending

daarvan, en niet van de keuze ten gunste van 66n van de samenlevenden,

i.c. degene die wordt aangevallen.

Toch wekte de leer van de rechtvaardige oorlog, met name bij Bender,
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eerder juist wel de indruk een keuze ten gunste van 66n der samen-

levenden in te houden. Waar 'verdediging' enkel naar voren komt als de

verdediging van 'eigen' rechten of goederen, van zich-'zelf' of van de

waarden van de 'eigen' samenleving, daar wordt de aandacht immers wel

voornamelijk gevestigd op 66n van de samenlevenden. Dit leidt niet

alleen af van de verdediging als de handhaving van het recht. Het is ook

onjuist om reden van het feit dat het recht zijn betekenis ontleent aan

de wederkerigheid in de onderlinge verhoudingen binnen de samenleving.

Deze rechtsverhouding mag in het begrip dat men heeft van de

verdediging-met-geweld niet verloren gaan (86). Omwille van het recht, zo

kan men zeggen, dient bij de beoordeling van de oorlogvoering dat gevaar

te worden vermeden.

* de betekenis van het doden-uit-'zelfverdediging' *

De wenselijkheid om bij de beoordeling van de oorlogvoering-uit-verdedi-

ging-van-het-recht de grondslag van het recht voluit te bewaren wordt

onderstreept door bepaalde uitspraken van Bender over de geoorloofdheid
van het doden uit 'zelfverdediging'.

In het geval van een aanval, zegt Bender, mag de aanvaller als

persoon geen 'kwaad' worden gedaan. Het doden uit zelfverdediging mag

niet de betekenis krijgen van het beschikken over andermans leven alsof

het een zaak ware tot eigen nut en voordeel. De aanvaller mag niet worden

gedood, 'zoals ik een tijger, die mij aanvalt, mag dooden'. Vanwege zijn

persoon-zijn verliest hij immers ook in een aanval niet het 'recht op

zijn leven'. Bender vervolgt met erop te wijzen dat desondanks iemand

niet verplicht is zich in geval van een persoonlijke aanval te onthouden

van geweld ter verdediging van zichzelf, ook niet wanneer dat de dood van

de aanvaller betekent. De redenen hiervoor zijn dat degene die mij

aanvalt, geen 'recht' heeft dat 'ik mij niet tegen hem zou verdedigen',

en dat mijn - dodelijk - geweld in zo'n geval de 'vorm' is van mijn

verdediging (87).

Het opmerkelijke aan deze beoordeling van het gebruik van dode-

lijk-geweld-uit-verdediging is dat zij in negatieve bewoordingen is

gesteld. De verdediging is geoorloofd, omdat degene die wordt aangevallen

niet verplicht is zich de aanval te laten welgevallen, dan wel omdat de



209

aanval de aanvaller geen recht verschaft op lijdzaamheid van de kant van

de aangevallene. In deze lijn wordt ook de aanval niet op de eerste

plaats toegerekend aan de persoon van de aanvaller. De aanval betekent

allereerst een onrecht dat het samenleven treft. Het verweer ertegen is

niet gericht tegen de aanvaller persoonlijk, maar erop gericht het

onrecht van de aanval ongedaan te maken. Het gebruik van geweld daarbij

is letterlijk een nood-zaak: louter een kwestie van onmacht. In deze

situatie van overmacht wordt dodelijk geweld gebruikt uit onmacht om de

aanval anders te keren.

In vergelijking met deze beoordeling klinken eerder aangehaalde uit-

spraken van Bender in verband met de eventuele noodzaak van oorlogvoering

en het standpunt van de gerechtvaardigde verdediging, te stellig. Dat wil

zeggen, die uitspraken maken de indruk op zichzelf staande positieve

uitspraken te zijn waarin een principieel, sterk relativerend aspect

onvoldoende meeweegt, namelijk dat het recht tot verdediging vanwege het

ermee gepaard gaande - dodelijke - geweld strikt gebonden is aan een

nood-situatie en vandaar, om zo te zeggen, volstrekt negatief van

strekking is. Aan deze strekking van het recht tot verdediging zou elk

gebruik van het standpunt van de gerechtvaardigde verdediging-des-

noods-met-geweld steeds moeten voldoen. Dan pas kan er sprake zijn van

een beoordeling van de oorlogvoering die beantwoordt aan de plicht tot

het betrachten van rechtvaardigheid-in-positieve-zin, in het perspectief

waarvan het gebruik van geweld tussen de samenlevenden slechts wijst op

de onmacht om het samenleven te verwerkelijken.

* de militaire-dienstweigering *

Aan een beoordeling van de oorlogvoering die is afgestemd op de recht-

vaardigheid in positieve zin, beantwoordt ten slotte ook de vrijheid die

binnen de opvatting in het kader van de leer van de rechtvaardige oorlog,

aan dienstplichtigen ondanks alles gelaten wordt om de militaire dienst

te weigeren. Uit artikelen van bijvoorbeeld Scholten en Bender blijkt

immers dat hun principiele afwijzing van militaire-dienstweigering niet

leidt tot een verabsolutering van de militaire-dienstverplichting (88).

De erkenning van de persoonlijke vrijheid die hier hoe dan ook uit-

spreekt, komt tegemoet aan de gedachte dat ook binnen de eigen samenle-
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ving eerbied behoort te bestaan voor het recht als uitdrukking van de we-

derkerigheid in de onderlinge verhoudingen tussen de samenlevenden per-

soonlijk.

Ter afsluiting: weg uit de sfeer van een controverse door een zuivere

leer

De toetsing van de pacifistische opstelling en het standpunt van de

rechtvaardige verdediging aan de exemplarische beschouwingen, over-

wegingen en verklaringen leidt tot de conclusie dat het pacifisme en de

leer van de rechtvaardige oorlog kunnen worden uitgezuiverd door de in-

tenties ervan zo zuiver mogelijk te houden, en dat dit ook behoort te ge-

beuren om die intenties recht te doen.

* het 'nieuwe' basis-oordeel inzake de oorlogvoering *

De opvattingen waartoe de standpunten behoren, worden gedragen door de

overtuiging dat het samenleven naar de aard ervan de wederkerigheid

inhoudt in de onderlinge betrekkingen tussen de samenlevenden. Hieraan

geven de beginselen van geweldloosheid en van rechtvaardigheid

uitdrukking en hierin komen zij ook wezenlijk overeen. Anders gezegd,

zowel voor wat betreft de geweldloosheid als de rechtvaardigheid vormt de

gedachte van het samenleven-in-wederkerigheid het uitgangspunt van

beoordeling en is de verwerkelijking van het samenleven overeenkomstig de

wederkerigheid in de onderlinge betrekkingen de doelstelling.

Deze grondovertuiging, zo kan men zeggen, leidt niet allereerst tot

de genoemde standpunten. In eerste instantie volgt eruit dat oorlogvoe-

ring een onaanvaardbaar probleem is dat overwonnen behoort te worden. Dit

geldt zowel voor de pacifistische opvatting als voor de opvattingen in

aansluiting bij de leer van de rechtvaardige oorlog. Daarom zou het ook

het 'nieuwe' basis-oordeel inzake de oorlogvoering genoemd kunnen worden.

In zekere zin nieuw, want het zou betekenen dat meer de context tot zijn

recht zou komen van de verschillende standpunten. Met andere woorden, het

zou niet nieuw zijn in de zin van vreemd aan de pacifistische opvatting

en aan de opvattingen in aansluiting bij de leer van de rechtvaardige

oorlog, maar het resultaat van een herori6ntatie; een resultaat dat di-
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recter aansluit bij de grondovertuiging die men in beide richtingen is

toegedaan.

* de implicaties op het vlak van de oordeelsvorming *

De heroridntatie maakt vanzelfsprekend geen einde aan de eventuele moge-

lijkheid van een oorlog. Zij heeft echter wel implicaties op het vlak van

de morele oordeelsvorming.

Zo blijft hier bijvoorbeeld iedere instemming met oorlogvoering

vooraf, hoe voorwaardelijk en uit welke hoofde ook, achterwege. Tevens

wordt er het beginsel van geweldloosheid niet verabsoluteerd. Daarmee

blijft men bij deze heroridntatie in zekere zin buiten de twee bekende

standpunten en doorbreekt men de sfeer van een controverse die men ten

aanzien daarvan kan bespeuren.

Het is vooral van belang in dit verband te wijzen op de betekenis

van de herori6ntatie voor de gedachte dat verdediging-met-oorlogvoering

geoorloofd, c.q. gerechtvaardigd kan zijn. Immers, de wetgever gaat van

die gedachte uit bij de beoordeling van militaire-dienstweigering en de

vraag luidde of die gedachte zou toelaten dat hij tevens zegt de

erkenning van dienstweigering-uit-gewetensbezwaren te kunnen wettigen om

reden van de mogelijke persoonlijke betrokkenheid van dienstplichtigen

bij het gebruik van militair geweld.

De betekenis van de herori6ntatie is vooral hierin gelegen dat het

strikte nood-karakter van het recht tot verdediging-met-oorlog voluit in

acht wordt genomen. Anders gezegd, dat de gedachte, dat oorlogvoe-

ring-uit-verdediging geoorloofd kan zijn, geen eigen leven gaat leiden,
los van de context waarin zij staat en begrepen moet worden, de context

namelijk van vredesbevordering en oorlogvoorkoming in het betrachten van

de rechtvaardigheid-in-positieve-zin. Losgemaakt uit deze context, zo

bleek bij eerste lezing van de exemplarische beschouwingen, komt die ge-

dachte gemakkelijk te staan tegenover de absolute afwijzing van oorlogs-

geweld. En daardoor kan het misverstand ontstaan als zou hier sprake zijn

van twee onverzoenlijke standpunten waartussen men zou kunnen en moeten

kiezen. Dat geeft niet alleen voedsel aan een soort van ideologische oor-

logvoering tussen bepaalde stellingen, het is ook misplaatst. Immers, men

zou ermee zeggen dat bij de gedachte dat oorlogvoering geoorloofd kan
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zijn, het gebruik van geweld wordt gerechtvaardigd, terwijl de eigenlijke

strekking van de gedachte is dat oorlogvoering-uit-verdediging slechts

geoorloofd is in geval van nood en slechts met het oog op een herstel van

de juiste rechtsverhouding. Waarbij deze gedachte onverlet laat dat in de

desbetreffende opvatting de oorlogvoering op de eerste plaats een onaan-

vaardbaar probleem is dat overwonnen behoort te worden.

* de conclusie betreffende de vraag in verband met de wetgeving *

De gedachte dat de samenleving zo nodig verdedigd moet kunnen worden met

militair geweld, sluit zeker niet uit dat de wetgever ondanks zijn

standpunt tot uitdrukking brengt zelf ook een grondige afkeer te hebben

van het geweld dat met de verdediging gepaard gaat. Het laatste is om zo

te zeggen de vanzelfsprekende vooronderstelling van de gedachte dat

oorlogvoering-uit-verdediging geoorloofd kan zijn. De wetgeving inzake

militaire-dienstweigering lijkt voor de wetgever een geschikte

gelegenheid te zijn om daaraan uitdrukking te geven, omdat die juist is

bedoeld voor dienstplichtigen voor wie over het algemeen het gebruiken

van militair geweld onoverkomelijke gewetensbezwaren oplevert. De

wetgever zou op z'n minst ermee te kennen geven dat hem niet ontgaat wat

hen ertoe brengt om te weigeren.

* de noodzaak tot verdere bezinning *

De bevindingen moeten meer worden onderbouwd. Tot nu toe steunen zij nog

slechts op enkele beschouwingen en verklaringen, hoe voorbeeldig die ook

mogen zijn. Voor een nadere peiling is de kerkelijke leer de aangewezen

plaats, omdat voor deze leer de gedachte dat oorlogvoering geoorloofd kan

zijn, altijd belangrijk is geweest.
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HOOIDSFUK VIII RECENTE ONTWIKKELINGEN IN DE KERKELIJKE LEER OVER HET

VRAAGSTUK VAN OORLOG EN VREDE

Inleiding

Dat het standpunt van de gerechtvaardigde verdediging-desnoods-met-oorlog

de context van een vredesmoraal niet kan missen, zal in dit hoofdstuk

worden aangetoond aan de hand van uitspraken van het kerkelijk leergezag

over oorlog en vrede na 1945.

In de eerste paragraaf worden de ontwikkelingen in de kerkelijke leer na

1945 geschetst en besproken. De tweede paragraaf gaat nader in op enkele

bijzondere aspecten van de leer in verband met de leer van de rechtvaar-

dige of wettige verdediging.

Uit deze kennismaking zal blijken dat ook in de kerkelijke leer

vooropstaat dat de oorlogvoering een onaanvaardbaar probleem is dat over-

wonnen moet worden. Dienovereenkomstig laat de kerkelijke leer zien dat

de leer van de rechtvaardige verdediging pas in de context van een vre-

desmoraal juist kan worden begrepen en dat een juist gebruik van het

standpunt dat verdediging-met-oorlog geoorloofd kan zijn, niet zonder die

context kan. Op sommige momenten ziet men in de kerkelijke leer zelfs

overwegingen naar voren komen die de gedachte dat oorlogvoering geoor-

loofd kan zijn, integreren in het geheel van een meer omvattende leer. Op

andere momenten, kan men zeggen, zou de kerkelijke leer baat kunnen heb-

ben bij een aanvulling in de richting van een meer uitdrukkelijke proble-

matisering van de oorlogvoering vanwege het geweld, opdat de leer van de

rechtvaardige verdediging niet wordt misverstaan.

Paragraaf 1  De kerkelijke leer na 1945

De presentatie van de kerkelijke leer blijft in deze paragraaf op een

enkele uitzondering na beperkt tot pauselijke uitspraken, tot de

constitutie 'Gaudium et spes' van het Tweede Vaticaans Concilie, en tot
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een toespraak van kardinaal-staatssecretaris Casaroli uit 1983. Verder

zij opgemerkt dat de presentatie wordt afgewisseld met een meer of minder

uitvoerige bespreking van het gebodene.

1.1  Van rechtvaardige oorlog naar gerechtvaardigde verdediging-met-

oorlog

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er niet plotseling een wending in de

kerkelijke leer. Paus Pius XII trok de lijn van zijn voorgangers door.

Zij wezen reeds met klem op onderhandelingen tussen staten als het middel

om hun geschillen bij te leggen, op het belang ook van de toenmalige

volkerenbond in dezen en op de noodzaak van ontwapening. Daarbij oridn-

teerden zij zich op de ontwikkelingen in de internationale verhoudingen,

alsook op de zich sterk wijzigende moderne oorlogvoering met haar nieuwe

wapens, de massale aantallen slachtoffers en haar ingrijpende gevolgen.

Zoals D. Dubarle constateert, bereidden zij de doctrine voor die onder

het pontificaat van Pius XII na de Tweede Wereldoorlog vaste vorm kreeg

(89).

Deze doctrine werd met name verwoord in de kerstboodschap van 1948,

en opnieuw uitgesproken in de reeds aangehaalde kerstboodschap uit 1956

(90).  De  leer is gebouwd  op de grondgedachte  van de solidariteit tussen

de volkeren, 'een solidariteit, die aan ieder veelvoudige plichten tegen-

over de grote volkerenfamilie oplegt'. Deze solidariteit vormt de grond-

slag van de leer, omdat 'volgens Gods wil' de volkeren 'te zamen een ge-

meenschap met gemeenschappelijk doel en gemeenschappelijke plichten' vor-

men (91). Hiernaast wijst Pius XII erop dat de gemoederen zich nog nimmer

zo gedreven wisten door de 'nachtmerrie van een nieuwe oorlog en door een

zo'n brandend verlangen naar vrede' (92).

Op deze grondslag wordt de christelijke vredeswil nader uitgewerkt

(93). Het gebeurt onder afwijzing van het parool 'wilt gij de vrede,

bereid dan de oorlog voor', omdat dit parool het wantrouwen aanwakkert.

Evenzo wordt het parool 'vrede tot elke prijs' afgewezen, omdat het de

veiligheid van de aanvaller verhoogt. Onbedoeld, zegt Pius XIl, compro-

mitteren die parolen de zaak van de vrede. 'In verbeterde vorm', zo

vervolgt hij, worden zij gehandhaafd in de christelijke positie. Die
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steunt op gebed en broederlijke liefde tussen alle mensen en volkeren als

kinderen van dezelfde Vader, een liefde die, samen met het geduld, altijd

geneigd en bereid is tot een goede verstandhouding en accordering met

allen (94). Christelijk handelen is gericht op het versterken van de

solidariteit voor de verdediging van de vrede; waarbij uitdrukkelijk

wordt vermeld dat wie het recht schendt als verstoorder van de vrede

buiten de gemeenschap moet worden gestoten. Christelijk handelen is ook

gericht op het wegnemen van de oorzaken van spanningen tussen de volkeren

(in het bijzonder door het voeren van een goede grondstoffen-politiek en

door het tegengaan van een handelsprotectionisme).

Tot de christelijke positie behoort voorts het inzicht dat volgens

de goddelijke vredesordening sommige goederen onvoorwaardelijk ge6erbie-

digd en gewaarborgd, en dus beschermd en verdedigd moeten worden. 'Iedere

aanvals-oorlog tegen die goederen' is daarom 'zonde, misdaad, aanslag op

de majesteit van God, Schepper en Ordenaar der wereld' (95). (Om welke

goederen het hier precies gaat wordt overigens niet duidelijk.) Dat geldt

zeker niet voor een oorlog-uit-verdediging tegenover 'onrechtvaardige

agressie'. Tegenover een aanvals-oorlog of de dreiging ervan acht Pius

XII lijdelijke onverschilligheid uit christelijk oogpunt volstrekt on-

juist. Ook een gevoelsmatige veroordeling van de oorlogvoering vanwege de

gruwelijkheden en wreedheden kan zijns inziens 'uiteindelijk' niet bepa-

lend zijn voor de vraag of het geoorloofd of zelfs plicht kan zijn 'de

aanvaller met geweld af te slaan'. Wat zeker is, is het vredesgebod van

God dat de opdracht met zich brengt de goederen der mensheid te bescher-

men: 'welriu, olider (lie goederen iijn er enkele van zo'n belang voor de

menselijke samenleving, dat verdediging daarvan tegen onrechtvaardige

agressie zonder twijfel ten volle gerechtvaardigd is' (96). Dit alles

neemt niet weg dat het voor Pius XII aankomt op de ernstige en christe-

lijke vredeswil, waartoe de ervaringen van de oorlog 'ongetwijfeld' bewe-

gen, maar bovenal de 'machtige stem van het goddelijk vredesgebod' (97).

1.1.1  Het recht tot verdediging tegen onrechtvaardige agressie

In deze boodschap is de leer van de rechtvaardige oorlog als 'middel om

een onrechtvaardig geschonden recht te herstellen' aangescherpt. Er
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blijft eigenlijk slechts don geval van rechtsschending dat oorlog-

voering kan wettigen: de schending van het 'recht van een volk op

eerbiediging van zijn levensbelangen, het recht om een natie te vormen in

het genot van zijn rechtmatige politieke autonomie'. 'Uiteindelijk', zo

concludeert Dubarle, 'bestaat er maar 6dn rechtsschending van deze

aard: de materidle agressie, gericht tegen de werkelijkheid van

dergelijke levensbelangen, waardoor het voortbestaan van de natie in

gevaar wordt gebracht' (98).

In de kerstboodschap wordt de leer van de rechtvaardige oorlog omge-

vormd tot de leer van de gerechtvaardigde-verdediging-met-oorlogvoering

tegenover een onrechtmatige aanval. P. Eicher is daarom van mening dat de

leer van de rechtvaardige oorlog een 'beslissende' stap verder werd

gebracht. Deze auteur verwijt Pius XII echter wel dat hij met zijn

uitspraken de nieuwe tweedeling van de wereld, zoals die na de Tweede

Wereldoorlog ontstond, aanvaardde: een tweedeling in een vrij/goed en een

totalitair/slecht (agressief) gedeelte, i.c. de Sovjet-Uie; zoals de

marxistisch-leninistische partijdoctrine de deling van de wereld in een

socialistisch en imperialistisch gedeelte propageert (99). Hierbij kan

worden aangetekend dat Pius XII in 1948 weliswaar nog sprak over een ten

volle gerechtvaardigde verdediging tegen onrechtvaardige agressie maar

zich wat dat aangaat in 1956 terughoudender opstelt: oorlogvoering zou

niet ongeoorloofd kunnen worden genoemd (100).

1.1.2  Een middenweg tussen pacifisme en militarisme

De opmerkingen in het vorige hoofdstuk in verband met de leer van de

rechtvaardige oorlog zouden nu kunnen worden herhaald. Op dit moment

krijgt slechts 6dn aspect van de gedachtengang van Pius XII aandacht.

Pius XII beschouwt zijn leer als de juiste variant zowel op het

standpunt dat oorlog moet worden voorbereid om de vrede te behouden, als

op dat van 'vrede tot iedere prijs'. Op gelijke wijze zou ook K. Barth de

christelijke positie schetsen: tegenover het absolute pacifisme enerzijds

en het militarisme anderzijds. Het laatste wordt zijns inziens gekenmerkt

door bijgeloof in de onvermijdelijkheid van de oorlog als een facet van

de goddelijke wereldordening of van de menselijke staat. Beide posities
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gaan naar zijn mening in tegen Gods gebod van vrede-in-rechtvaardigheid

(101). Een dergelijke positiebepaling keert later bijvoorbeeld ook terug

bij J. Courtney Murray. Hij spreekt van de 'valse dilemma's' van

pacifisme en bellicisme, een cynisch realisme overeenkomend met wat Barth

militarisme noemt. Zijns inziens dient de katholieke moraal een tussenweg

te leren teneinde een 'integrale', 'moreel te verdedigen' positie te

kunnen innemen. In de leer van de reehtvaardige oorlog wordt zijns

inziens precies de juiste middenweq bewandeld. En deze 'gekwalificeerde'

vredesleer zou op de 'sterkst mogelijke wijze' de wil tot vrede

bevestigen (102). Nog weer later zal J. Beckman de drie posities van pa-

cifisme, cynisch realisme en leer van de rechtvaardige oorlog beschrij-

ven. Deze verbindt er de opdracht aan de leer uit te zuiveren in het

licht van de in Jezus Christus geopenbaarde wil van God (103).

Zoals verkondigd onder paus Pius XII, is de kerkelijke leer een goed

voorbeeld van de midden-positie waarop Barth en Courtney Murray doelen.

Ook Pius XII spiegelt zich aan twee extreme parolen. Verder doet hij met

kracht de oproep de vrede te beschermen en te bevorderen. Hiernaast

onderschrijft hij uitdrukkelijk het recht tot verdediging-met-oorlog

tegen onrechtvaardige agressie, alhoewel hij tevens aangeeft dat zijn

uitspraken vooral moeten voorkomen dat de gelovigen de ogen sluiten voor

de 'stand van de strijd' en dat zij de intriges en gevaren niet onderken-

nen. Hij wil de 'verstarring' tussen de machtsblokken beslist niet ver-

groten (104). Enige jaren na 1956 zou paus Johannes XXIII een andere weg

bewandelen dan deze tussenweg van Pius XII.

1.2  De encycliek 'Pacem in terris' uit 1963: een moment van doorbraak

In zijn Morale Internationale uit 1964 stelt R. Coste dat eigenlijk reeds

bij Pius XII kan worden waargenomen dat volgens de kerkelijke leer de

oorlog, op zichzelf irrationeel, ook zijn rationaliteit onder bijzondere

omstandigheden zal verliezen. Oorlogvoering zal worden aangemerkt als

intrinsiek immoreel en onzinnig (105). Zelfs wanneer oorlogvoering op dit

moment nog voorkomt, zegt Coste, is zij een overblijfsel uit het

verleden, een archaische handelwijze en het bereikte beschavingsnivea
u

van de mensheid onwaardig. Zal de mensheid, zo vraagt hij zich af, genoeg
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gezond verstand hebben om er zich van te bevrijden? (106) Naast dit

algemene oordeel over de oorlog houdt Coste overigens vast aan het

standpunt van de gerechtvaardigdheid van verdediging-met-oorlog (107).

Het laatste ziet men ook gebeuren in de geruchtmakende verklaring van de

Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk uit 1962 over de

kernbewapening. Daarin staat te lezen dat de synode het 'gebruik van

wapengeweld (...) als uiterste middel tot handhaving of herstel van

gerechtigheid' voor 'geoorloofd' houdt (108).

Een dergelijke uitspraak vindt men niet in de encycliek 'Pacem in terris'

van paus Johannes XXIII uit 1963 (109). Deze encycliek baseert de leer

over oorlog en vrede op de eisen van het gezond verstand en de menselijke

waardigheid. Johannes XXIII stelt niet de vraag of oorlogvoering

geoorloofd kan zijn dan wel nooit mag, en in de encycliek blijft ook het

standpunt van de gerechtvaardigde verdediging-met-oorlog achterwege. Het

is van belang te zien hoe deze verandering in de kerkelijke leer

plaatsvindt.

De oorlogvoering komt ter sprake onder de 'richtlijnen van waarheid,

rechtvaardigheid, daadwerkelijke solidariteit en vrijheid', waardoor de

verhoudingen tussen de staten moeten worden gekenmerkt (110). In de korte

passage over de rechtvaardigheid wijst de encycliek op de verplichting

die de staten hebben elkaars rechten te erkennen en te verdedigen en die

'handelingen na te laten, die deze rechten zouden kunnen schenden'.

Hieraan verbindt de encycliek niet het recht tot verdediging-met-oorlog.

De belangenstrijd en de daaruit voortvloeiende geschillen behoren volgens

de  encycliek  'niet met geweld van wapens of met bedrog  en  list' te worderi

opgelost, maar 'zoals het mensen betaamt, in wederzijds begrip, door de

kwesties rijpelijk en naar waarheid te overleggen en tegengestelde

meningen onpartijdig bij te leggen' (111). Samengevat, de encycliek

onderkent de oorlog-veroorzakende tegenstellingen maar dit leidt niet tot

de toekenning van een moreel recht tot verdediging-met-oorlog.

Dat verandert niet waar de encycliek verderop spreekt over de

handhaving van de vrijheid. De staten krijgen hier de gezamenlijke

opdracht de vrijheid te waarborgen. Zij doen dat door elkaar niet weder-

rechtelijk te onderdukken of zich in elkaars aangelegenheden te mengen,
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maar door elkaar te helpen uit een oogpunt van wederzijdse verantwoorde-

lijkheid en door elkaar op alle gebieden te verrijken (112).

1.2.1  De ondenkbaarheid van de oorlog als ge*igend middel

Aan de directe beoordeling van de oorlogvoering gaat de oproep vooraf

zich iorg noch moeite te besparen 'totdat eindelijk de loop der

menselijke dingen overeenstemt met het verstand en de waardigheid van de

mens'. 'Rechtvaardigheid, gezond verstand en zin voor de menselijke

waardigheid' eisen dat de wapenwedloop wordt gestopt. In verband met die

wedloop neemt Johannes XXIII geen genoegen met de 'rechtvaardiging' van

de moderne bewapening, dat 'de vrede in de huidige omstandigheden niet

veilig gesteld kan worden tenzij door evenwicht in bewapening'. Deze

rechtvaardiging gaat zijns inziens voorbij aan het mechanisme in de

wapenwedloop en aan de gevolgen van proefnemingen met atoomwapens voor

het leefmilieu. Deze gevolgen wegen voor hem kennelijk zwaarder dan het

immers in een tussenzin vermelde argument dat 'de ontzaglijke bewapening

tegenwoordig de mensen ervan doet terugschrikken om een oorlog te begin-

nen'. Voor het stoppen van de wedloop en voor een algehele ontwapening

zal naar zijn mening vooral nodig zijn dat 'de vrees en de angstige ver-

wachting van een oorlog uit de harten' verdwijnen en plaatsmaken voor we-

derzijds vertrouwen. Dat kan gebeuren, indien men onder meer met 'gezond

verstand' het belang van de zaak onderkent (113). 'Meestal', zo vervolgt

de encycliek, brengen de afschrikwekkendheid van de wapens en de rampza-

lige gevolgen van het gebruik ervan de mensen tot de overtuiging dat 'de

eventuele conflicten tussen de volken niet met de wapens, maar met ver-

dragen en overeenkomsten moeten worden opgelost'. Precies hierbij sluit

de encycliek aan met de bekend geworden zin: 'Daarom is het in ons atoom-

tijdperk niet denkbaar dat een oorlog het ge8igende middel is om de ge-

schonden rechten te herstellen'. Blijkens de latijnse tekst betekent hier

'niet denkbaar': niet verenigbaar met het gezond verstand (114).

In deze uitspraak ziet men een weliswaar voorzichtige en door de

situatie van de atomaire bewapening gemotiveerde maar duidelijke

distanti6ring van de toepassing van de leer van de rechtvaardige oorlog,

in de zin van een toekenning van het recht tot verdediging-met-oorlog. Zo
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neemt Johannes XXIII eveneens afstand van het concept van de afschrik-

king, hetgeen van belang is in verband met latere uitspraken van het

leergezag. Johannes XXIII neemt de volkeren ernstig wanneer zij 'verkla-

ren' niet met 'offensieve' bedoelingen enorme bedragen te besteden aan

militaire uitgaven, maar om 'anderen ervan af te schrikken hen aan te

vallen': aan hun 'oprechtheid' in dezen behoeft niet te worden getwij-

feld, vermeldt een tussenzin. Echter, Johannes XXIII maakt deze verkla-

ringen niet tot de zijne! Hij laat er immers op volgen dat het 'toch' te

hopen is dat de volkeren hun onderlinge verhoudingen niet baseren op

vrees maar op de liefde, die de mensen tot een 'oprechte samenwerking'

brengt. Anders gezegd, dat zij 'de band met de natuur (...) waardoor zij

met elkaar verbonden zijn' erkennen en dat zij begrijpen dat hun 'gemeen-

schappelijke natuur' hen ertoe verplicht hun verhoudingen te baseren op

de liefde (115).

1.2.2  Een andere weg: los van de absolute geweldloosheid en van het

standpunt van de gerechtvaardigde verdediging-met-oorlog

Welke lering is uit deze encycliek van Johannes XXIII te trekken? Verge-

leken met de leer onder Pius XII laat zij een andere weg zien: de weg van

een door redelijkheid, menselijke waardigheid en hoop bewogen, consequent

volgehouden ori*ntatie op de vrede-in-rechtvaardigheid, opgevat in posi-

tieve zin en niet leidend tot het standpunt van de gerechtvaardigde ver-

dediging-met-oorlog of tot de aanvaarding van de afschrikking-met-wapens.

Is de encycliek hiermee een document van absoluut-pacifistische snit?

Neen, zij onderkent immers de gevaarlijke tegenstellingen tussen de sta-

ten en zij sluit de eventualiteit van een oorlog niet uit. Of anders ge-

zegd, om het vredesstreven re*el te houden wordt de eventuele noodzaak

van oorlogvoering niet onderschreven, niet tot onderdeel van de leer ge-

maakt, hetgeen Pius XII wel meende te moeten doen tegenover het parool

'vrede tot elke prijs'.

Ook anderszins is de encycliek geen pacifistisch document te noemen.

Bij de beoordeling gaat het niet om de vreag of verdediging-met-oorloq

'wel of niet mag'. Niet in dit kader beoordeelt de encycliek de oorlog-

voering maar in de context van de redelijkheid, de menswaardigheid en de
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hoop op een samenleven-in-rechtvaardigheid. Ook hierom is de encycliek

geen absoluut-pacifistisch document. Het vraagstuk wordt immers behandeld

buiten het schema om van geoorloofdheid, van de vraag of het 'ooit' dan

wel 'nooit' mag.

Zoals gezegd, leiden de beschouwingen in de encycliek niet tot het

standpunt dat verdediging-met-oorlog geoorloofd kan zijn. Dat wil niet

zeggen dat in de betreffende uitspraak over de ondenkbaarheid van oorlog-

voering in het atoomtijdperk het recht op verdediging tegen agressie zou

worden ontkend. In die zin is er bij Johannes XXIII beslist geen sprake

van een breuk met de traditie of van een 'caesuur' in de leer ten gevolge

van de atomaire bewapening (116). Alleen, de encycliek laat de

noodtoestand waarin een volk kan geraken, rusten en noemt het recht op

verdediging niet als recht-in-nood. De ratio daarvan lijkt te moeten

worden gezocht in het feit dat de encycliek met een beroep op de

redelijkheid de aandacht van allen geheel en al wil richten op de

noodzaak in de huidige omstandigheden oorlog te voorkomen en een meer

vreedzame wereld op te bouwen.

Op deze wijze komt de encycliek tot een werkelijke problematisering

van de oorlogvoering, zoals deze ook werd gesuggereerd aan het einde van

het vorige hoofdstuk, met dien verstande dat daar het beginsel van

geweldloosheid uitdrukkelijk mede tot een verandering in oridntatie aan-

zette.

1.3  De opstelling van het Tweede Vaticaans Concilie

De benadering van het vraagstuk van oorlog en vrede in de encycliek

'Pacem in terris' is door het Tweede Vaticaans Concilie niet overgenomen.

Ten aanzien van het systeem van afschrikking trekt het concilie de

lijn van 'Pacem in terris' door: het systeem wordt noch veroordeeld, noch

goedgekeurd. Het concilie spreekt als zijn overtuiging uit dat vrede

eerder wordt bewerkstelligd door wederzijds vertrouwen dan door

'afschrikking van de wapens', maar geeft toe dat politici niet kunnen

voorbijzien aan het 'ingewikkelde karakter van de bestaande situatie'

(117). 'Velen' houden het systeem van afschrikking voor het 'werkzaamste

middel' voor het behoud van vrede, stelt het concilie vast. 'Wat er ook
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zij van deze methode van afschrikking', zo vervolgt de tekst, 'de mensen

dienen ervan overtuigd te zijn, dat de bewapeningswedloop (...) geen

veilige weg is (...) noch dat het zogenaamde evenwicht dat daaruit

voortvloeit een zekere en echte vrede is'. 'Vanuit een vernieuwing van de

mentaliteit moeten nieuwe wegen gezocht worden om dit schandaal te doen

verdwijnen, de wereld van haar beklemmende angst te bevrijden en de ware

vrede te bevestigen.' (118)

Bij de beoordeling van het vraagstuk van oorlog en vrede in zijn

algemeenheid, bewandelt de constitutie 'Gaudium et spes' een andere weg

dan Johannes XXIII. De leer van de rechtvaardige verdediging wordt weer

opgenomen en daarnaast maakt het concilie een opening in de richting van

de geweldloosheid.

Na de vaststelling dat 'de gehele mensenfamilie in haar rijpings-

proces tot een beslissend ogenblik is gekomen' en dat allen tot inkeer

moeten komen en hun hart moeten bekeren tot de waarheid van de vrede,

komt het concilie tot een voorzichtige positieve waardering van de

houding van geweldloosheid in het perspectief van de bevordering van de

vrede door liefde en verzoening. Het prijst degenen 'die bij de

verdediging van rechten hun toevlucht zoeken tot de "non-violence"-metho-

de '. Z i j dienen echter geen inbreuk te plegen op de rechten van anderen en

van de gemeenschap. Ook wijst het concilie erop dat het voor de vrede

'absoluut noodzakelijk' is andere mensen en volkeren te respecteren.

Bovendien wordt opgemerkt dat het oorlogsgevaar vanwege de zondigheid zal

blijven bestaan tot aan de wederkomst van Christus. Voorts roept het

concilie op tot een verdere ontwikkeling van het verdragsrecht ter

'beteugeling van de oorlogsverschrikking'. In dit verband maakt het

concilie ruimte voor militaire-dienstweigering, zoals eerder in hoofdstuk

III werd uiteengezet.

Na deze opmerkingen in de richting van de geweldloosheid volgt een

uiteenzetting in de richting van de rechtvaardige verdediging: 'Met

dit alles is natuurlijk de oorlog niet uit het leven van de mensheid

gebannen. En zolang het oorlogsgevaar nog zal bestaan en er nog geen

internationale autoriteit is met eigen competentie en passende

uitrusting, zal men de regeringen het recht om zich wettig te verdedigen

niet kunnen ontzeggen, indien alle mogelijkheden van vreedzame onder-
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handelingen zijn uitgeput. De regeringen (...) hebben dus de plicht het

welzijn van de hun toevertrouwde volkeren te behartigen; zij dienen

ernstige problemen met overeenkomstige ernst te behandelen. Maar iets

anders is krijgsverrichtingen te ondernemen voor de rechtvaardige

verdediging van het volk, iets anders volken willen onderwerpen.'

De passage wordt beaindigd met een oproep aan de militairen: 'Zij

echter die onder de wapenen hun vaderland dienen, moeten zichzelf ook

gedragen als dienaren van de veiligheid en vrijheid van hun volk, in een

juiste vervulling van deze dienst leveren zij werkelijk hun bijdrage tot

bestendiging van de vrede.' (119)

1.3.1  De opening in de richting van de geweldloosheid

Met de wending in de richting van de rechtvaardige verdediging trekt het

concilie de lijn van paus Pius XII verder door. In zijn commentaar op het

desbetreffende hoofdstuk van de constitutie wijst Dubarle erop dat de

zinsnede uit 'Pacem in terris' over de ondenkbaarheid van de oorlogvoe-

ring door het concilie niet kon worden overgenomen vanwege de uiteenlo-

pende interpretaties (120).

Het commentaar van E. Wilkens laat zien voor welke opgave de conci-

lievaders zich zagen geplaatst en hoe zij die volbrachten (121). De grote

meerderheid bedoelde te zeggen dat het oorlogsvraagstuk geen voorwerp

meer mocht zijn van een casuistische beoordeling en dat er geen princi-

pidle rechtvaardiging van oorlogvoering mocht worden gegeven vanwege

haar zedelijke verschrikkingen en politieke zinloosheid. Zij achtten een

'gesloten' leer, gebaseerd op de idee van een rechtvaardige oorlog, niet

langer houdbaar (122). Men wilde echter tevens voorzichtig zijn vanuit de

overweging dat het weigeren van bewapening nog geen verzekering van de

vrede inhoudt en dat het weglaten van het recht tot verdediging niet

moest warden uitgelegd als een radicaal pacifistische opstelling (123).

Met andere woorden, het concilie had in meerderheid de intentie de beide

standpunten, dat van het pacifisme en dat van rechtvaardige verdediging-

met-oorlog, op evenwichtige wijze achter zich te laten, maar slaagde daar

niet geheel in. Toen plaatste men, om met Wilkens te spreken, de pacifis-

tische opstelling en het standpunt van de rechtvaardige verdediging maar
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naast elkaar (124). In deze context staat ook de uitspraak van het conci-

lie over militaire-dienstweigering-uit-gewetensbezwaren. De beoordeling

daarvan was op zichzelf overigens een controversieel punt. Een positieve

waardering in verband met de godsdienstvrijheid zou naar het oordeel van

sommigen onterecht inbreuk hebben gemaakt op de wetgevende bevoegdheid

van de burgerlijke overheden (125).

Ondanks dit soort moeilijkheden kan men beslist spreken van een ont-

wikkeling in de kerkelijke leer. Geweldloosheid en militaire-dienst-

weigering vonden gehoor op het concilie. Het beginsel van de geweldloos-

heid werd een afzonderlijk en belangrijk element in de kerkelijke

beoordeling van het vraagstuk van oorlog en vrede, naast het standpunt

van de gerechtvaardigde militaire verdediging.

1.3.2  Uitweiding: de ontwikkeling in de richting van het 'complementair

handelen'

Met zijn uitspraken erkent het concilie dat het kerkelijk leergezag niet

in het algemeen kan zeggen welke handelwijze in concreto altijd de juiste

is: militaire-dienstverrichting of de weigering daarvan. Vroeger kende de

moraaltheologie eveneens een dergelijke terughoudendheid. De leer van de

rechtvaardige oorlog hield immers - op z'n minst in theorie - ook in dat

bepaalde oorlogen als onrechtvaardig konden en moesten worden aangemerkt.

In die gevallen ontstond er zelfs een plicht tot dienstweigering (126).

Thans houdt de terughoudendheid verband met de onderkenning van de

geweldloosheid als waarde naast de eisen van het recht.

Met zijn uitspraken waardeerde het concilie de militaire-dienstwei-

gering en het verrichten van militaire dienst als twee mogelijke

handelwijzen. Dat brengt de conciliaire leer sterk in de I·irt1tirig vari cir

- eerder in hoofdstuk 1Il vermelde - complementariteitsthese. Volgens

deze these vullen de beide handelwijzen elkaar aan. G. Scharffenorth, die

de geschiedenis van de these binnen de Evangelische Kirche in West-

Duitsland heeft beschreven, interpreteert de aanvulling in deze zin dat

de bereidheid tot militaire verdediging de tijdsruimte biedt waarbinnen

stappen moeten worden gezet om tot betere vredesvoorwaarden te komen

(127). Ook H. TBdt is die mening toegedaan (128).
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De concilie-uitspraken komen in de richting van de these, zij zijn

er niet geheel mee gelijk te stellen. Immers, zoals P. Engelhardt aan-

geeft, wordt er de erkenning van de waarde van geweldloosheid verbonden

met het persoonlijk geweten en is de militaire-dienstweigering er een

subjectieve aangelegenheid zonder dat zij een objectieve betekenis krijgt

toegekend, bijvoorbeeld in de zin van een grondwettelijk recht (129).

* kritiek op de complementariteitsthese *

Aan de ene kant, en dat is het waardevolle, gaat de these een morele aan-

spraak op exclusiviteit tegen, zowel van de zijde van dienstplichtige

militairen als van militaire-dienstweigeraars (130). De these probeert

een brug te slaan tussen beide groepen en kan wederzijdse verkettering

voorkomen, zoals dit ook in een discussie binnen de Wereldraad van Kerken

werd onderstreept (131). Aan de andere kant echter heeft de these het

nadeel dat twee tegengestelde handelwijzen ermee onder don dak warden

gebracht, aldus Scharffenorth. Dat heeft de these ook zeer omstreden

gemaakt, zegt deze auteur (132). De these beoogt, met andere woorden, een

bemiddeling te bewerkstelligen tussen de militaire dienst en de weigering

daarvan, maar verantwoordt die kennelijk onvoldoende.

* de mogelijke verbreding van de kritische complementariteitsgedachte

in de concilie-uitspraken *

In de concilie-uitspraken worden de militaire dienst en de weigering

daarvan beide weliswaar gelegitimeerd maar tevens uitdrukkelijk

genormeerd. Het laatste voorkomt dat de keuze tussen militaire dienst en

dienstweigering een geheel individueel-subjectieve en willekeurige wordt,

hetgeen het gevolg zou zijn van een loutere legitimatie van de beide

handelwijzen (133). Het onderstreept vooral ook dat de keuze een

persoonlijke gewetensbeslissing moet zijn, zoals dit ook door anderen

wordt beklemtoond (134).

Het laatste geldt ook ten aanzien van de militaire dienst. Zoals

vermeld, zegt het concilie dat de militairen zich behoren te gedragen als

dienaren van de veiligheid en vrijheid van hun volk. Wanneer men ervan

mag uitgaan dat ook voor het concilie de oorlogvoering een moreel onaan-

vaardbaar probleem is dat overwonnen moet worden, dan kan men zeggen dat
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de uitdrukkelijke verwerking van dit oordeel in verband met de militaire

dienst tot een evenwichtiger tekst zou hebben geleid. Nu wordt er vooral

de houding van geweldloosheid uitvoerig genormeerd door de eisen van de

rechtvaardigheid. Dan echter zou tevens de militaire dienst duidelijker

worden genormeerd door de overweging dat ook voor militairen behoort te

gelden dat oorlogvoering uitgebannen moet worden. Wanneer iets dergelijks

zou gebeuren, zou er bovendien een kritische bemiddeling tot stand komen

tussen de militaire dienst en militaire-dienstweigering.

* de dynamisering van de complementariteitsgedachte *

Een kritische normering zowel van de militaire dienst als van de mili-

taire-dienstweigering kan ertoe leiden dat de 'verzoening' tussen de

beide handelwijzen dynamisch blijft.

G. Hunold en W. Korff, van wie ook de term komt, willen een

dergelijke 'verzoening' op de volgende manier bereiken (135). Huns

inziens beoogt de militaire dienst de geweldloze omgang van mensen

onderling te beveiligen tegen geweld van buitenaf. In dienstweigering

zien zij een teken van hoop voor de toekomst, een demonstratie van ge-

weldloosheid, waarbij op voorhand wordt vertrouwd op de mogelijkheid dat

mensen principieel gesproken in staat zijn tot gerechtigheid en weldoen.

In deze zienswijze vormt de hoop op de toekomst het dynamische element.

In vergelijking hiermee zou het eerder genoemde basis-oordeel dat de oor-

log uitgebannen moet worden, het voordeel hebben dat voor wat betreft de

militaire dienst het gebruik van geweld principieel wordt geproblemati-

seerd, zodat de legitimatie van de beveiliging tegen bedreigingen-van-

buitenaf tevens gepaard gaat met een kritische normering van het gebruik

van geweld. Die gedachte zou hier trouwens ook de dienstweigering dyna-

misch kunnen houden, doordat zij mede een verabsolutering van de geweld-

loosheid kan tegengaan.

Het belang van een dynamisch begrip van de complementariteitsgedach-

te is ook door anderen onderstreept, met name door U. Duchrow, G. Howe en

W. Gerhard in hun kanttekeningen bij de these.

Duchrow wil vermijden dat de these leidt tot het berusten in de

spanning tussen dienstverrichting en dienstweigering. Zijns inziens moet

de complementariteit 'progressief' worden begrepen, dat wil zeggen in de
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context van een 'overgangstijd' in de richting van een 'vredesbekwame

toestand van het internationale stelsel' (136).

Naar de mening van Howe kan de these geen nevenschikking inhouden

van de 'traditionele posities', die van het 'afzien van geweld' aan de

ene kant en die van de 'legitimering van het beperkt gebruik van geweld

ter bescherming van de naaste' aan de andere kant.  Voor beide posities

geldt zijns inziens de spanning tussen het 'reeds' en het 'nog niet'

bereikt zijn van de vrede. In het bijzonder dient het verrichten van

militaire dienst hierbij zijns inziens niet - langer - te worden begrepen

als zijnde gericht op de verdediging-met-militair-geweld, maar

daarentegen als een dienst ter voorkoming van oorlogvoering en gericht op

een toekomst-zonder-oorlog (137). Deze gedachte keert ook terug in de

eerder vermelde discussie binnen de Wereldraad van Kerken (138).

In verband met de dynamiek in de complementariteitsthese werd nog

een ander geluid gehoord. Gerhard opperde de suggestie de these te 'dyna-

miseren' door aansluiting te zoeken bij concepten van geweldloze

verdediging. In zijn zienswijze blijft met andere woorden een verdedi-

gingssysteem gerechtvaardigd. Echter, dat dient een verdedi-

ging-met-niet-militaire-geweldmiddelen te zijn (139). Op dit idee van een

geweldloze, sociale verdediging zal in het volgende hoofdstuk worden in-

gegaan. Ligt hier geen uitgelezen mogelijkheid voor een vernieuwing van

de kerkelijke leer, zo zou men zich kunnen afvragen.

1.4  De kerkelijke leer na het Tweede Vaticaans Concilie

Na het Tweede Vaticaans Concilie hebben paus Paulus VI en paus Johannes

Paulus II zich meermalen uitgelaten over het oorlogs-en bewapeningsvraag-

stuk. Enkele belangwekkende uitspraken van hen krijgen hier aandacht.

1.4.1  Uitspraken van paus Paulus VI

In zijn historische toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenig-

de Naties (VN) in 1965 schetst paus Paulus VI de co8xistentie tussen de

staten. Hij beschrijft hierbij in vier stappen de grondstructuur van hun

onderlinge verhoudingen:
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a    alle hebben zij bestaansrecht, 'zowel de een als de ander';

b    in een 'broederschapspact' en 'wederzijds vertrouwen' ligt hun over-

eenstemming, zodat 'niet de een boven de ander' staat;

c    hun verscheidenheid-in-overeenstemming moet iedere oorlog tussen hen

verhinderen: 'nooit meer de een tegen de ander, nooit, nooit meer';

d    die verscheidenheid moet hen tevens samenbinden op basis van het

'constructief beginsel' van 'de een voor de ander' in een stelsel

van onderlinge 'solidariteit' (140).

Bij de uitwerking van deze grondstructuur wordt niet gerept over de

eventuele geoorloofdheid van oorlogvoering. In verband met het streven

naar ontwapening echter maakt Paulus VI wel onderscheid tussen het

'offensieve wapen' en 'defensieve wapens'. Daarop zegt hij dan: 'Zolang

de mens een zwak en wispelturig en soms zelfs boosaardig wezen blijft,

zoals hij zich jammer genoeg maar al te vaak betoont, zullen defensieve

wapenen helaas noodzakelijk blijven.' (141)

In deze uitspraak wordt het recht tot verdediging-met-oorlog ontwik-

keld en aangescherpt tot een recht tot bewapening. Dit houdt op zichzelf

nog niet het recht in tot het gebruik van de wapens. Vandaar kan men hier

spreken van een verdere aanscherping van de kerkelijke leer. Maar dit

leidt ook nu niet tot een ontzegging van het recht tot verdediging.

Alleen, het wordt niet in de beschouwingen betrokken als een op zichzelf

staand recht maar geIntegreerd in een omvattende leer inzake de veilig-

heidspolitiek. Op de laatst aangehaalde uitspraak volgt namelijk de zin:

'Maar het is Uw grootse taak wegen te zoeken, om de veiligheid van de we-

reld te verzekeren zonder de toevlucht tot de wapenen te nemen.'

Dat het recht tot verdediging gelezen behoort te worden in de context van

de onaanvaardbaarheid van oorlogvoering blijkt in de boodschap van paus

Paulus VI aan de VN bij gelegenheid van de eerste speciale zitting over

ontwapening in 1978. Daarin presenteert hij als een van de beginselen van

de kerkelijke leer: 'En de oorlog - hoewel men de heldenmoed moet eren

van hen die zelfs hun leven opofferden in dienst van het vaderland of een

andere edele zaak - is op zichzelf altijd een hoogst onredelijk en moreel

onaanvaardbaar middel geweest om de betrekkingen tussen de staten te

regelen, behoudens het recht op wettige verdediging' (142).



229

1.4.2  Uitspraken van paus Johannes Paulus II

In de boodschap van paus Johannes Paulus II bij gelegenheid van de tweede

speciale zitting van de VN over ontwapening in 1982 staat een uitspraak

betreffende de afschrikking-met-wapens die van groot belang zou blijken

te zijn voor de verschillende bisschoppenconferenties in hun pastorale

brieven over de kernbewapening uit 1983 (143).

Nadat hij zich voluit heeft geschaard achter het streven de bewape-

ningswedloop om te buigen en de 'ommekeer' naar volledige ontwapening te

bewerkstelligen, zegt Johannes Paulus II: 'In de huidige omstandigheden

kan een afschrikking op basis van evenwicht, hoewel zeker niet als doel

in zich, maar als een etappe op weg naar een geleidelijke ontwapening,

nog als moreel aanvaardbaar worden beoordeeld. Om de vrede te waarborgen

is het echter onontbeerlijk zich niet tevreden te stellen met een minimum

dat altijd met een wezenlijk gevaar van explosie is belast'. De

ontwapening zelf, zo vervolgt de tekst, moet via onderhandelingen worden

bereikt (144).

Evenals in het geval van de uitspraak van Paulus VI inzake de ontwa-

pening, kan worden gezegd dat hier de leer van de rechtvaardige verde-

diging wordt aangescherpt tot de leer van de rechtvaardige afschrikking-

met-wapens. Maar, nog afgezien van het feit dat de aangehaalde uit-

spraak niet voorkomt in 'Pacem in terris' noch in 'Gaudium et spes', en

daargelaten dat het losstaande zinnen in het geheel van de tekst zijn, de

uitsprnak van Johannes Pal,lus Il inzake de aanvaardbaarheid kan

gemakkelijk worden misverstaan. Wanneer de kwalificatie 'moreel aanvaard-

baar' geisoleerd wordt genomen, staat er eenvoudigweg dat de afschrik-

kingsstrategie moreel aanvaardbaar is. Isoleert men haar terecht niet,

dan is duidelijk dat de aanvaardbaarheid verbonden is met de voorwaarde

van ontwapening, hetgeen de tweede zin van de uitspraak nogmaals

onderstreept. Dit en de strekking van de tekst in zijn geheel wijzen erop

dat met de kwalificatie 'moreel aanvaardbaar' vooral wordt beoogd een

beoordeling tegen te gaan die erop neerkomt dat de afschrikking 'totaal

onaanvaardbaar' zou zijn. Dit lijkt te meer het geval te zijn, wanneer

men de boodschap van Johannes Paulus II bij gelegenheid van Wereldvredes-

dag 1982 in ogenschouw neemt (145). Daar vindt men namelijk een zeer
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opmerkelijke aanwending van het recht tot wettige verdediging.

* verdediging-door-onderhandeling *

Christenen hebben, zegt Johannes Paulus II in zijn boodschap, een 're-

alistische' kijk op het vraagstuk van oorlog en vrede, zonder de utopie

van een totale vreedzaamheid tussen de mensen, omdat zij zich bewust zijn

van de 'zonde van het hart'. Dat weerhoudt hen echter niet om onver-

minderd naar de vrede te streven. Integendeel, het besef van zondigheid

moedigt hun vredesijver zelfs aan, zo zegt hij. Tevens echter 'aarzelt de

christen niet, ook wanneer hij zich krachtig inzet om elke vorm van

oorlog te bestrijden en te voorkomen, er in naam van een elementaire eis

aan te herinneren, dat de volkeren het recht en de plicht hebben hun

bestaan en hun vrijheid met gebruik van gepaste middelen te beschermen

tegen een onrechtvaardige aanvaller' (146).

Hier wordt, zo lijkt het althans, onomwonden het recht tot wettige

verdediging-met-oorlog van toepassing verklaard; hetgeen opnieuw gebeurt

onder verwijzing naar de zondigheid van de mens, zoals ook eerder kon

worden vastgesteld. Het wekt dan ook op het eerste gezicht geen verwonde-

ring dat deze passage precies zo wordt gebruikt in de brief van de bis-

schoppen van de Verenigde Staten over kernbewapening uit 1983. Daar moet

zij de gedachte ondersteunen dat christenen zich in de volgende paradoxa-

le situatie bevinden: zij geloven dat liefde mogelijk is en ook de enig

werkelijke hoop biedt; desondanks moeten zij aanvaarden dat geweld, zelfs

dodelijk geweld soms gerechtvaardigd is en dat de naties moeten zorgen

voor hun verdediging (147).

Bij een dergelijk gebruik wordt de passage evenwel uit haar verband

getrokken. Dat blijkt uit hetgeen Johannes Paulus II erop laat volgen:

'Dit  recht  dat  in zijn beginsel  goed is gefundeerd, doet evenwel, gezien

het verschil (...) tussen de klassieke oorlog en de kernoorlog of bacte-

riologische oorlog, gezien ook het schandaal van de bewapeningswedloop

tegenover de noden van de derde wereld, voor de wereldsamenleving niets

anders dan de noodzaak benadrukken zich doeltreffende onderhandelings-

middelen te verschaffen. Zo kan de kernangst welke zich van onze tijd

meester maakt, de mensen aansporen hun gemeenschappelijk erfgoed te

verrijken met de heel eenvoudige ontdekking welke binnen hun bereik is,
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dat oorlog het meest wrede en meest ondoeltreffende middel is om

conflicten op te lossen.'

Het laatste zou hij later tijdens zijn bezoek aan Engeland nog

krachtiger herhalen: 'de moderne oorlogvoering - nucleair of niet -'

maakt de oorlog 'totaal onaanvaardbaar' 'als middel om geschillen tussen

de naties bij te leggen' (148).

In bovenstaande toelichting laat Johannes Paulus II het recht tot wettige

verdediging niet onaangeroerd. Zijn vredesboodschap teruglezend zou men

kunnen zeggen dat de weg van onderhandelingen het gepaste middel is om

zich tegenover onrechtvaardige aanvallen te beschermen. Als het ware

vormt hij het recht, naar de praktische toepassing ervan althans, om in

de richting van een beginsel van verdediging-door-onderhandelingen.

Wellicht is deze conclusie enigszins overtrokken. Waar het op aan-

komt is dat de uitspraken van Johannes Paulus II duidelijk onderstrepen

dat het recht tot wettige verdediging moet warden gelezen in de context

van de onaanvaardbaarheid van oorlogvoering en de overwinning op dit on-

aanvaardbare middel. Liever gezegd, dat deze context de betekenis bepaalt

die aan het recht moet worden toegekend, zodanig dat het recht geheel in

overeenstemming met zijn context wordt begrepen. Bij deze vaststelling

dient evenwel te worden bedacht dat bij Johannes Paulus II, en evengoed

bij Paulus VI, de aandacht in het bijzonder uitgaat naar de bewapening en

de ontwikkelingen die op op dit vlak gaande zijn.

1.5  Ter afsluiting: de uiteenzetting van kardinaal-staatssecretaris

A. Casaroli in 1983

Na de golf van bisschoppelijke brieven over de kernbewapening in 1983

heeft kardinaal-staatssecretaris Casaroli bij gelegenheid een uiteenzet-

ting gegeven van de kerkelijke leer (149). Hij geeft daar van de leer een

samenvatting waarin opnieuw en met zoveel woorden de mogelijke gerecht-

vaardigdheid van verdediging-met-militaire-actie wordt onderschreven en

waarin de afschrikking-met-wapens moreel gerechtvaardigd wordt geacht.

De pausen, zegt Casaroli, leren de vrede en stellen hun hoop op

volledige ontwapening. Tevens wijzen zij op de noodzaak van een 'univer-
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seel gezag' ter bescherming van de rechtvaardigheid, dat wil zeggen een

'door allen erkende openbare wereldautoriteit, die over effectieve macht

moet beschikken om allen veiligheid, inachtneming van de rechtvaardigheid

en respect voor ieders rechten te garanderen' (150). Aangezien op zo'n

autoriteit nog lang geen uitzicht is, blijft, zo zegt Casaroli, 'het pro-

bleem in al zijn scherpte bestaan wat er kan worden gedaan in een situa-

tie waarin alles afhangt van de welwillendheid van de staten, of blokken

van staten'. Hierna volgt de leer van de gerechtvaardigde verdediging:

'Juist vanwege deze moeilijkheden (...) is de overtuiging nog niet opge-

geven, dat militaire actie gerechtvaardigd is, wanneer deze nodig is

"voor de rechtvaardige verdediging van het volk", zoals 'Gaudium et spes'

het onder woorden brengt'. De Heilige Stoel 'meent' de 'klassieke theorie

van de "rechtvaardige oorlog" (...) in beginsel niet absoluut en onvoor-

waardelijk (...) te kunnen veroordelen totdat de mensheid bepaalde andere

middelen heeft ontwikkeld om de rechtvaardigheid in de betrekkingen tus-

sen de volkeren te waarborgen' (151). Overeenkomstig de leer wijst Casa-

roli vet'der op het strikt voorwaardelijk karakter van de gorechlvaardigde

verdediging: het moet laatste redmiddel zijn en voldaan moet worden aan

de voorwaarde van de proportionaliteit van de geweldmiddelen en aan het

beginsel dat onderscheid wordt gemaakt tussen strijdenden en niet-strij-

denden.

De gedachtengang met betrekking tot het recht tot verdediging-met-

militaire-actie past Casaroli vervolgens toe op de afschrikking-met-wa-

pens. Hij zegt het aldus: 'De pausen en de kerk zijn natuurlijk voor een

levenswijze welke gebaseerd is op een wederzijdse verplichting tot op-

rechte eerbiediging van wet en recht. Maar gezien een werkelijkheid die

er helaas nog ver vanaf is te kunnen worden veranderd, erkennen zij, dat

het aanwenden van een afschrikking welke niet blindelings is, niet als

middel kan worden veroordeeld om te trachten zijn veiligheid te verdedi-

gen en zich tegen onrechtmatige agressie te verzetten, en zich ondertus-

sen voor te bereiden om de situatie te veranderen, welke voor het ogen-

blik het gebruik van afschrikking rechtvaardigt.' (152) Hierbij verwijst

hij naar de geciteerde passage uit de boodschap van Johannes Paulus II

aan de VN in 1982 over de morele aanvaardbaarheid van de afschrikking.
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* een grondige herziening van de waarderingsbeginselen *

Voor zover tot nu toe weergegeven, doet de uiteenzetting van Casaroli

grote twijfels rijzen aangaande de eerder gesignaleerde ontwikkelingen in

de kerkelijke leer. Wordt hier niet elke mogelijkheid tot verdere

ontwikkeling afgesneden? Toch zou men zich met deze vraag ten onrechte

van de wijs kunnen laten brengen. Casaroli laat immers heel uitdrukkelijk

ruimte voor een verdere ontwikkeling van de leer. Zijns inziens waren de

oorlogen na 1945 vanwege de 'slachtingen en vernietigingen' 'totaal

onrechtvaardig tegenover het volk dat erbij betrokken' was. Behalve dat

feit dwingt zijns inziens de huidige bewapeningssituatie ertoe de

'traditionele waarderingsbeginselen grondig te herzien' (153). Hier juist

vindt men de openheid tot een verdere ontwikkeling van de kerkelijke leer

teru(J, een operiheid die in de eerder aangehaalde uitspraken van Johannes

XXIII, Paulus VI en Johannes Paulus II wordt aangegrepen.

Het laatste zou ook Casaroli meer hebben kunnen doen. Hij had dat

wellicht zelfs moeten doen om onnodige verwijten tegen te gaan. Een

aanwijzing daarvoor geeft de passage in zijn uiteenzetting over de

'dialoog' tussen de staten (154). Casaroli onderstreept daar op de eerste

plaats de noodzaak dat de staten tot een 'dialoog' komen. Vervolgens

beklemtoont hij dat een 'dialoog' van elke partij vraagt 'erin te slagen

vertrouwen te hebben in de oprechtheid en de goede wil van de andere

partij'; waarbij hij overigens aantekent dat zulks 'vandaag de dag (...)

onbereikbaar lijkt wegens de onoverkomelijke ideologische geschillen'.

Het punt waar het om gaat, is dat wanneer naast dergelijke uitspraken -

let wel: los daarvan - de klassieke leer, ook in betrekking tot de

afschrikkingspolitiek, in beginsel wordt onderschreven, het leergezag het

verwijt kan worden gemaakt dat het zelf kennelijk geen volledig

vertrouwen stelt in het welslagen van de 'dialoog', hoe moeizaam die in

feite ook is. Om zo'n verwijt tegen te gaan zouden de 'waarderings-

beginselen' in zoverre althans 'grondig' kunnen worden herzien dat veel

uitdrukkelijker wordt beklemtoond dat uitspraken over de gerechtvaardigd-

heid van verdediging-met-militaire-actie en over de aanvaardbaarheid van

de afschrikking begrepen moeten worden onder het opzicht van de nood aan

een keer ten goede. Daarbij zou het nood-karakter van het recht tot

wettige verdediging in die zin kunnen worden onderstreept dat het hier
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niet gaat om een algemene legitimering vooruitlopend op een calamiteit

maar om een kritische normering van het handelen.

Paragraaf 2  Enkele bijzondere aandachtspunten in verband met de

kerkelijke leer

Het leergezag beoogt een moraal te verkondigen die de aandacht en de in-

spanningen geheel richt op de vrede, op het voorkomen van oorlog, op de

uitbanning van het oorlogsgevaar en op ontwapening, kortom een vredes-

moraal. In de woorden van Paulus VI: dat 'wij vastbesloten voorwaarts

moeten gaan op de weg naar een nieuwe, vreedzame geschiedenis, die

werkelijk en volledig humaan is, de geschiedenis die God heeft beloofd

aan de mensen van goede wil' (155). Of zoals Johannes Paulus II zegt:

'Oorlog moet tot het tragisch verleden, tot de geschiedenis behoren; het

mag voor de toekomst geen plaats hebben op de agenda van de mensheid'

(156).

Bij deze vredesmoraal zoekt het leergezag steeds opnieuw naar de

,juiste formulering in verband met het leerpunt van de gerechlvaardigde
verdediging. Hierbij  komt het voornamelijk  aan op de integral ie  van hot

leerpunt in het geheel van de leer, zodat het niet op een geisoleerde

plaats staat of gaat functioneren als een van de pijlers waarop

vervolgens de vredesmoraal wordt gebouwd. lets dergelijks kan men in

sommige van de bisschoppelijke brieven uit 1983 waarnemen (157). De

gedachtengang moet blijkens de kerkelijke leer andersom verlopen. Dat wil

zeggen, de vredesmoraal staat voorop en is richtinggevend voor hetgeen

over de gerechtvaardigdheid van de verdediging wordt gezegd. Ofwel, het

leerpunt van de gerechtvaardigde verdediging kan pas juist warden

begrepen in het licht van de vredesmoraal.

Op deze onlosmakelijke en specifieke samenhang tussen de vredes-

moraal en het leerpunt van de gerechtvaardigde verdediging wordt in het

onderstaande nader ingegaan aan de hand van enkele in het oog springende

aandachtspunten in verband met de kerkelijke leer. Hierbij wordt gebruik

gemaakt van de vernoemde bisschoppelijke brieven uit 1983 en de discussie

daarover.
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2.1  De zorg om een dynamische kerkelijke leer

De uitspraak dat de politiek van afschrikking met atomaire wapens

voorlopig nog moreel aanvaardbaar is, heeft de nodige kritiek losgemaakt,

met name ook van de zijde van E. Schillebeeckx en J. van der Ven ten

aanzien van de brief van de Nederlandse bisschoppen (158).

Schillebeeckx is van mening dat de bisschoppen niet alleen het

gebruik van kernwapens, maar ook de politiek van de afschrikking 'in

eerste instantie' hadden moeten veroordelen. Naast politiek-strategische

argumenten noemt hij het logisch met elkaar in tegenspraak het gebruik

van kernwapens wel en het met gebruik dreigend bezit van kernwapens niet

te veroordelen. Bovendien acht hij de idee van een voorlopige beveiliging

van de vrede door een politiek van afschrikking psychologisch onaanvaard-

baar, omdat ontwapening en afschrikking niet samengaan. Zijn laatste ar-

gument is dat het doel van de beveiliging van het eigen volk niet gehand-

haafd kan worden, vooral niet in het perspectief van de solidariteit met

alle volkeren.

Behalve vanwege het laatste argument acht Schillebeeckx de aanvaar-

ding van de afschrikking ook 'ethisch volkomen onjuist', omdat zij een

goedkeuring ervan inhoudt. Om deze reden is de aanvaarding een 'vermijd-

bare en spijtige inconsequentie' en 'in tegenspraak' met de 'anders ge-

richte grondteneur' van de brief, anders gezegd: een 'binnen-textuele

dubbelzinnigheid', een 'objectieve dubbelzinnigheid', die voorstanders

van de bewapening-ter-afschrikking een been geeft om op te staan (159).

Aan deze ethische argumenten voegt Van der Ven toe dat de politiek

van afschrikking in 'regelrechte tegenstelling' staat tot 'de noodzaak

van het zoeken naar het verstaan van elkaars bedoelingen'. Zijns inziens

is deze politiek een vorm van 'sociaal ego-centrisme', terwijl een poli-

tiek van ontwapening die de bisschoppen voorstaan, gebaseerd is op 'we-

derzijds vertrouwen, realiteitsbetrokken waarneming, doorbreken van vij-

andbeeld en van vijanddenken' (160).

* de noodzaak van een juiste vraagstelling *

Het gaat er nu niet om de verschillende argumenten die Schillebeeckx en

Van der Ven aanvoeren, afzonderlijk onder de loep te nemen. Wat van die
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argumenten ook juist moge zijn, ontegenzeggelijk spreekt uit de kritiek

van deze theologen de zorg om een vredesmoraal die dynamisch is. Een

moraa] die niet kan warden misverstaan, die om zo te zeggen niet

'overruled' kan worden door bepaalde uitspraken in verband met de

bewapening. De zorg ook om uitspraken in verband met de afschrikkings-

politiek niet tot een theorie te laten worden als een 'variant op de

theorie van de rechtvaardige oorlog' (161), in de zin van een katholieke

stellingname die los kan worden geweekt uit de context van de kerkelijke

vredesmoraal.

Dezelfde zorg klinkt ook uit een verzuchting van D. Dubarle. Steeds,

zo zegt hij, wijzen partijen naar elkaar om hun aandeel in de wapen-

wedloop te verontschuldigen. Vandaar staat men naar zijn oordeel bij de

bewapening 'tegenover het resultaat van een verfoeilijk proces, dat

iedereen vanzelfsprekend betreurt als "in zich" verkeerd, maar met het

gevoel er niets aan de te kunnen doen en zelfs met de moraal op goede

voet te staan' (162). Dubarle vraagt zich vervolgens af hoe toch uit die

'vicieuze cirkel' te geraken (163). Anders gezegd, hoe kan de kerkelijke

leer bijdragen tot een doorbreking van die cirkel? Daarvoor zal in elk

geval nodig zijn dat de kerkelijke leer zelf voluit dynamisch is. De op-

merkingen van B. Sutor en P. Baehr bij hun bespreking van de bisschoppe-

1 24jke Iii'ieven onderstrepen dit.

Sutor ontwikkelt bij zijn bespreking een eigen vraagstelling inzake

oorlog en vrede die getuigt van zorg om een dynamische vredesmoraal

(164). Hij stelt vast dat in het algemeen groepen mensen macht behoren te

hebben om te kunnen bestaan. Met name hun leiders dienen hun rechten en

belangen te kunnen inbrengen tegenover die van andere. Zij mogen zich

daarom ook niet laten onderwerpen. Binnen het verband van een staat is

dit alles geregeld in de rechtsorde. In de internationale betrekkingen is

tot nu toe verdediging-met-wapens de uiterste mogelijkheid zich te

vrijwaren van onderdrukking en onderwerping. De vraag is, zo zegt Sutor

dan: 'Of deze toestand overwonnen kan worden'. Dat noemt hij 'het grond-

probleem van een toekomstige wereldvredesordening'.

Wanneer een dergelijke vraagstelling de hoofdzaak vormt in de

kerkelijke leer, zal de leer van de gerechtvaardigde verdediging-met-oor-

log haast vanzelf worden tot een kritische normering in een noodtoestand,
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dat wil zeggen dat zij onomwonden functioneert als maatstaf om te bezien

of een oorlog gewettigd is. Dat lijkt vooral het gevaar te kunnen voorko-

men waarop Baehr wijst. Zodra men op zich instemt met het standpunt van

de gerechtvaardigdheid van verdediging-met-oorlog, zegt hij, worden 'me-

dedelingen over het belang van het uitbannen van oorlog betrekkelijk zin-

ledig' (165). Tegen dit gevaar lijkt de kerkelijke leer bestand te zijn,

indien het standpunt naar zijn eigenlijke strekking zonder omwegen zou

functioneren in het kader van een kritische normering van de oorlogvoe-

ring.

* de terughoudendheid van een vredesmoraal *

'Alleen principi*le pacifisten' veroordelen 'oorlogen onder alle om-

standigheden', zou Baehr vervolgens zeggen (166). Tot deze groep rekent

de eerder genoemde Van der Ven zich niet. Enkele van zijn opmerkingen bij

de brief van de Nederlandse bisschoppen kunnen de betekenis van een

dynamische vredesmoraal, in aanzet althans, illustreren. Later zal deze

moraal meer uitvoerig worden besproken.

Van der Ven is van mening dat in de ethische argumentatie van de

bisschoppelijke brief aan de ene kant de beginselen van recht en vrijheid

(van het eigen volk) en aan de andere kant het voorkomen van oorlog het

zwaarst hebben gewogen. Hierbij vraagt hij zich af of de 'gerechtigheid'

uit de titel van de brief niet meer dan een kosmetische betekenis heeft

gehad (167). Daarmee doelt hij op de universaliteit van de gerechtigheid,

iets wat in deze studie eerder werd beoogd met het begrip rechtvaardig-

heid-in-positieve zin.  De vraag is echter of dit in het concrete vraag-

stuk van de kernbewapening bij de bisschoppen tot een andere uitkomst had

moeten leiden. Dat lijkt niet noodzakelijk zo te zijn, indien men ervan

uitgaat dat in de lijn van die rechtvaardigheid de bewapeningskwestie

evengoed in die zin universeel is dat het een zaak is van blle betrokken

staten en machtsblokken. Met andere woorden, een dynamische vredesmoraal

leidt op zichzelf niet tot een dwingend standpunt inzake de aan de orde

zijnde plaatsing van kruisvluchtwapens voor de middellange afstand, de

zogenoemde 'kruisraketten'.

Verder is Van der Ven van oordeel dat aan de bisschoppelijke brief

een 'enorm waardenconflict' ten grondslag ligt: een conflict tussen
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pacifisme en leer van de rechtvaardige oorlog. Dit is zijns inziens

tevens een conflict tussen een heldere positiekeuze voor pacifisme of

rechtvaardige oorlog enerzijds, en de eenheid van de Kerk welke door zo'n

positiekeuze zou worden verscheurd, anderzijds. Hijzelf stelt zich op het

standpunt van een 'prudentieel pacifisme'. Dit wil zeggen, Van der Ven

wil niet spreken van een mogelijke gerechtvaardigdheid van oorlogvoering

maar onderkent wel de noodzaak van een 'analytisch helder afwegings-

proces' bij het nemen van beslissingen 'in de richting van de vrede'. Om

het laatste in het oog te houden is zijns inziens 'een geconditioneerde

positieve morele beoordeling van de afschrikkingspolitiek niet nodig'

(168).

Van der Ven poogt hier de vorm te vinden voor een vredesmoraal, maar

dat is niet naar wat hij meent een keuze maken tussen pacifisme en leer

van de rechtvaardige oorlog. Zoals aangegeven, gaat het om een juiste

verwerking van het leerpunt van de gerechtvaardigde verdediging. Daarmee

is de vredesmoraal ook niet op 66n lijn te stellen met 'prudentieel

pacifisme'. Er komt nog iets bij. Het belang van de rationaliteit in

verband met het bewapeningsvraagstuk behoeft inderdaad niet zonder meer

een positieve morele beoordeling van de afschrikkingspolitiek. De vredes-

moraal verzet zich echter ook tegen de alternatieve tekst van Van der Ven

voor een bisschoppelijke brief, waar die spreekt van de absolute en met

overtuiging geuite opvatting dat plaatsing van nieuwe kernwapens op

Nederlands grondgebied radicaal uitgesloten dient te zijn (169). Voor de

besluitvorming dienaangaande is evengoed een rationeel afwegingsproces

vereist. Met andere woorden, in haar dynamiek kenmerkt de vredesmoraal

zich door een tweevoudige terughoudendheid, zowel inzake de leer van de

rechtvaardige verdediging als voor wat betreft oplossingen inzake het be-

wapeningsvraagstuk.

2.2  Het tweetal karakteristieke elementen in verband met de leer van

de rechtvaardige verdediging: de taak van de overheid en de zonde

in de wereld

In hun brief uit 1983 (170) zeggen de Westduitse bisschoppen het een

dwaling te achten wanneer de leer van de rechtvaardige verdediging wordt



239

uitgespeeld tegen de vredesethiek, zoals ontwikkeld door Johannes XXIII:

'Beide perspectieven vullen elkaar aan, en van geen van beide mag warden

afgezien'. Immers, zo zeggen zij, aan de ene kant is de politiek verant-

woordelijk voor de bescherming van fundamentele rechtsgoederen van de ge-

meenschap, en aan de andere kant dient het vreedzaam samenleven steeds

minder op wapens en steeds meer op de achting voor de rechten van allen

te steunen. De leer van de rechtvaardige verdediging moet huns inziens

gehandhaafd worden in de meer 'omvattende context' van een vredesmoraal

(171). De bisschoppen voeren hiervoor verschillende argumenten aan. Het

eerste is dat niet mag worden voorbijgezien aan de zonde, aan de 'noodsi-

tuatie en de gebrokenheid van deze weliswaar verloste, maar nog in ba-

rensweedn liggende wereld'. Het tweede is dat de Kerk altijd heeft vast-

gehouden aan de plicht onschuldigen te beschermen tegen geweld en onder-

drukking, het onrecht te weren en recht en gerechtigheid te verdedigen.

Het derde argument is dat er 'feitelijk geen internationaal geweldmonopo-

lie met sanctie-volmachten' bestaat, zodat gewelddadige agressie niet

uitgesloten is ondanks het volkenrechtelijk verbod daartoe. Om deze rede-

nen behoudt naar het oordeel van de bisschoppen 'de ethisch-normatieve

kern-inhoud van de leer van de rechtvaardige verdediging' binnen een om-

vattende vredesethiek een functie die voor de ethische oriantatie onver-

vangbaar is. En hierbij hebben de bisschoppen het oog op het grensgeval

dat het leven en de vrijheid van de volkeren moeten worden verdedigd, als

Zij in hun elementair fysiek en geestelijk bestaan worden bedreigd of

zelfs geschonden (172).

Deze argumentatie lijkt een goede samenvatting te zijn van de in het

vorige hoofdstuk geanalyseerde standpunten in de lijn van de leer van de

rechtvaardige oorlog, en van de kerkelijke leer in het algemeen.

In de argumentatie nemen de taak van de overheid en de zondigheid

van mens en wereld een belangrijke plaats in. Uit het navolgende moge

blijken dat vooral ook deze twee om zo te zeggen bepalende elementen in

de argumentatie niet mogen warden misverstaan. Een juist begrip van de

taak van de overheid en van de zondigheid van mens en wereld kan

bijdragen tot het inzicht dat de Nederlandse wetgever principieel de

mogelijkheid heeft om in de lijn van de vredesmoraal de militaire-diens
t-

weigering te beoordelen en de gewetensbezwaren te normeren.
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2.2.1  De taak van de overheid

De politiek, c.q. de staat of overheid, wordt in de brief van de

Westduitse bisschoppen de taak toebedacht de gemeenschap en de rechts-

goederen van die gemeenschap te beschermen. Omwille daarvan, zegt de

brief, mag en moet de politiek rekening houden met de noodzaak militair

geweld te gebruiken. Op grond hiervan zou men kunnen zeggen: de

Nederlandse wetgever doet er juist aan zijn vertrekpunt bij de

beoordeling van militaire-dienstweigering te nemen in deze taak van de

overheid en de gevolgen die dat kan hebben. Toch zou dan slechts 6dn

kant van de medaille worden belicht en maatgevend worden. In de

'omvattende context' van de vredesmoraal kennen de bisschoppen de

overheid namelijk ook deze taak toe: 'De staten en machtsblokken moeten

uiteindelijk leren hun betrekkingen gestalte te geven zonder dreiging met

of aanwending van geweld' (173). En de enige opgave - voor de Kerk en -

voor de gelovigen, zo is verder uit hun brief op te maken, kan er slechts

in bestaan dat zij met betrekking tot het gebruik van geweld en de

overwinning daarop het goede voorbeeld geven (174).

Deze tweevoudige taak stelt overheden en politici weliswaar voor een

ongerijmde opdracht - dat is wellicht het typische voor de huidige tijd -

maar in die opdracht vormt de taak zoals de vredesmoraal die laat zien,

het leidende element. In het andere geval namelijk zou worden gezegd dat

de afzonderlijke staten steeds voorbereid moeten zijn op een militair

treffen van allen tegen eenieder. Het is ongetwijfeld niet de bedoeling

van de bisschoppen om dit te zeggen en het zou ook in het geheel niet

stroken met de ontwikkeling die de staten doormaken in de richting van

stabiele onderlinge verbanden, hoe moeizaam dat in feite ook moge gaan.

Men zou zelfs kunnen stellen dat de taak van de overheid in de context

van de vredesmoraal de omschrijving van haar taak in verband met de be-

scherming van de eigen gemeenschap kan doen aanscherpen: vanuit hun geza-

menlijke opdracht gezien, behoren de staten en de overheden van die sta-

ten de vrede zoals die bij henzelf en in verbanden tussen hen is gereali-

seerd, verder te bevorderen in betrekking tot andere staten.
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* de bescherming van de gemeenschap *

Aan de hand van een voorbeeld uit de sfeer van de politieke ethiek kan

nog duidelijker worden dat de beschermende taak van de overheid jegens de

eigen gemeenschap - desnoods met geweld -, mede moet worden begrepen

overeenkomstig de vredesmoraal.

In zijn rede over ethiek en politiek spreekt J. de Grunt over de

verwerkelijking van de zin van de politiek. Die is zijns inziens gelegen

in de 'geleidelijke verwerkelijking van de redelijkheid in de menselijke

geschiedenis, dit is van de universele erkenning van de mens en dus ook

van de geweldloosheid'. In deze zin van de politiek komt de 'zedelijke

idee' tot uitdrukking, dat wil zeggen een 'ideale werkelijkheid' welke

'als onvoorwaardelijke eis inwerkt op het moreel subject' (175). Daarvan

zijn mensen zich in deze tijd sterk bewust geworden, zegt De Grunt, en

dat opent een 're8el perspectief'. Maar ook niet meer dan dat want de

mensheid kan de geweldloosheid nu wel 'willen en zelfs eisen, maar daar-

mee is het geweld de wereld nog niet uit'; mensen zijn geen 'heiligen' en

'in onze wereld is het geweld een feit' (176).

Hier wordt de feitelijke gewelddadige werkelijkheid onderkend. Uit

moreel oogpunt brengt zij echter slechts de opgave mee de gewelddadigheid

te overwinnen. Deze opgave wordt gerelativeerd waar De Grunt de taak van

de politicus omschrijft. Die ligt zijns inziens in de 'bescherming van de

individuele burgers tegen iedere vorm van geweldpleging en van de

gemeenschap van alle burgers tegen een externe agressor'. Daarom moet de

overheid het aanwenden van geweld als 'tegengeweld' worden toegestaan, in

de vorm van 'zo iets afschuwelijks als oorlog, gevangenisstraf, stand-

recht' (177).

Met deze taak kan De Grunt echter moeilijk uit de voeten, omdat die

de 'principi6le verkeerdheid van de middelen' dreigt weg te nemen of

minstens te vervagen. Daarom mag geweld slechts worden gebruikt omwille

van de geweldloosheid, met het oog op het overbodig maken ervan, en

behoort de overheid de noodzaak van het gebruik ervan aan te tonen.

Bovendien heeft de overheid in dezen een bijzondere taak: zij 'zal de

burgers moeten vdorgaan in de niet aflatende bewustwording van de

verwerpelijkheid van het geweld als middel tot verwerkelijking van

politieke doeleinden' (178).
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* de integratie van de beschermingsgedachte in de vredesmoraal *

Andermaal, nu in de sfeer van de politieke ethiek, wordt gewezen op de

ongerijmde taak van de overheid. Zij moet de gemeenschap beschermen,

desnoods met oorlogvoering, dn zij moet de burgers voorgaan in de

bewustwording van de verwerpelijkheid van het gebruik van geweld voor po-

litieke doeleinden. De overwegingen van De Grunt dienaangaande dragen bij

tot een juist zicht op de beschermende taak van de overheid jegens de ei-

gen gemeenschap in verband met de oorlogvoering.

Op de eerste plaats mag deze taak niet geisoleerd worden opgevat,

los van de meer omvattende politiek-ethische opdracht tot geweldloosheid,

ook al hebben de verschillende overheden op de eerste plaats de zorg voor

de eigen gemeenschap. Anders zou men uit die taak-omschrijving kunnen

aflezen dat in principe de staten en de burgers van die staten elkaars

agressors zijn, die vooral beducht zijn voor elkaar, en voor wie derhalve

in feite de zin van de politiek niets betekent.

Op de tweede plaats leiden de politiek-ethische overwegingen van De

Grunt tot een belangrijk moment van integratie van de beschermingsgedach-

te in de vredesmoraal. De Grunt brengt de beschermingsgedachte in verband

met de eventuele noodzaak tot oorlogvoering van de ene staat tegenover

de andere. Zijn politiek-ethische overwegingen in verband met de geweld-

loosheid raken alle staten zonder uitzondering. Vandaar kan men in de

lijn van zijn beschouwingen de oorlogvoering aanmerken als een door de

staten onderling te overwinnen verwerpelijke aangelegenheid. Aangezien nu

het geweld van een oorlog steeds en hedentendage in onnoemelijke mate ook

de burgers van de eigen staat zal raken, moet men zeggen dat de bescher-

ming van de burgers van de eigen staat - in dit geval tegen oorlogsgeweld

- tevens de factor is die het zo noodzakelijk maakt dat de staten het

probleem van de oorlogvoering en van de dreiging van oorlog onder elkaar

tot een oplossing brengen, hoe moeilijk dat in feite ook is. Zo geinte-

greerd, geeft de gedachte van bescherming-desnoods-met-geweld de politi-

cus en de overheid eerst ten volle de taak die zij hebben in een geweld-

dadige werkelijkheid waaruit de oorlogvoering en de oorlogsdreiging nog

niet zijn verdwenen.
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2.2.2  De zondigheid van mens en wereld

Naast de beschermingsgedachte vervult het element van de zondigheid een

belangrijke rol in verband met de leer van de rechtvaardige verdediging.

Het betreft hier de situatie waarin mens en wereld verkeren: 'de noodsi-

tuatie en de gebrokenheid van deze weliswaar verloste, maar nog in ba-

rensweeen liggende wereld'. In de brief van de West-Duitse bisschoppen

ondersteunt dit element de gedachte dat verdediging-met-oorlog noodzake-

lijk kan zijn. Hoe deze gedachtengang, om niet te worden misverstaan, be-

grepen moet worden in de 'omvattende context' van de vredesmoraal, kan de

discussie duidelijk maken die ontstond naar aanleiding van de term 'aan-

vaardbaar' in verband met de kernbewapening.

* 'aanvaarden' in de zin van het dulden van een kwaad *

Reeds eerder is in verband met de uitspraken van Johannes Paulus II ge-

constateerd dat de uitspraak over de morele aanvaardbaarheid van de

afschrikkingsstrategie niet geisoleerd mag worden opgevat. Daarnaast is

naar voren gekomen dat bijvoorbeeld Schillebeeckx en Van der Ven het

begrip 'aanvaardbaar' opvatten als morele goedkeuring.

Dit laatste is door Bisschop H. Ernst tegengesproken. Naar zijn

oordeel houdt de 'voorlopige acceptatie van bezit van kernwapenen' niet

de goedkeuring ervan in. Het is zijns inziens 'een accepteren van een

kwaad dat hier en nu op de weg naar het goede nog onvermijdelijk is'. Met

andere woorden, de aanvaarding betreft een kwaad, een kwaad dat nog moet

worden geduld. Hij zegt dat eigenlijk nogmaals waar het gaat over het

systeem van afschrikking. Men ontkomt er naar zijn mening niet aan het

'tijdelijk' 'op enigerlei wijze te accepteren'. Maar dat leidt niet tot

een 'legitimatie van dit systeem'. Het betekent een 'bepaling van grenzen

van tolerantie op de weg die leidt tot de afschaffing van dit systeem'.

Bisschop Ernst ondersteunt deze zienswijze verder met erop te wijzen dat

het kerkelijk leergezag geen 'scheiding' maakt tussen de 'ethische leer

die de norm voorhoudt en (de) pastorale praktijk die de weg daarheen

behartigen moet'; door het leergezag 'wordt de weg naar het doel in de

ethische leer opgenomen' (179).
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Bisschop Ernst interpreteert hier de term 'aanvaarden' geheel in de lijn

van de vredesmoraal. 'Aanvaarden' moet daarbij worden begrepen als het

dulden van een kwaad. Men kan zeggen dat het begrip 'dulden van een

kwaad' de term 'aanvaarden' nuanceert. De uitdrukking laat het kwaad

duidelijker het kwaad, terwijl de term 'aanvaarden' toch eerder een echte

instemming zou kunnen suggereren. Bovendien past het begrip 'dulden van

een kwaad' beter bij de opzet, de structuur van de moraal (180). Om deze

redenen had de term 'aanvaarden' ook beter vermeden kunnen worden in de

kerkelijke uitspraken. Maar dit terzijde. Duidelijk is geworden dat de

term 'aanvaarden' geen legitimatie inhoudt maar duidt op het dulden van

een kwaad. Toch blijft ook dan nodig na te gaan hoe het begrip 'dulden

van een kwaad' moet worden opgevat. Men zou immers kunnen zeggen dat

overeenkomstig de vredesmoraal de ori6ntatie op het goed van vrede en

ontwapening ten volle moet worden bewaard, dat haar niets in de weg mag

worden gelegd, ook niet in de vorm van een 'dulden' van het kwaad. Uit

bepaalde andere opmerkingen van Bisschop Ernst is op te maken hoe wat dat

betreft het begrip 'dulden van een kwaad' moet worden verstaan.

* 'dulden van een kwaad' op de weg naar de realisering van het goede *

De zegswijze dat het kwaad van het bezit van kernwapens en van de af-

schrikking moet worden geduld, geeft blijkens een interview met Bisschop

Ernst nog niet helemaal weer wat bedoeld is met de term 'aanvaarden'

(181).

Wanneer hij het dulden onontkoombaar noemt, bevindt hij zich naar

zijn zeggen in het 'meest afschuwelijke dilemma' dat hij kent, omdat hij

'tegelijkertijd neen moet zeggen, want bij het afschrikkingsevenwicht

behoort de bereidheid kernwapens te gebruiken' (182). Bovendien, zegt

hij, de bisschoppen geloven'absoluut niet' in dat evenwicht (183). Zij

staan echter voor de vraag hoe om te gaan met de realiteit: hoe moet het

bij radicale uitspraken met de beroepssoldaten, en hoe duidelijk te maken

dat de bisschoppen een geleidelijke ontwapening voorstaan (184).

In deze toelichting moet de term 'dulden' duidelijk maken dat naar

het oordeel van de bisschoppen moet worden aanvaard dat het streven naar

de afbouw van de kernbewapening met de overtuiging dat zulks zou moeten,

nog niet is gerealiseerd. Het dulden van een kwaad op de weg naar het
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goede houdt met andere woorden in dat men bereid is te aanvaarden dat

voor de verwerkelijking van het goede in feite meer vereist is dan het

gericht-zijn op het goede alleen; dat met de wil tot het goede het goede

nog geen feitelijke werkelijkheid is geworden.

Bij deze opvatting doen het begrip 'aanvaarden' en de uitdrukking

'dulden van een kwaad' geen afbreuk aan de vredesmoraal. Zij bedoelen

uitdrukking te geven aan de moreel juiste positie die moet worden

ingenomen in een situatie waar goed en kwaad naast elkaar staan maar

vooral ook dooreen lopen. Een positie waarin de ori6ntatie op het goede

volstrekt blijft bewaard 6n tevens de band met de feitelijke -

miserabele - werkelijkheid van goed en kwaad niet wordt losgelaten

terwille juist van een omvorming van die werkelijkheid in de richting van

het goede.

Aangezien deze opvatting van de term 'aanvaarden' en van het begrip

'dulden van een kwaad' diezelfde zegswijzen pas in een juist daglicht

stelt, is zij ook onmisbaar. Nog daargelaten dat zij zou kunnen aanzetten

tot een vervanging van uitdrukkingen die worden gebezigd, zij voorkomt

misverstanden. Het misverstand bijvoorbeeld dat zou moeten worden berust

in het systeem van de afschrikking; dat het bezit van kernwapens niet op

z'n minst een groot euvel zou zijn, of er nu 6dn of tienduizenden van

zijn, enzovoort. Bovendien wordt bij die opvatting overeenkomstig de

vredesmoraal pas goed inzichtelijk wat in de woorden van Bisschop Ernst

beslissend is bij de ethische beoordeling van het bezit van kernwapens:

'bepalend' daarbij is 'de wil om stappen te zetten om de mensheid te

bevrijden van dit afschrikkingssysteem' (185). Om dit onverkort onder de

aandacht te brengen is de hier gepresenteerde context van de vredesmoraal

onmisbaar, opdat de term 'aanvaarden' en het begrip 'dulden' die maatstaf

niet verduisteren.

* de zondigheid en de leer van de rechtvaardige verdediging *
Is de context van de vredesmoraal onmisbaar voor een goed begrip van be-

paalde zegswijzen in verband met de bewapening, hoeveel te meer zou dat

niet ook gelden voor zegswijzen in verband met de oorlogvoering zelf,

zoals voor het standpunt dat oorlogvoering ter verdediging gerecht-

vaardigd, c.q. geoorloofd kan zijn.
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Gemelen naar de vredesmoraal, dienen de verwijzing naar de zondig-

heid en de leer van de rechtvaardige verdediging ter inscherping van het

besef dat het vredesstreven niet mag worden geleid door de idee van een

absolute vreedzaamheid. Het moet worden geleid door een welbegrepen vre-

desmoraal. Dat wil zeggen een moraal die de zondigheid niet miskent; die

onderkent dat het streven naar de vrede en het behoud daarvan op de

eerste plaats een krachtdadig wilsstreven is; die ook onderkent dat er

geen absolute garanties bestaan tegen oorlog, hoezeer ook alle krachten

moeten worden bijgezet om hem te voorkomen; en die in verband met het

laatste niet uitsluit dat oorlog inderdaad gevoerd kan moeten worden,

eventueel: ter verdediging van het leven en de vrijheid van de volkeren,

als zij in hun elementair fysiek en geestelijk bestaan worden bedreigd of

zelfs geschonden, zoals de Westduitse bisschoppen het zeiden; maar om die

reden juist 66k een moraal waarin met overtuiging en met des te meer

ijver wegen worden gezocht ter bestendiging en uitbouw van de vrede,

juist in het besef van de zondigheid, zoals dit eerder in dit hoofdstuk

kon worden opgetekend uit de boodschap van paus Johannes Paulus II bij

gelegenheid van Wereldvredesdag 1982.

2.3  Tot besluit: een herori6ntatie van de wetgever omwille van het

juiste gebruik van het standpunt van de gerechtvaardigde

verdediging

Het standpunt dat verdediging-met-oorlog gerechtvaardigd, c.q. geoorloofd

kan zijn, is onlosmakelijk en in specifieke zin verbonden met de context

waarin het staat: de vredesmoraal.

Gemeten naar die context, duidt het standpunt niet op een algemene

legitimatie van oorlogvoering of op een berusting in de onvermijdelijk-

heid ervan. Het is aan te merken als een zegswijze die ontleend wordt aan

een noodsituatie waarin een samenleving komt te verkeren, en die bij

gebruik in vredestijd, bijvoorbeeld in verband met de dienstplichtwet-

geving, naar een dergelijke noodsituatie verwijst.

Eerder is opgemerkt dat de leer van de rechtvaardige verdediging

begrepen moet worden als kritische normering in zo'n noodsituatie, als

maatstaf om te bezien of een oorlogsverklaring gewettigd is. Dat brengt
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natuurlijk wel de moeilijkheid met zich hoe dat in vredestijd precies

onder woorden moet worden gebracht, met het oog bijvoorbeeld op de juiste

legitimatie van de leger-institutie en van de militaire-dienstplicht. Wat

hiervan ook zij, de opmerking was vooral bedoeld om te onderstrepen dat

de kerkelijke leer op het punt van de gerechtvaardigde verdediging niet

mag worden misverstaan.

Blijkens de omzichtigheid waarmee wordt gesproken en blijkens de in-

spanningen om de bedoeling van het spreken tot haar recht te laten komen,

brengt het kerkelijk leergezag het precaire van het gebruik van het

standpunt van de gerechtvaardigde verdediging onder de aandacht. Het laat

ook met zoveel woorden ruimte voor een herziening van de waarderings-

beginselen en voor een omvorming van bepaalde zegswijzen. Bij kennisname

hiervan wordt duidelijk dat de leer van de rechtvaardige verdediging niet

zonder de context van de vredesmoraal kan, dat de vredesmoraal de bedding

en de eigen specifieke context van deze leer is.

Hier ligt ook het belang van de voorgaande kennisname van de

kerkelijke leer voor een waardering van het proces van de wetgeving

inzake militaire-dienstweigering. Uit de kerkelijke leer kan worden opge-

maakt dat de wetgever beslist de kans heeft om zich bij de beoordeling

van militaire-dienstweigering en bij de wettelijke normering van de gewe-

tensbezwaren te herori8nteren. Hij kan hierbij laten doorklinken dat ook

hij een vredesmoraal is toegedaan, hetgeen tot nu toe niet of slechts in

geringe mate het geval is geweest. Uit de kennisname van de kerkelijke

leer blijkt dat daar op zichzelf goede redenen voor zijn aan te wijzen,

in het bijzonder ter voorkoming van het misverstand als zou de wetgever

ontgaan wat tot een juist gebruik van de gedachte van de gerechtvaardigde

verdediging behoort. Aan het einde van het vorige hoofdstuk werd opge-

merkt dat de wetgever met de uitspraak gewetensbezwaarden te willen ont-

zien vanwege hun mogelijke persoonlijke betrokkenheid bij militair ge-

weld, te kennen zou geven dat hem niet ontgaat wat gewetensbezwaarden er-

toe brengt militaire dienst te weigeren. Nu blijkt dat hij met zo'n uit-

spraak tevens laat zien dat hem niet ontgaat wat een juist gebruik van de

gedachte dat oorlogvoering uit verdediging geoorloofd kan zijn, vereist.

Overigens blijft ook nu de vraag staan of een dergelijke uitspraak in

verband met de militaire-dienstweigering verstandig, opportuun en poli-
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tiek haalbaar zou zijn, en of de wettelijke normering van de gewetensbe-

zwaren precies wordt gevonden in wat eerder aan het einde van deel II

dienaangaande werd voorgesteld. Maar hierover meer in het besluit van de

studie, na het volgende en tevens laatste hoofdstuk.
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HOOFDSTUK IX DE VREDESMORAAL: EEN KRITISCHE HISTORISCH-SOCIAAL

GEORIENTEERDE DYNAMISCHE VREDESLEER

Inleiding

Tot nu toe werden de inzichten betreffende de vredesmoraal ontleend aan

de analyse van enkele voorbeelden uit de literatuur en aan de kerkelijke

leer. In dit hoofdstuk volgt een meer systematische uiteenzetting. Dit

ter verbreding en aanscherping van de gewonnen inzichten.

De opzet van het hoofdstuk is als volgt.

De eerste paragraaf bevat een schets van de vredesmoraal met haar

kritische verwerking van het standpunt van de gerechtvaardigde verdedi-

ging tegen de achtergrond van het natuurrechtelijk denken.

In de tweede paragraaf wordt de gedachtenvorming ter zake van de

strategie van geweldloze sociale verdediging in de beschouwingen betrok-

ken. Naar aanleiding van de complementariteitsthese rees de vraag of hier

niet de uitgelezen mogelijkheid ligt voor een vernieuwing van de

kerkelijke leer. Die vraag zal niet in zijn volle omvang aan de orde

komen. Aan de hand van de gedachtenontwikkeling met name bij B. H ring

wordt nagegaan of de vredesmoraal niet dwingt tot het standpunt dat

slechts een geweldloze sociale verdediging geoorloofd is.

De derde paragraaf ten slotte bevat een bespreking van enkele karak-

teristieken van de vredesmoraal: haar historisch-sociale dynamiek, haar

fundament in de ondeelbare wederzijdse menselijke verantwoordelijkheid,

en het bij haar passende model van het samenleven.

Paragraaf 1  Vredesmoraal en natuurrechtelijk denken

In het voorgaande werd de vredesmoraal ontwikkeld als de eigen, specifie-

ke context van het standpunt van de gerechtvaardigde verdediging. Het

navolgende legt in grote lijnen het verband bloot tussen deze vredes-

moraal en het natuurrechtelijk denken.
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1.1  Het stramien van de vredesmoraal

Vanwege haar bedachtzame verwerking van het standpunt van de gerechtvaar-

digde verdediging is de vredesmoraal aan te merken als een kritische vre-

desleer. Hierbij kent de gedachtengang binnen deze moraal twee componen-

ten.

De eerste component is die waarbij alle aandacht wordt gericht op de

noodzaak van de bevordering van de vrede. De beslissende beweging in de

gedachtengang gaat hier van de feitelijke door goed en kwaad getekende

werkelijkheid naar de zedelijke opgave die daaruit oplicht. De zondige

werkelijkheid met haar onrecht en met haar gevaarlijke spanningen, een

werkelijkheid ook die oorlogvoering kent, wordt als feitelijkheid onder

ogen gezien en vervolgens beschouwd onder het opzicht van haar nood aan

verandering ten goede. Vanuit het aanwezige onheil in mens en wereld

wordt de aandacht gericht op het heil van mens en wereld, iets wat bij-

voorbeeld ook de constitutie 'Gaudium et spes' van het Tweede Vaticaans

Concilie te zien geeft (186).

Daarnaast is er in de gedachtengang een ander soort beweging. Die

komt onder meer tot uitdrukking waar wordt herinnerd aan de eventuele ge-

rechtvaardigdheid van verdediging-met-oorlog. De beslissende beweging in

de gedachtengang gaat hier van het vredesgebod naar de concrete zondige

werkelijkheid. Vanuit de opgave tot vreedzaamheid en tot bevordering van

de vrede wordt ingegaan op de feitelijke werkelijkheid waarin naast

vreedzaamheid ook onrechtvaardigheid voorkomt. Vandaar zegt men dat op de

algemeengeldigheid van het vredesgebod een uitzondering moet worden ge-

maakt voor het geval de noodzaak zich voordoet om fundamentele rechtsqoe-

deren te beschermen.

* de nodige terughoudendheid bij het doen van uitspraken *

Het is zaak dat de beide componenten van de gedachtengang zo zuiver

mogelijk op elkaar zijn afgestemd bij het doen van uitspraken. Zo

verdient de negatief gestelde uitspraak van Pius XII, dat oorlogvoering

niet als ongeoorloofd mag warden aangemerkt, de voorkeur boven de posi-

tief gestelde zegswijze dat oorlogvoering geoorloofd is. Een dergelijke

terughoudendheid is te meer van belang met het oog op de publieke me-
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ningsvorming inzake oorlog en vrede waarin de standpunten gemakkelijk

uiteengaan in de stelling dat oorlogvoering 'nooit mag', met daartegen-

over het standpunt dat oorlog 'soms wel mag'. Daargelaten dat zo'n dis-

cussie al gauw vastloopt in een welles-nietes-gekrakeel, de reactie op de

absolute afwijzing van oorlogvoering zou meer tot het noodzakelijke be-

perkt blijven, indien het negatief gestelde oordeel dat oorlog per se on-

geoorloofd is, slechts als zodanig wordt tegengesproken en er geen posi-

tieve uitspraak voor in de plaats komt.

Terughoudendheid bij uitspraken over oorlogvoering lijkt zo mede te

kunnen tegengaan dat de indruk postvat als zou de vredesmoraal een uit-

eenzetting bieden omtrent de oorlogvoering, terwijl zij een realiteits-

betrokken uiteenzetting wil zijn omtrent de bevordering van de vrede.

1.2  Natuurrecht en oorlogsleer

De vredesmoraal staat niet in tegenstelling tot de leer van de rechtvaar-

dige oorlog, de 'bellum-iustum-leer' of 'natuurrechtelijke oorlogsleer'

(187). Als kritische vredesleer is zij aan te merken als een integratie

van de leer van de rechtvaardige oorlog binnen de opgave de vrede te

bevorderen.

Deze integratie-gedachte sluit aan op de kritiek die er gekomen is

op de 'natuurrechtelijke oorlogsleer', binnen de op gang gekomen bezin-

ning op het natuurrechtelijk denken in het algemeen. Het kernpunt van de

natuurrechtsleer, zegt E.-W. 88ckenf8rde, is dat zij aan de ene kant in

normatieve gronduitspraken boven-historisch algemeen wil zijn en aan de

andere kant tevens geconcretiseerde handelingsnormen wil aanreiken. Daar-

toe moet de discrepantie overwonnen worden tussen geconcretiseerde orde-

ningsmaatstaven en de noodzakelijke inhoudelijke openheid en onbepaald-

heid van beginselen en normen. Wil dat gelukken, dan is men welhaast ge-

dwongen het recht op te bouwen op grensvragen en grenssituaties en daarin

te ontdekken wat in alle geval zal gelden. Het gevolg is dat het

niet-op-te-geven minimale het 'kernbestand' wordt van een natuurrecht dat

het karakter krijgt van een 'wezensrecht waarop niet valt af te dingen'

(188). Mede daarom heeft naar het oordeel van 86ckenfdrde de leer van

het natuurrecht een sterk a-historische inslag gekregen. Zij is te weinig
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gericht gebleven op de natuur die tot volheid moet komen, op de ontvou-

wing, de verwerkelijking van het 'telos', het doel van de natuur. En

daarentegen teveel gericht geworden op het elementaire en onopgeefbare,

hetgeen precies als onveranderlijk kan worden bevestigd (189).

De 'natuurrechtelijke oorlogsleer' is typisch zo'n voorbeeld van een

moraal van het grensgeval. Er wordt gesproken in a-historische, algemene

termen over de voorwaarden en modaliteiten waaronder een oorlog zede li,jk

geoorloofd kan zijn. De leer wordt daarmee pas echt relevant warineer een

gewapend conflict dreigt uit te breken. Het is 'katastrofe-theorie', zegt

Backenfarde. De leer biedt van de vrede als doeloriantatie tussen de

volkeren geen vertaling in een strategie van vredeshandhaving en -stabi-

lisering, van de menselijke mogelijkheden de vrede op te bouwen (190).

Daarnaast is BBckenfurde met anderen van oordeel dat de 'natuur-

rechtelijke oorlogsleer' in feite is 'leeggelopen' sinds de moderne

oorlogvoering en ten laatste sinds de komst van de nucleaire bewapening

(191). Hoe kan bijvoorbeeld nog warden voldaan aan de voorwaarde dat

niet-strijdenden worden ontzien, en hoe kan er nog sprake zijn van een

rechtvaardige reden voor oorlogvoering, gelet op de vernietigingskracht

van de wapens en op het feit dat de inzet van atomaire wapens bij de

verdediging niet is uit te sluiten? Vandaar spreekt Buckenfurde van een

'verlamming' van de leer. Waarbij voor hem trouwens komt dat eens de gea-

dresseerden van de leer heersers waren met grote persoonlijke beschik-

kingsmacht en dat de leer thans aankomt in een politieke wereld geordend

in staten (192). Aan het laatste zou men nog kunnen toevoegen: in een we-

reld waarin het beginsel van volkssoevereiniteit en democratie is doorge-

drongen.

* het 'omdenken' van de beginselen *

88ckenfarde is van mening dat de natuurrechtelijke beginselen, zoals

dat van de wettige verdediging tegen onrechtmatige aanvallen, moeten

worden 'omgedacht'. Zij moeten worden beschouwd als uitgangspunten voor

creatieve concretiseringen en niet als groothe8en met afleidbare welbe-

paalde concrete imperatieven (193).

Het oordeel van anderen ten aanzien van de oorlogvoering sluit bij

dit laatste aan. Met W. Dirks is bijvoorbeeld F. 86ckle van oordeel dat
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'allereerst de niet gewilde, de onschuldige hybris', overmoed, moet

worden overwonnen van 'een te eng gedimensioneerde moraal'; een moraal

waarvoor geen objectieve 'verwikkelingen' bestaan, geen 'tragische

constellaties' maar slechts 'situaties' waaraan een precies af te meten

juiste of verkeerde, geoorloofde of verboden oplossing zou beantwoorden

(194). Vooral vraagt men - juist ook van het kerkelijk leergezag - de

erkenning dat het oorlogsvraagstuk de mensheid thans voor een 'aporie',

een 'impasse' plaatst (195).

Op deze wijze biedt de bezinning op het natuurrechtelijk denken de

kans het beginsel van wettige verdediging tegen onrechtmatige aanvallen

weer  te laten functioneren binnen een leer waarin de gerichtheid op de

doelori6ntatie van de vrede geheel open is (196). Een leer welke eerder

een natuurrechtelijke vredesleer dan oorlogsleer genoemd moet worden.

1.3  De vredesmoraal als natuurrechtelijke vredesleer

De benaming 'natuurrechtelijke - kritische - vredesleer' lijkt in het

bijzonder recht te doen aan de eigenlijke strekking welke aan de leer van

de rechtvaardige oorlog wordt toegekend. In de woorden van C. van Ouwer-

kerk: de 'nauwelijks te rechtvaardigen oorlog in te perken'. Losgemaakt

van deze 'eigenlijke beperkte strekking' krijgt de leer zijns inziens

'dikwijls de betekenis van een katholieke stelling, waardoor aan de staat

het recht op oorlog als een onvervreemdbaar en wezenlijk recht wordt toe-

gekend'. In plaats van de 'relativering van de oorlog wordt zij er een

bevestiging van' (197).

Deze uitspraken onderstrepen de noodzaak dat de leer van de recht-

vaardige oorlog duidelijk functioneert binnen de context van een vredes-

leer. Binnen deze context blijft de leer van de rechtvaardige oorlog als

normering van de oorlogvoering bestaan maar zij wordt daarin om zo te

zeggen 'thuisgebracht'.

* de normering van de oorlogvoering *

Van Ouwerkerk meent verder dat iedere normering van het 'complexe ver-

schijnsel' van bewapening en oorlogvoering 'afhangt van de werkdadige po-

gingen tot opbouw van een nieuwe internationale rechtsorde en van het ge-
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loof dat men in deze pogingen heeft' (198).

In dit perspectief staat heel duidelijk de normering van oorlogshan-

delingen in het zogeheten humanitaire oorlogsrecht, het 'ius in bello' of

recht-in-oorlog. De doelstelling is hier: het voorkomen van onnodig leed

en de bevordering van het herstel van de vrede (199).

Voor wat het recht tot oorlogvoering, het 'ius ad bellum', betreft,

zij op de eerste plaats herhaald dat de leer van de rechtvaardige verde-

diging vooral moet worden beschouwd als kritische normering. Zij zal met

andere woorden eerder de vorm hebben van de vraag: is in deze of gene si-

tuatie sprake van een verdediging-uit-nood. Daarbij zal de normering, in

de lijn van de genoemde objectieve verwikkelingen en tragische constella-

ties, tevens laten uitkomen dat oorlogvoering een 'ramp' en een 'trage-

dir'  1,r.tekerit  die  de  menseri  voor  een  exist:entieel  en  moref.1   'di l(,mm:i'

pla;it. il. Dat wit zeggen, dat in de normering van de oorli)(1 /al (joot·kl iri-

ken dat mensen moeten kiezen tussen wel of niet vechten in een voor hen

eigenlijk moreel 'onmogelijke' situatie. Zoals B. Paskins en M. Dockrill

zeggen, in een dwangsituatie waarin geen duidelijke handelingscriteria

nicer voorhatiden zijn: 'there is no choise but to choose' ('er is geer

keuze dan te kiezen'). Een situatie waarin de beginselen van rechtvaar-

digheid en geweldloosheid werkelijk conflicteren (200).

* de bemiddeling van het vredesgebod *

De constellatie van een kritische vredesleer biedt een bemiddeling van

het vredesgebod waarin de vredesopgave duidelijk vooropstaat, maar waarin

tevens de band met de feitelijke werkelijkheid niet wordt afgesneden. Die

band wordt bewaard om daar waar oorlogvoering dreigt of toeslaat, het

kwaad niet zijn gang te laten gaan en om juist in een dergelijke tragi-

sche situatie het goed van de vrede, van het samenleven-zonder-oorlog, zo

snel mogelijk op het kwaad te heroveren. Bij de verabsolutering van het

vredesgebod dreigt wel het gevaar dat de band met de kwalijke werkelijk-

heid wordt afgesneden. Zij kan verhinderen dat in normatieve bepalingen

een weg wordt gezocht om het vredesgebod ingang te doen vinden in de loop

van de menselijke geschiedenis (201).

Aan de andere kant is een ondubbelzinnige integratie van het begin-

sel van wettige verdediging in de vredesmoraal om tenminste twee redenen
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van belang voor een bemiddeling van het vredesgebod. Op de eerste plaats

krijgt de moraal daarmee de juiste aansluiting op de officiale defen-

sie-politieke doelstelling van de staten in het kader van de Verenigde

Naties: het voorkomen van oorlog (202). Het is van belang in dit verband

de principieel daadwerkelijke orientatie van de leer op de vrede te

onderstrepen. Anders zou de relativering van het vredesgebod, die de leer

blijft kenmerken, ertoe leiden dat vele politici in feite corrupte

misdadigers worden genoemd, wanneer althans niet is uit te sluiten dat

ook in een zuivere verdedigingsoorlog massavernietigingswapens worden

gebruikt (203). De integratie van het beginsel van wettige verdediging in

een vredesleer geeft de vredesmoraal bovendien de juiste aansluiting op

de wetenschappelijke bestudering van het verschijnsel 'oorlogvoering' in

de polemologie. Deze wetenschap is namelijk gericht op het doorgronden

van dit verschijnsel met als doel een bijdrage te leveren aan het proces

van vredesbevordering (204).

Paragraaf 2 De vredesmoraal en het standpunt van de geweldloze sociale
verdediging

Tot nu toe is betoogd dat de leer van de rechtvaardige verdediging op de

juiste wijze moet worden verwerkt binnen een vredesleer. Niet kwam vast

te staan dat de vredesmoraal tot het standpunt voert dat slechts een

niet-militaire verdediging geoorloofd zou zijn.

Dit standpunt komt men tegen bij de voorstanders van een strategie

van geweldloze sociale verdediging (205). De gedachten over deze strate-

gie lopen uiteen. In hoofdzaak bevatten zij echter de elementen dat de

verdediging geweldloos moet zijn en niet-militair; met sociale verdedi-

ging wordt bedoeld dat het niet zozeer zou gaan om de verdediging van een

bepaald territorium maar van een sociaal systeem (206).

Met name G. Sharp en J. Galtung hebben idee*n omtrent de geweldloze

sociale verdediging uitgewerkt. Idee5n die men in de pacifistische

traditie eigenlijk reeds eerder kan aantreffen, zoals uit het zevende

hoofdstuk bijvoorbeeld blijkt. Onder anderen E. Buter bepleitte de idee

van een 'nieuwe weerbaarheid' met als argument dat de anti-militaristi-
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sche beweging als 'politieke streving' met een aanvaardbaar alternatief

moest kunnen komen voor de militaire defensie (207). Hiernaast ondersteu-

nen bijvoorbeeld J. Muller, A. Samuel en P. Engelhardt de idee van 'ge-

weldvrije actie' als een - in de toekomst - mogelijk alternatief voor een

gewelddadig verzet. Zij doen dit vooral, opdat de geweldloosheid werke-

lijk een politieke factor zou worden in het verkeer tussen de staten

(208).

I n Iici. navolgende komt de strategie van geweld]oze soi:1:31(1 verdedigiiul

onder een zeer beperkt opzicht ter sprake. Bezien wordt hoe in de ge-

dachtenvorming bij E. Schillebeeckx en vooral bij B. H ring de overgang

zich voltrekt van het standpunt van de gerechtvaardigde verdediging-

met-oorlog naar dat van de geweldloze verdediging. Dan is - met de nodige

voorzichtigheid uiteraard - vast te stellen of de vredesmoraal, zoals

deze tot nu toe is gepresenteerd, niet moet uitlopen op het standpunt dat

slechts een geweldloze, niet-militaire verdediging geoorloofd is. Met an-

dere woorden, of men anders niet op onverantwoorde wijze halt houdt bij

een vredesleer waarin het standpunt van de gerechtvaardigde verdedi-

ging-met-oorlog kritisch is verwerkt.

2.1  De wijziging in opvatting bij E. Schillebeeckx

In zijn 'Theologische peilingen' uit 1966 gaf Schillebeeckx als zijn me-

ning dat 'een principi6le verdraagzaamheid (...) zinloos' wordt
' tegenover principi8le of f'eitelijke onverdraagzaamheid, oindat zij  ill

dat geval haar eigen innerlijk fundament teniet zou doen'. 'Ook de staat

is daarom' zijns inziens 'verplicht zich tegen elke propaganda of organi-

satie te verzetten die juist de gewetensvrijheid van de mens aantast.

Daarom kan de tolerantie b la limite naar de wapenen van het verzet

grijpen. Slechts een klein gedeelte van de hedendaagse katholieken', zegt

Schillebeeckx, 'aanvaardt deze innerlijke consequentie van de tolerantie

niet, en vat de tolerantie op in pacifistische zin, met afwijzing dus van

elk gebruik van machtsmiddelen in deze situatie' (209).

Deze gedachtengang ligt geheel in de lijn van de leer van de recht-

vaardige verdediging-met-militair-geweld. Die leer wordt er beargumen-
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teerd, kan men zeggen. Dat is niet het geval in 'Gerechtigheid en liefde,

genade en bevrijding', een publicatie van Schillebeeckx uit 1977. Daarin

staat te lezen dat de christen, staande tegenover een 'tyrannieke over-

macht', tegenover dictatoriale 'aardse grootmachten', weet dat 'God zich

identificeert met alwie een dergelijk historisch fiasco - bedoeld wordt

zo'n overmacht - ongewapend maar in weergaloos verzet, weet te beleven in

trouw aan de levensgemeenschap met Hem die uiteindelijk de Heer van de

geschiedenis is' (210).

Hier blijft de vroegere legitimatie van het gebruik van wapens ach-

terwege. Zij heeft plaats gemaakt voor het standpunt van het ongewapende

verzet. De oorzaak daarvan is wellicht dat in 'Gerechtigheid en liefde,

genade en bevrijding' de geschiedenis wordt opgevat als een proces van

bevrijding uit lijden, uit onderdrukking en geweld, zodat het beginsel

van geweldloosheid er sterk in doorwerkt, sterker in elk geval dan het

beginsel van rechtvaardigheid, zoals het in samenhang met de verdraag-

zaamheid eertijds het gebruik van wapens legitimeerde. Wat hiervan ook

zij, het valt op dat Schillebeeckx niet uitdrukkelijk doordenkt wat de

beginselen van geweldloosheid, liefde en verdraagzaamheid-in-rechtvaar-

digheid in betrekking tot elkaar betekenen en hoe zij te zamen kunnen

worden gedacht. Deze doordenking leidde in het voorgaande juist tot de

vredesmoraal als kritische vredesleer waarbij de verdedigingsoorlog niet

zonder meer ongeoorloofd wordt genoemd. Vandaar kan men met verwijzing

naar Schillebeeckx niet zeggen dat deze vredesmoraal moet uitlopen op het

standpunt van de geweldloze sociale verdediging. Het mist bij Schille-

beeckx namelijk de basis die de vredesmoraal heeft.

2.2  De gedachtenontwikkeling bij B. H8ring

Een treffend voorbeeld van eenzelfde wijziging in opvatting vindt men bij

H ring. Een vijftal van zijn beschouwingen uit de periode tussen 1955 en

1983 kan dit duidelijk maken.

* 'Das Gesetz Christi' en 'Kriegsdienstverweigerung um des

Gewissens Willen' *

In zijn moraalhandboek 'Das Gesetz Christi' uit 1955 baseert H ring zich
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op het recht van de staat op wettige zelfverdediging tegenover een on-

rechtmatige aanval (211). Hij omgeeft het met de voorwaarden van de leer

van de rechtvaardige oorlog en geeft bovendien aan dat dit 'recht' van de

staat goed moet worden begrepen: het is eigenlijk een soort nood-recht.

Tevens wijst hij op de eisen van de liefde: zij gaan alle oorlogsrecht te

boven en gelden ook jegens staatsvijanden. Verder wijst hij op de ver-

plichting alles op alles te zetten om een duurzame vrede te bewerkstel-

ligen.

Hoe beslissend in deze gedachtengang, ondanks al het overige, dat

standpunt van de gerechtvaardigde verdediging is, blijkt uit H rings

artikel uit 1956 over dienstweigering, 'Kriegsdienstverweigerung um des

Gewissens Willen' (212). Bij het recht van de staat 'zijn naakte bestaan

en een menswaardig leven in vrijheid' te verdedigen, gaat het in feite om

het recht van de 'vrije wereld' ten opzichte van de communistische

Sovjet-Unie. Een houding van geweldloosheid zal naar de mening van

H ring kwaadwilligen en gewetenlozen aanzetten tot oorlogvoering, om

welke reden de geweldloze er niet van versteld moet staan voor communis-

tisch agent te worden aangezien. Het verrichten van militaire dienst om

anderen van een aanval af te schrikken, kan zijns inziens zelfs een 'hei-

lige plicht' worden. Militaire-dienstweigering getuigt daarom van een

dwalend geweten. Verder is het zo dat de staat een dwalend geweten niet

per se behoeft te eerbiedigen. Dat geldt wel voor het welgevormde gewe-

ten. Maar hiermee is de militaire-dienstplicht niet in tegenspraak. Van-

daar is H5rings conclusie dat een dienstweigeraar die niet terugkomt op

zijn weigering wanneer dat vanwege het staatsbelang nodig is, de bittere

gevolgen van zijn weigering moet willen dragen: vervolging, kerker-straf

en zelfs de doodstraf. Hdring tekent hierbij wel aan dat personen die

bereid zijn dergelijke gevolgen te dragen, in de praktijk zo menselijk

mogelijk bejegend moeten worden, al mag de staat ook dan de eisen van het

algemeen welzijn niet verwaarlozen.

Haring komt tot deze beoordeling van militaire-dienstweigering,

omdat hij het standpunt van de gerechtvaardigde verdediging-tegen-agres-

sie voor het objectief-juiste houdt. Gelet op de grote qenuanceerdheid

waartnee  hij dat standpunt omgaf,  zou het Hiiring hebben gepast  de  auder i

elementen van zijn visie meer te laten meewegen voordat hij tot zulke
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beslissende gevolgen komt voor de dienstweigeraar, ook al gelden die

slechts in theorie. In de uitgave van zijn boek 'Das Gesetz Christi' uit

1967 zou hij trouwens veel terughoudender zijn met gevolgtrekkingen.

Tegen de achtergrond van de conciliedebatten beperkt hij zich voorname-

lijk tot de opmerking dat het 'omstreden' is of militaire-dienstweigering

op grond van absolute geweldloosheid een objectief recht kan worden ge-

noemd, vooral wanneer vaststaat dat de zaak waarvoor een volk strijdt een

rechtvaardige is (213).

* 'Gewaltlosigkeit - die Revolution des Evangeliums' *

Na 1967 gaan de thema's van geweldloosheid en liefde de uitgesproken

leidraad vormen in de beschouwingen van Hdring.

In zijn artikel 'Gewaltlosigkeit - die Revolution des Evangeliums'

uit 1969 zegt H ring dat het christendom als religie van de liefde een

handelen vraagt dat de dynamische ordening van de gerechtigheid en de

liefde bevordert - de rechtvaardige, erbarmende en allen insluitende

liefde (214). De zachtaardige en bijeenbrengende macht van de moedige

liefde die alles op alles zet om het kwaad te overwinnen, is de geweld-

loosheid, en dit zowel qua houding als qua methode (215). Het waagstuk

van de geweldloosheid is de enige dat het waard is te worden geriskeerd

(216).

1n deze gedachtengang vormt de geweldloosheid de concrete gestalte

van de liefde. Toch wil Hdring uitdrukkelijk de indruk tegengaan dat hij

het beginsel van geweldloosheid zou verwettelijken: de wegen van de 'ware

apostelen van de geweldloosheid' kunnen zijns inziens in zeldzame

gevallen uiteengaan, dan namelijk wanneer sommigen menen een minimum aan

geweld te mogen gebruiken omwille van de gerechtigheid en de liefde,

terwijl anderen door radicaal af te zien van geweld en door de gehele

inzet van hun leven het hun passende getuigenis afleggen (217).

Hier poogt H ring in de lijn van de geweldloosheid de eisen van de

liefde en de gerechtigheid opnieuw te formuleren. Dat leidt echter tot de

paradoxale, op z'n minst toch cryptische gedachte dat de liefde een

handelen tegen zichzelf kan eisen vanwege de gerechtigheid. Wanneer

H ring had aangegeven hoe gerechtigheid en liefde inhoudelijk met elkaar

samenhangen, zou een dergelijke raadselachtige uitleg van de liefde
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wellicht achterwege hebben kunnen blijven.

* 'F-rei in Christus' *

In aansluiting bij het nieuwe gezichtspunt van de geweldloosheid behan-

delt Haring het oorlogsvraagstuk in zijn herziene handboek 'Frei in

Christus' uit 1981 ook op een nieuwe wijze (218). Hij schrijft nu over de

vloek van de oorlog en over de bevrijding uit de slavernij van de oorlog.

Van de leer van de rechtvaardige oorlog brenqt hij naar voren dat het

'uilgesproken doel' ervan was de oorlogvoering in te perken. Verder

vraagt hij zich af waar toch de profetische geest is gebleven in een ge-

schiedenis waarin allen, wanneer het over oorlogvoering gaat, achter de

eigen regering gingen staan en de voorwaarden voor de rechtvaardiging van

de oorlogvoering in een voor zichzelf gunstige zin uitlegden (219).

Het is merkwaardig te moeten constateren dat Haring hier voorbij-

gaat aan het feit dat ook hijzelf niet geheel buiten die geschiedenis

stond! Bovendien gaat hij nu voorbij aan wat hij eertijds hield voor de

grondslag van de leer: de verdediging van het naakte bestaan en van de

vrijheid.

In vergelijking met 1956 komt H ring nu ook tot geheel andere

uitspraken ten aanzien van dienstweigering (220). Dienstweigering is een

uiting geworden van 'profetisch protest'. En militaire machten die het

recht op militaire-dienstweigering niet willen toekennen en dienst-

weigeraars genadeloos afstraffen, laden daarmee reeds de verdenking op

zicli het met de mensenrechlen niet zo nauw te nemeti. Dit.ristwei(ji'raurs-

uit-vaste-overtuiging bereiden de 'verhoopte toekomst' voor van een 'we-

reldwijde vredesliefde, een radicale ontwapening en nieuwe structuren ter

bescherming van de vrede en de vredesgerechtigheid'. Eens zal men zich

hen zelfs als martelaren herinneren.

Ook bij deze waardering van militaire-dienstweigering kunnen beden-

kingen worden gemaakt. Bijvoorbeeld, hoe werkte Haring met zijn opvat-

tingen uit de vijftiger jaren niet zelf onnodig in de hand dat dienst-

weigeraars martelaren genoemd zullen worden. Het eigenlijke bezwaar dat

tegen Haring kan worden ingebracht, is dat hij niet nagaat wat er,

rekening houdend met de geweldloosheid in verband met de liefde, schortte

aan zijn oude opvatting waarin, ondanks de liefde, het standpunt van de
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rechtvaardige verdediging-met-oorlog in feite het enig maatgevende werd.

Anders qezegd, hij beziet niet de mogelijkheid dit standpunt te integre-

ren in een omvattende vredesleer.

* 'Gewaltfreie Verteidigung, Utopie oder notwendende Alternative?' *

Laatstgenoemd bezwaar kan nader worden toegelicht aan de hand van het

artikel 'Gewaltfreie Verteidigung, Utopie oder notwendende Alternative?'

uit 1983 (221).

Hier is het kardinale punt dat naar het oordeel van H ring de 'ze-

delijk geoorloofde verdediging' niet meer met militaire wapenmiddelen mag

worden gevoerd. Zijns inziens is geweldloze verdediging het 'zedelijk

geoorloofde alternatief', het 'enig zinvolle alternatief voor de

wederzijdse bedreiging', voor het systeem van de niet te rechtvaardigen

afschrikking. Daarom behoort men ook te komen tot een 'grondige

omschakeling' op het alternatief van de geweldloze verdediging (222).

Het bezwaar dat tegen deze redenering kan worden ingebracht, komt

erop neer dat H ring uit de wapenontwikkeling te vroeg de conclusie

trekt dat slechts een niet-militaire geweldloze verdediging geoorloofd

is. Uit zijn artikel blijkt verder immers met zoveel woorden dat hij de

gedachte handhaaft dat vrijheid en gerechtigheid verdedigd moeten worden

tegenover een mogelijke externe agressor (223). Vandaar besluit hij tot

een nieuwe wijze van verdediging, terwijl hij vasthoudt aan de gedachte

die eertijds bij hem richting gaf aan het standpunt dat verdedi-

ging-met-oorlog geoorloofd was. Dat vormt het zwakke punt in de redene-

ring van H ring. Hij gaat daarmee namelijk voorbij aan de vraag of het

door hem gehandhaafde doel van de verdediging geheel klopt met hetgeen

hem tot het 'alternatieve' middel van de geweldloze verdediging brengt,

te weten de gedachte van liefde-in-geweldloosheid. Anders gezegd, hij

gaat voorbij aan de vraag hoe de gedachte dat vrijheid en gerechtigheid

verdedigd moeten kunnen worden tegenover een mogelijke externe agressor,

strookt met de gedachte van liefde-in-geweldloosheid. Althans, hij stelt

zich deze vraag niet uitdrukkelijk. In de voorafgaande beschouwingen

leidde juist die vraag, vooral door het begrip 'rechtvaardigheid-in-posi-

tieve-zin' en vanwege het strikte nood-karakter van het verdedigings-

recht, tot een vredesmoraal waarin het standpunt van de gerechtvaardigde
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verdediging-met-oorlog kritisch wordt verwerkt. Daarom kan men, zoals bij

Schillebeeckx, evenmin met verwijzing naar Hdring zeggen dat de vredes-

moraal moet uitlopen op het standpunt dat slechts een niet-militaire ge-

weldloze verdediging geoorloofd zou zijn.

2.3  Tot besluit

]n vergelijking met de gedachtenvorming bij Schilleheeckx en HAring is

de vredesmoraal aan te merken als een vredesleer waarin het standpunt van

de rechtvaardige verdediging-met-oorlog stringent wordt bewaakt maar

waarin de overstap naar het standpunt van de geweldloze verdediging niet

zonder meer wordt gemaakt (224).

Ook al kunnen Schillebeeckx en H ring niet helemaal worden gevolgd,

dat neemt niet weg dat de aangehaalde beschouwingen van deze auteurs, en

meer in het algemeen de idee6n omtrent een geweldloze sociale verdedi-

ging, onderstrepen dat er in elk geval sprake moet zijn van een vredesmo-

raal zoals deze in het voorafgaande is gepresenteerd. De argumenten die

worden aangevoerd voor het standpunt van de geweldloze - sociale - verde-

diging passen geheel bij een vredesmoraal die op de eerste plaats een

daadwerkelijk oorlogvoorkomende en vredesbevorderende moraal is en daar-

toe het standpunt dat verdediging-met-oorlog geoorloofd is, kritisch in

zich opneemt.

Paragraaf 3  Een drietal karakteristieken van de vredesmoraal

De overstap naar het standpunt van de geweldloze sociale verdediging zou

om een nog andere reden aanvechtbaar zijn. Bij dit standpunt wordt niet

langer gerekend met de werkelijkheid zoals deze in feite is: dat er

wapens worden geproduceerd, dat er een enorm groot arsenaal aan velerlei

soort wapens bestaat, enzovoort. Het standpunt biedt een alternatief

waarbij deze feitelijke situatie uit het gezichtsveld is verdwenen. Mede

daarom kan het niet de dwingende conclusie vormen van een moraalleer die
- zoals eerder werd aangegeven - de aansluiting met de feitelijke histo-

rische werkelijkheid juist niet wil verliezen. Hier ligt ook de eerste
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karakteristiek van de vredesmoraal.

3.1  De historisch-sociale dynamiek van de vredesmoraal

De vrede als doeloridntatie brengt met zich dat hij wordt verwerkelijkt

in een historisch proces gericht op het samenleven van mensen, volkeren

en staten. Het oorlogsvraagstuk is hierom een tweeledig vraagstuk, name-

lijk historisch en sociaal. Dit werd al eerder duidelijk in de analyse

van de controverse tussen het pacifisme en de leer van de rechtvaardige

oorlog. Het vormt ook de ondertoon in de onderzochte kerkelijke leer en

theologische beschouwingen. Hier, in deze tweeledigheid kent de vredesmo-

raal haar eerste karakteristiek en biedt zij belangrijke aanknopingspun-

ten voor de roep om een vernieuwing van de mentaliteit, om een nieuwe

ethiek in de huidige omstandigheden (225).

* historisch *

De vrede moet binnen de geschiedenis worden gerealiseerd. Het vredes-

proces maakt deel uit van een zich ontwikkelende geschiedenis van mens en

wereld. Dat brengt zonder meer de noodzaak met zich dat wordt aanvaard

dat het vredesproces tijd vraagt (226).

Dat het vredesproces een historisch karakter heeft, maakt het nog

niet tot een gedetermineerd proces, een proces waaraan de mens part noch

deel zou hebben (227). Per slot van rekening groeien wapens niet aan

bomen en zijn het mensen die geweld gebruiken en oorlog voeren (228). Het

is evenmin een proces dat mensen eenvoudigweg naar hun hand kunnen

zetten. De ontwikkelingen op het terrein van de bewapening bijvoorbeeld

maken dit maar al te duidelijk (229). Wellicht kan men nog het beste

zeggen dat het vredesproces een geschiedenis is waar de mens bij aanwezig

is met zijn 'historisch werkzame wil', zoals Dirks het eens uitdrukte

(230).

Wanneer de moraalleer deze historische dimensie van het vredesproces

beklemtoont, kan dat mede een verwettelijking van het vredesgebod

tegengaan. Tevens kan het mede voorkomen dat ondanks alles het standpunt

van de rechtvaardige verdediging-met-oorlog wordt gehouden voor een

a-historisch wezensrecht.
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* sociaal *

Het vredesproces heeft ook een sociaal karakter. Hoe weinig of hoeveel

greep de mens er ook op heeft, de vrede betreft altijd het samenleven;

heel eenvoudig: het samen kunnen leven van een meervoud van mensen,

staten en volkeren. Vandaar moet het oorlogsvraagstuk consequent worden

beschouwd vanuit het gezichtspunt van het samenleven, als een sociaal

vraagstuk, zoals in het vorige hoofdstuk werd opgemerkt naar aanleiding

van de taak van de overheid. Dat bleek het ook te zijn voor de in hoofd-

stuk VI aangehaalde auteurs, maar voor hen niet alleen. Ook anderen gaan

daarvan uit wanneer zij erop wijzen dat de toekomst van de mensheid in

het geding is bij de huidige bewapening en de gevaren die eraan verbonden

zijn. De bewapeningssituatie, kan men zeggen, dwingt er des te meer toe

het vraagstuk te beschouwen als een sociaal vraagstuk. Dat wil zeggen,

als een vraagstuk dat partijen gezamenlijk treft en waarin zij op elkaar

zijn aatigewezen oin het de baas te worden (231). Ook de p]eidooirn wm/·

een ethiek van liefde en verzoening inzake het oorlogsvraagstuk houden de

overtuiging in dat het moet worden beschouwd als een sociaal vraagstuk

(232).

* de gevolgen van het historisch-sociale karakter van de vredesmoraal *

Het historisch-sociale gezichtspunt heeft als leidinggevend element in de

vredesmoraal tenminste twee gevolgen.

Het werpt een bepaald licht op het begrip van verdediging. Het gaat

hierbij niet op de eerste plaats en voornamelijk om de militaire verdedi-

qi,14 van pen volk of st.aal tegen een agressor.  In ee,·sti'  itit;Larit ie claal

hol om do vei·dedigirig van het samenleven van allen als /odanig trgen hel

kwaad van onrechtvaardigheid en militair geweld. Deze opvatting van ver-

dediging doet recht aan het vredesvraagstuk in de eigenlijke omvang die

het heeft. Zij kan warden beschouwd als de grondslag van het streven naar

het voorkomen van oorlog en het bevorderen van de vrede, en vormt in die

zin een noodzakelijke aanvulling op het argument dat men zich moet - kun-

nen - verdedigen tegen een agressor.

Op de tweede plaats brengt het historisch-sociale gezichtspunt met

zich dat voor iedere concrete beoordeling maatgevend is dat in het

vraagstuk van oorlog en vrede onmiddellijk een meervoud van mensen,
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staten en volkeren betrokken en belanghebbend is. Het vredesstreven is,

met andere woorden, gebonden aan het gegeven dat de voortgang van het

vredesproces niet in handen ligt van de ene 6f de andere partij, maar

tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid behoort van verschillende

antagonistische partners, zoals Dubarle de in de wapenwedloop verwikkelde

partijen heeft genoemd (233).

3.2  Het fundament van de ondeelbare wederzijdse verantwoordelijkheid

Het historisch-sociale karakter maakt de vredesmoraal tot een moraal van

de ondeelbare wederzijdse verantwoordelijkheid voor de bevordering van de

vrede en de terugdringing van het oorlogsgevaar.

Deze moraal legt zich niet neer bij de feitelijke situatie dat de

internationale orde op een 'statenanarchie' lijkt, een geheel is van

soevereine staten die vol achterdocht tegenover elkaar staan, en het

beeld te zien geeft van de doorzetting van eigenbelangen ten koste van

anderen, ja zelfs van een toenemend 'geloof' in de bruikbaarheid van

geweld (234). Evenmin miskent zij de behoefte van mensen, volkeren en

staten aan een eigen identiteit, noch de noodzaak om rechtmatige belangen

en levensbehoeften veilig te stellen. In het verlengde hiervan werkt deze

moraal zich uit in de richting van een 'organisatie' van de liefde (235).

Zij past bij wat B. Raling een positieve vredesethiek heeft genoemd, een

ethiek waarin vooral rekening wordt gehouden met de belangen en behoeften

van anderen (236). Een ethiek ook waarin niet door onverhoedse stappen

van de ene partij de andere onnodig in verwarring worden gebracht, zoals

H. Neuman heeft opgemerkt (237). Kortom, een vredesmoraal waarbij men

zich steeds verplaatst in de positie van de ander(en). Hier ligt ook de

wezenlijke overeenkomst tussen de behartiging van de vrede en de bevorde-

ring van de mensenrechten: de inzet om allen tot hun recht te laten komen

(238).

Bij deze vredesmoraal passen ook geen sjablones of slogans. Zij laat

bijvoorbeeld zien dat eenzijdige ontwapening niet de leidinggevende idee

kan zijn in het vredesstreven. De reden hiervan is niet op de eerste

plaats dat bij eenzijdige ontwapening alle macht zou toevallen aan don

van de partijen, hetgeen men gewoonlijk geneigd is te denken. De reden is
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eerder hierin gelegen dat dan 6dn van de partijen verantwoordelijk zou

worden gemaakt, voor wat tot de verantwoordelijkheid van elk van de

partijen gezamenlijk behoort. Zo past evenmin de eis van tweezijdige

ontwapening zonder meer bij deze vredesmoraal. Daarmee wordt immers

gemakkelijk de verantwoordelijkheid voor de stagnatie van het vredes-

proces bij de andere partij gelegd, alsof men niet ook zelf met de nodige

omzichtigheid voorbeeldig kan handelen.

In plaats van dergelijke grove denkschema's past bij de vredesmoraal

veeleer het overleg, het onderhandelen tussen partijen, het ontwikkelen

van onderhandelingsmodellen, en zo meer. In een onderzoek naar ontwape-

ni,4 pn wapenbeheersing kwam Neuman tot de conclusie dat onderhandelen

'het beste (is) wat we kunnen doen, maar ook het minsle wat we behdren

te doen' (239). Dat betekent, zeker niet afgaan op allerlei dreigementen

over en weer of op de mislukkingen tot nu toe, maar zichzelf er stug toe

zetten het weer te proberen. Wat het onderhandelen hier te zien geeft, is

het grote belang van het praktische, haast nooit spectaculaire, stug vol-

gehouden handwerk van de vredesbevordering (240).

* de 'openheid' van het mens-zijn in de gerichtheid ervan op het

samenleven *

De moraal van de ondeelbare, wederzijdse verantwoordelijkheid sluit de

samenlevenden ten opzichte van elkaar niet uit. Tevens laat zij ieder van

hen zijn eigenheid behouden. Tegelijk houdt zij hen ook bij elkaar door

de inscherping van de wederzijdse verantwoordelijkheid. Hiermee steunt

deze moraal op een bepaalde opvatting van het samenleven en van het

mens-zijn in relatie tot het samenleven. Deze is geant op het 'grond-

feit' van de medemenselijkheid, op het feit dat existeren 'co-existeren'

is, anders gezegd, op het feit dat de mens naar zijn aard een sociaal

wezen is (241).

Eerder is meermalen naar voren gekomen dat pacifisten zich verzetten

tegen het denkbeeld van de hegemonie van het eigen 'ik' ten opzichte van

de anderen en tegen vijand-beelden. Anders gezegd, tegen de 'natuurlijke'

gerichtheid van de mens op zichzelf, ten gunste van de openheid van het

'ik' ten opzichte van de anderen (242). In overeenstemming met de weder-

kerigheidsgedachte die, zoals in hoofdstuk VII bleek, ten grondslag ligt
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aan de beginselen van geweldloosheid en rechtvaardigheid, bedoelt de mo-

raal van de ondeelbare wederzijdse verantwoordelijkheid de evenwichtig-

heid in de onderlinge verhoudingen tot uitdrukking te laten komen. Daar-

bij overtrekt zij het grondfeit van de medemenselijkheid niet (243). Zij

maakt uitdrukkelijk wat in de verwijzing naar liefde en verzoening nog

onuitgesproken blijft en houdt hierbij tevens rekening met de rechtvaar-

digheidsgedachte (244). De menselijke verhoudingen worden er niet door

overgoten met sentimentaliteit en het onrecht binnen het samenleven wordt

er niet mee toegedekt (245). Sterker gezegd, de vredesmoraal sluit de

eventualiteit van een militair verweer tegen onrecht niet uit. Binnen de

moraal van de ondeelbare wederzijdse verantwoordelijkheid is een oorlog

in hoofdzaak echter alleen aan te merken als een mislukking van het sa-

menleven, waartegenover slechts een nieuwe en hopelijk meer succesvolle

poging tot samenleven is vereist. In die zin komt in de moraal van de on-

deelbare wederzijdse verantwoordelijkheid een opvatting van het mens-zijn

tot uitdrukking welke geheel open is voor wat betreft de gerichtheid van

het mens-zijn op het samenleven. Zij zegt dat het mens-zijn als mede-

mens-zijn gericht staat op de verwerkelijking ervan in het samenleven.

Hierin berust deze opvatting op de gedachte dat het uiteindelijk doel van

het mens-zijn ligt in de vervulling van het samenleven en niet in de ver-

nietiging ervan, zoals in geweld en onrecht. Aan deze gedachte valt niet

te ontkomen, tenzij men in de waan verkeert voor een opvatting over het

doel van het menszijn af te kunnen zien van het samenleven dat vaor het

mens-zijn wezenlijk is.

3.3  Een bijpassend model van het samenleven

Het is van groot belang dat het beeld dat men zich van het samenleven

vormt, recht doet aan de openheid van het mens-zijn in de gerichtheid

ervan op het samenleven. Het beeld dat mensen van het samenleven hebben,

werkt immers door in hun voorstellingen en opvattingen (246). Deze

doorwerking is van belang in verband met het oorlogsvraagstuk, niet op de

laatste plaats omdat oorlogen vaak mede ontbranden vanwege opvattingen

inzake het samenleven, zoals Paskins en Dockrill hebben opgemerkt (247).
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3.3.1  Het 'samengaan-in-verschil' als model voor het samenleven?

Het is vooral zaak het samenleven niet te vatten in een formulering die

het van meet af aan belast met oneigenlijke elementen, maar het zo zuiver
mogelijk we p. r tEe geven. Wat dit aarigaal zij gewezen op dr. betekiuit,; vari

de kwalificatie dat de ene mens een wolf is voor de ander (248). Deze

kwalificatie komt ontegenzeggelijk voort uit de concrete ervaring dat

mensen hun behoeftenvervulling doorzetten ten koste van de ander tot en

met diens dood. In deze ervaring echter herinnert de kwalificatie aan

iets anders: aan de vernietiging welke het samenleven bedreigt. Zij

legitimeert cen dergelijke behoeftenvervulling niet. Zij laat zinn dat

hut :;amenlf ve,1 van mensen met hun uiteenlopende en vaak tecietistri,jdige

belangen een duurzame organisatie behoeft, zodat allen bij machte zijn om

in de levensbehoeften te voorzien.

Teneinde in een formule het samenleven zo zuiver mogelijk te vatten

moet een weergave zo direct mogelijk bij het samenleven als zodanig

aansluiten. Op het eerste gezicht lijkt dan een model als dat van het

'samengaan-in-verschil' geschikt te zijn. Het laat zich als vanzelf

aflezen uit het samenleven: het samengaan van verschillende mensen en

groepen. Er is echter een ander model voorhanden dat het samenleven

symboliseert, het model 'veelheid-eenheid'.

3.5.2  Ilet dreigetici misverstand bij lict model 'veelheid-retiheid'

* het model zelf als oorzaak van misverstand *

Het model 'veelheid-eenheid' vormt nog steeds een gangbaar model ter aan-

duiding van de verhoudingen tussen mensen, staten en volkeren. In hoofd-

stuk VI werd een voorbeeld aangehaald. Daar was sprake van de oorlogvoe-

ring als 'zonde' tegen de 'fundamentele eenheid' van het 'dne mensdom',

en van de vrede als de 'ordening van een veelheid, die zich schikt in het

perspectief van de eenheid' (249). Uit dit ene voorbeeld is al op te ma-

ken dat het model de openheid van het samenleven naar de verwerkelijking

ervan bedoelt te bevestigen. Het is juist gericht tegen de vernietiging

van het samenleven in geweld en onrecht. Desondanks is het model vatbaar

voor een rampzalig misverstand. De oorzaak daarvan ligt in het model
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zelf. Veelheid en eenheid kOnnen immers in een tegenstelling tot elkaar

worden opgevat die ze van elkaar doet scheiden. In dat geval behoeft de

eenheid niet per se steeds de bemiddeling van de veelheid.

* het mechanisme van de deling *

Daar wreekt zich de gebrekkigheid van het model. Het is zelf niet vrij

van wat heel in het algemeen het mechanisme van de deling zou kunnen

worden genoemd. Tegenover de dreigende vernietiging van het samenleven in

geweld en onrecht, dat wil zeggen tegenover een vernietigende deling

ervan, wordt het goed van het samenleven gesymboliseerd in een beeld dat

zelf, ondanks alle goede bedoelingen, opnieuw vatbaar is voor zo'n

deling. Het is vatbaar voor het misverstand alsof bij de verwerkelijking

van het samenleven de samenlevenden in elkaar opgaan, alsof hun veelheid

moet plaatsmaken voor hun eenheid. Anders gezegd, het model gaat het

gevaar niet tegen dat de in de eenheid bedoelde vervulling van het

zijn-van-de-veelheid wordt prijsgegeven aan willekeurige invulling. Of

nog weer anders, het is niet bestand tegen een dualistische mens- en

wereldbeschouwing, tegen een voorstelling waarbij de levenswerkelijkheid

een radicale breuk vertoont.

Wie in de val loopt van het mechanisme van de deling, zal vanuit

zijn verlangen naar het tot eenheid gekomen leven-in-veelheid de levens-

werkelijkheid tegemoet treden. Hem resteren slechts vluchtwegen om zich

staande te houden, omdat in zijn denken geen plaats meer is voor het

leven-in-veelheid. Een van de vluchtwegen is het totalitarisme, met als

pendant een slavenmentaliteit, een absolute gehoorzaamheidsplicht. Binnen

een samenleving waarin op deze wijze het eenheidsstreven het parool is,

is geen plaats voor afwijkende meningen. Zij kunnen de eenheid slechts

verzieken en zijn bij voorbaat verdacht. Een nationalistische mentaliteit

weet zich geen raad met kritiek op de eigen staat, zeker niet inzake het

optreden naar buiten. Militaire-dienstweigeraars bijvoorbeeld leveren

hier in de ogen van anderen al gauw een gevaar op voor de eenheid van de

natie (250).

Een dualistische levensbeschouwing kan in het persoonlijk leven

leiden tot het streven naar totale onthechting van de wereld met haar

leven-in-veelheid, uit pessimisme of minachting voor die wereld. Hier is
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moreel activisme de pendant: het streven om met voorbijgaan ami het

leven-in-veelheid de vuriq verlangde eenheid ingang te (loer, v iriden.  Een

vredesstreven van dit soort koestert overspannen verwachtingen ten

aanzien van de bereikbaarheid van een wereldvrede. Het rekent niet meer

met het feit dat spanningen en conflicten nu eenmaal behoren bij het

samenleven van mensen en volkeren met hun uiteenlopende en botsende

belangen (251). Het is gedoemd te leiden tot diepe ontgoocheling of tot

verhevigd - militaristisch - najagen van de vrede.

Het gevaar van het mechanisme van de deling vereist, ten slotte, een

bedachtzaam spreken over de vorming van een wereldsamenleving. Herheal-

deli,jk, ook juist in de kerkelijke leer, komt de verwi jziriq teralq naar cic
noodiank v,Iripen boven-nationale autoriteit met nfdwingb,ire l'El 'Ill.:,bc'-

voegdhp.deri ten opzichte van de nationale staten als het middel oin ge-

schillen te beslechten en ter uitbanning van de oorlog. In de toelichting

daarop blijkt het vooral nodig te worden geacht dat de staten wederzijds

verplichtingen aangaan ten gunste van het geheel van 6lk van de staten

(252). De pleidooien voor de eenwording van de wereldsamenleving bedoelen

met andere woorden geen einde te maken aan de veelheid van staten met hun

eigenheid. lou men dan niet beter de aandacht tjitsluitend kunnen vestigoti
9, de mmdiaak van samenwerkingsverbanden met wederzijdse rerhteii on vt'r-

plichtingeti, in de richting van een f'ederale recht.sorde of- iel., Van dieit

aardv (253) Dat zcM geon kans geven aari het misverstarid dal prri sterke -

met politioneel-militaire macht beklede - autoriteit uitkomst zou moeten

brengen te midden van de veelheid van - ruzi6nde - staten. Het zou ook

voor de staten zelf minder bedreigend zijn. Dan kan immers de mening niet

postvatten als zou het streven erop gericht zijn hen van bovenaf een hun

vreemde autoriteit op te leggen, waarbij zij zelf nergens meer zijn.

3.3.3  De doordenking van het model 'veelheid-eenheid' bij H. Berger

H. Berger heeft in zijn publicatie '70 wijd als elle werkelljkheid' het

model van veelheid-eenheid nader uitgewerkt als metafysisch model voor de

menselijke levenswerkelijkheid (254). Hij onderkent dat het model vatbaar

is voor het gesignaleerde misverstand (255).

Berger doordenkt het model van 'veelheid-ernheid' vanuit het ge-
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zichtspunt van het persoonlijk mens-zijn van eenieder. Hij ontvouwt het

subject-zijn van eenieder in diens geindividueerd-zijn als 'veel-een-

heid'. Bij deze ineenschuiving van de termen van het model symboliseert

de 'veel-een-heid' het uitgaan van de mens - en daarin 'een' zijn - boven

diens behoeftigheid, het 'veel' zijn. Als zijnde deze 'veel-een-heid'

noemt Berger de mens een 'zelf' (256).

Berger spreekt van 'veel-een-heid' met het oog op de onderlinge

erkenning van allen als 'zelf'-den. Als 'veel-een-heid' zijn zij aan de

ene kant 'veel en verschillend', 'principieel gelijkwaardig en "anders"',

en aan de andere kant 'hetzelfde, ddn, identitiek'. Vandaar zijn zij

voor wat hun onderlinge verhouding betreft te begrijpen als 'hetzelfde

anders'. De werkelijkheid van hun samen-er-zijn als 'zelf'-den ligt

ingebed in de 'uiteindelijke werkelijkheid' van het 'zelf'-de zijn van

allen welk het 'Zelf' is. Dit laatste staat bij Berger voor de goddelijke

werkelijkheid: de 'Ene' die 'ons aller veel-een-heid heeft opgenomen in

een hoogste onbegrijpelijke veel-een-heid' (257).

* gedacht vanuit het samenleven *

In deze nadere doordenking neemt Berger het misverstand ten aanzien van

het model van 'veelheid-eenheid' weg. Hij doet dat door aan te geven wie

elk van de samenlevenden is en hoe van daar uit hun onderlinge verhouding

te begrijpen is. Hij komt met andere woorden niet tot een uitzuivering

van het model precies vanuit het gezichtspunt van het samenleven van men-

sen als zodanig. Hij stelt zich niet de vraag hoe men het model van

'veelheid-eenheid' moet omvormen, of althans dient te lezen, om model te

kunnon 7ijn voor het samenleven van allen, staande in 'veel-een-heid',

als 'hetzelfde anders'.

Deze vraag staat hier voorop. Als gezegd dient zich als het ware

spontaan het model aan van het samengaan-in-verschil. Dit model zou in

elk geval de voorkeur verdienen boven de geintroduceerde vergelijking

van het 'zelf' zijn van de samenlevenden en hun uiteindelijke werkelijk-

heid welke het 'Zelf' is. Berger stelt de vergelijking van 'zelf'-'Zelf'

overigens ook niet voor als nieuw model voor het samenleven. De winst die

ermee zou worden geboekt, zou zijn dat de band onlosmakelijk wordt tussen

eenieder afzonderlijk en de verwerkelijking van hun aller samen-er-zijn
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zonder uitzondering. In zoverre zou daarmee het gevaar van het mechanisme

wiri  cle di,l inq dat het model va,1 'veelheid-eenheid' aankleeft,  overwonnen
wi,r·cli,11. lit'l:ingri,Iker is echter dat in dc vergelijking de onomkeorbanrheid
vati liet. 'zelf' en het 'Zelf'', een 'zelf teclenover (iris' zo;ils Berger lit't

zegt, niet tot uitdrukking komt (258). Dat zou de zwakke plek vormen van

de vergelijking als model voor het samenleven. Immers, de mogelijkheid

tot misverstand zou opnieuw, maar gevaarlijker want op verborgen wijze

aanwezig zijn. De ene 'zelf'-de zou zich toch weer dichter in de

nabijheid kunnen wanen van het 'Zelf' dan de andere, enzovoort, met alle

gevolgen die ook het model van veelheid-eenheid kan hebben. Dit zou in

principe oak gelden voor de vergelijking van 'ander'-'Ander' (259).

Dat bezwaar kleeft niet aan het beeld van het satnenqaan-in-verschil,

terwijl bovendien de beide termen 'samengaan' en 'verschil' onlosmakelijk

zi,jn. Door deze kortsluiting in het begrippenpaar blijft aan de ene kant

bewaard de in het beeld van 'veelheid-eenheid' bedoelde openheid van het

gezamenlijk mens-zijn van eenieder naar de verwerkelijking ervan. Aan de

andere kant kan het samenleven niet los worden gezien van elk van de

samenlevenden, wat het gevaar is bij een ondoordacht gebruik van het

model 'veelheid-eenheid'. Op die wijze geeft het model 'samengaan-in-ver-

schil' een precisering van dat van 'veelheid-eenheid' in termen van het

samenleven; een precisering welke aansluit bij de bezinning van Berger op

het model in termen van het persoonlijk mens-zijn van de samenlevenden,

op grond waarvan hij hun onderlinge verhouding typeerde als 'hetzelfde

anders'.

3.3.4  De 'veel-een-heid' als model voor het samenleven?

In plaats van een geheel nieuw model als dat van 'samengaan-in-verschil'

zou ook het door Berger ontwikkelde model 'veel-een-heid' het samenleven

kunnen symboliseren. Wellicht zijn er zelfs goede redenen om dit de

voorkeur te geven. Het is echter niet aan de auteur van de onderhavige

studie om verder op dit naar zijn mening belangrijke aspect van de

materie in te gaan. Het voorgaande bedoelde vooral tot uitdrukking te

brengen wat D. Yankelovich een 'ethiek van de verbondenheid' heeft

genoemd. Met die formule voor een sociale ethiek wil deze auteur de
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tendens tot individualisme doorbreken zonder opnieuw te vervallen in een

ethiek waar het individualisme zijns inziens een reactie op was, een

ethiek van de zelfopoffering (260). Om een soortgelijke reden is in het

voorafgaande gezocht naar een juiste verwoording van de onderlinge

verhoudingen tussen mensen, groepen, volkeren en staten; een verhouding

waarvan de lijnen reeds zo duidelijk werden uitgetekend door paus Paulus

VI in diens toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde

Naties, samen te vatten in de formule 'eenheid-in verscheidenheid' (261).

3.4  Tot besluit: de vredesmoraal en de wetgever

Met haar drie karakteristieken is de vredesmoraal een sociale moraal van

de ondeelbare wederzijdse verantwoordelijkheid-in-historische-context,

voorzien van een passend model van het samenleven. Zij geeft de natuur-

rechtelijke - kritische - vredesleer haar dynamiek. Deze vredesmoraal

stemt aan de ene kant overeen met de katholieke kerkelijke leer inzake

oorlog en vrede. Aan de andere kant lijkt zij ook te beantwoorden aan de

strekking van het pacifistisch streven als tegenbeweging (262).

Deze vredesmoraal lijkt het geschikte kader te zijn voor het streven

de oorlogvoering blijvend de baas te worden. lets waar de huidige wapen-

ontwikkeling mede toe dwingt. Is zij dan toch niet meer dan een moraal

van het - welbegrepen - eigenbelang? Zij is wel meer: het is een verant-

woordelijkheidsmoraal, omdat een bestendige vrede betekent dat de volke-

ren en staten over en weer de inlossing hebben bewerkstelligd van ieders

recht tot verdediging-tegen-agressie in een stelsel van internationale

rechtvaardigheid.

* de motieven voor een andere normering van de gewetensbezwaren *

Het gaat beslist niet aan van de Nederlandse wetgevende overheid te

zeggen dat deze de vredesmoraal niet zou zijn toegedaan. Haar veilig-

heidsbeleid, de omzichtigheid bij het doen van uitspraken en bij het in-

nemen van standpunten illustreren dat dit beslist wel het geval is. Hier

ligt een derde motief voor de wetgever om tot een andere normering van de

gewetensbezwaren te komen, dat wil zeggen om uit te spreken dat hij het

kan wettigen gewetensbezwaren te erkennen vanwege de mogelijke persoon-
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lijke betrokkenheid van dienstplichtigen bij het gebruiken van militair

qrwelrl.   Iii  cle  vriorafgaaride  hoofdst,ikken wrrdrn  cli:  eersle  twer  mot iev„n

7 ic·lillmiti·.  llcit  vi·i·::tc,  1:; cl;it  (le wet 11 vt:r  tE· ki,i,rier, 19,11 tic·vt·,1 d:,1  111,1, r,i,·1
mitguat wat dieristplichtigen ertoe kan bret,ger, hun mi litaire dierist  tc,

weigeren. Het tweede motief is dat hij ermee laat zien dat hem niet ont-

gaat wat behoort bij een juiste opvatting van de mogelijke gerechtvaar-

digdheid van de verdediging-met-oorlog. Het derde motief kan zijn dat hij

als wetgevende overheid namens de Nederlandse samenleving ermee uitdruk-

king zou geven aan het streven van deze samenleving naar een veilige en

vreedzame wereld zonder oorlogvoering en oorlogsgeweld.
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DEEL IV BESLUIT: MILITAIRE-DIENSTWEIGERING EN WETGEVING IN DE CONTEXT

VAN DE VREDESMORAAL

In dit vierde en laatste deel wordt de balans opgemaakt betreffende mili-

taire-dienstweigering en de wetgeving terzake. Het gebeurt in een zeven-

tal punten.

1.  Een beoordeling in de lijn van de vredesmoraal

In het vorige deel van de studie kwam de vredesmoraal naar voren naar

aanleiding van de vraag in verband met de wettelijke normering van de ge-

wetensbezwaren. De vraag luidde of het standpunt van de rechtvaardige

verdediging zou toelaten dat de wetgever zegt de erkenning van militaire-

dienstweigeraars te kunnen wettigen vanwege de mogelijke persoonlijke be-

trokkenheid van dienstplichtige militairen bij het gebruik van militair

geweld. De samenhang tussen de leer van de rechtvaardige verdediging en

de vredesmoraal heeft laten zien dat de wetgever dit niet alleen zou kun-

nen zeggen. De vredesmoraal geeft ook motieven daartoe in handen.

De vredesmoraal is niet slechts van belang voor een mogelijke andere

normering van de gewetensbezwaren. Omdat zowel de eisen van de rechtvaar-

digheid als van de geweldloosheid tot hun recht komen in de ori6ntatie

die zij biedt, vormt zij een gezichtspunt dat een evenwichtige beoorde-

ling van militaire-dienstweigering in het algemeen mogelijk maakt.

2.  Militaire-dienstweigering: een dwaling?

In het proces van de wetgeving en ook elders bleken sommigen van oordeel

dat dienstweigeraars 'dwalen'. Hun weigering berust, zo werd geredeneerd,

op de onjuiste opvatting dat elk gebruik van geweld verboden zou zijn. Of

wel, zij gaan ten onrechte voorbij aan de eventuele noodzaak van een mi-

litaire verdediging van het land. De belangrijkste conclusie uit de be-

zinning op het standpunt van de rechtvaardige verdediging is dat die be-

oordeling van militaire-dienstweigeraars tekort schiet. Zij berust op een

leer in verband met de oorlog die naar de intenties ervan een uitzuive-
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ring behoeft (HOOFDSTUK VII). De 'dwaling' van de dienstweigeraar lijkt

vooral de tekortkoming van de beoordelaar te zijn! Dit wordt geillus-

treerd door de duidelijk toegenomen aanvaarding van de dienslweigerings-

qedarhte in de samenleving (HOOFDSTUK  TII )  en door hot toenemencle resper.t.

vocir milititit·(·-clieti,;tweigering vati clf: k;int  vati cle wt,t.geviridp tivt,rheid

(HOOIDS I U K   I I   en  DEEL   I I) .

3.      De verantwoordelijkheid inzake de defensie  en haar godsdienstige  di-
mensie

De ontwikkelingen inzake het dienstweigeringsrecht hangen samen met een

uitzuivering van de verantwoordelijkheid inzake de defensietaak, ook in

het godsdienstig aspect ervan. De vredesmoraal neemt zowel de eisen van

de rechtvaardigheid als die van de geweldloosheid op in een ori8ntatie

die de mensen richt op hun ondeelbare wederzijdse verantwoordelijkheid-

in-historische-context voor de bevordering van de vrede en de uitbanning

van de oorlog. Die verantwoordelijkheid is allereerst een menselijke op-

gave. Voor de gelovigen behoort zij tot hun verantwoordelijkheid tegen-

over God.

In deze vredesmoraal wordt de verantwoording van de defensietaak ont-

daan van een ideologische trek. Zij krijgt die wanneer niet van meet af

aan het geweld dat met de verdediging gepaard gaat, erin meeweegt, of wel

wanneer de rechtvaardigheid-in-positieve-zin er in de verdrukking komt

(HOOFDSTUK VII). Het godsdienstig aspect versterkt de ideologische inslag

vanwege de sanctionering die het geeft. Bij de vredesmoraal is geen spra-

ke van een oorlogsrecht namens God. De zondigheid van de mens ten opzich-

te van God herinnert er wel aan het recht tot wettige verdediging. Maar

dit leidt niet tot een algemene legitimatie van de oorlogvoering. Het zet

aan tot verwerkelijking van een toestand waarin ieders recht tot wettige

verdediging blijvend is ingelost. De gelovigen worden in dat streven ge-

sterkt door hun geloof in God als degene die het heil van mensen wil (1).

Bij de vredesmoraal is God, met andere woorden, ook niet degene die de

/01'1J voor de militaire verdediging 70,1 verbieden. F venmin is Gcid degene

die 11,jr, looti zond om met diens lijden er, kruisdood de meriseri tot. navol-

ging van Hem te brengen door een houding van absolute geweldloosheid tol
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en met het offer van hun leven (2). Deze opvatting van Gods wil 1:jkt 00

een godsdienstig gemotiveerde kamikaze-leer. zoals een godsdienstig bere-

deneerd oorlogsrecht een militaristische houding theologisch kan recht-

vaardigen (3).

Voor wat de militaire dienst en de weigering ervan betreft, leidt de

vredesmoraal niet tot een algemeen voorschrift in de richting van de mi-

litaire dienst. Dat hangt samen met twee elementen die voor de vredesmo-

raal wezenlijk zijn: de waarde van de peI·soonlijke verantwoordelijkheid

en de ongerijmdheid van de defensietaak vanwege hat qeweld dat met de

verdediging gepaard gaat. Deze twee elementen dringen ook tot terughou-

dendheid bij de waardering van militaire-dienstweigering.

4.  Militaire-dienstweigering: de juiste beslissing?

De vredesmoraal rechtvaardigt niet de conclusie dat militaire-dienstwei-

gering de juist beslissing zou zijn. Voor sommigen lijkt dit wel het ge-

val te zijn. Voor B. H ring bijvoorbeeld wanneer hiJ dienstweigering-

uit-vaste-overtuiging een 'profetisch protest' nnemt en dienstweigeraars

naar zijn zeggen de 'verhoopte toekomst van een wereldwijde liefde' voor-

bereiden (HOOFDSTUK IX). Hetzelfde kan men van M. SchrBter denken (4).

Hij meent dat christenen vanwege Gods belofte van heil 'realistische vi-

sionairs' zijn en 'met een sprong naar de toekomst' op de ontwikkelingen

vooruit moeten lopen. Zij behoren 'vandaag al' te doen wat 'morgen, allen

moeten durven doen: wij verrichten geen krijgsdienst meer.' (5) Weer an-

deren zien in militaire-dienstweigering een getuigenis van de absolute

geweldloosheid - vergelijk HOOFDSTUK VII - of een charismatische roeping

en noemen dienstweigeraars getuigen van het Rijk Gods (6).

Al deze kwalificaties kunnen weliswaar de indruk wekken dat dienst-

weigering - tenminste voor christenen - de juiste beslissing zou zijn of

in elk geval hoogstaander dan het verrichten van militaire dienst. Maar

in feite zijn het aanknopingspunten om de dienstweigeringsgedachte meer

aanvaardbaar te maken. Publikaties van J. Muller, F. Jolif en P. Regamey

wijzen in die richting (7). De bestaande vooroordelen jegens dienstweige-

raars moesten ermee worden weggewerkt (8).

Genoemde kwalificaties zijn verder ook niet geschikt om op dienstwei-
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geraars te worden toegepast. Zij hebben betrekking op begenadigde enke-

lingen en niet op een grote groep, zoals van dienstweigeraars. Bovendien

houden zij het gevaar in dat de godsdienst ermee tot politiek wordt ge-

maakt (9).

Ook om andere redenen zijn zij niet gelukkig. J. Cattelain heeft op-

gemerkt dat zij de dienstweigeraar in feite buiten de maatschappelijke

orde plaatsen, terwijl deze daarvoor vaak juist iets wil betekenen (10).

En Muller wijst erop dat wanneer dienstweigeraars op grand van die kwali-

ficaties een 'uitzonderingsstatuut' krijgen, vooral de overheid zichzelf

op de borst kan slaan voor haar groot moreel besef en verder haar opvat-

tingen over de defensie ongemoeid kan laten (11).

Het is trouwens ook de vraag of dienstweigeraars zelf wei zo ingeno-

men zijn met zulke kwalificaties. Vaak hebben zij niet zo'n uitgesproken

motivatie (HOOFDSTUK II) en soms plaatsen zij grote vraagtekens bij hun

weigering (12).

De vredesmoraal werkt niet met dit soort kwalificaties. Zij is ook

wat dat aangaat terughoudend. Wel past bij haar wat Muller zegt, namelijk

dat de dienstweigeringspraktijk herinnert aan de eis dat het geweld in de

geschiedenis niet mag worden overgelaten aan de eigen 'dialectiek' die

het heeft. De intentie ervan is de gewelddadige werkelijkheid een mens-

waardige dimensie te geven, zegt Muller (13). Maar in het perspectief van

de vredesmoraal vereist deze waardering tegelijk een toespitsing. Mili-

taire-dienstweigering kan een norm-kritische beweging of daad zijn ter

correctie van een foutieve of niet afdoende verantwoording van de defen-

sietaak. Dat maakt haar, zeker in het algemeen gesproken, nog niet tot de

juiste beslissing in vergelijking met het verrichten van militaire

dienst. Zij bevat de aansporing onverantwoorde opvattingen inzake de mi-

litaire dienst uit de weg te ruimen. Daarbij is in het bijzonder te den-

ken aan een opvatting waarin de ongerijmdheid van de militaire verdedi-

ging niet doorklinkt. Dit lijkt met name tegenover militair-dienstplich-

tigen van belang, omdat juist zij persoonlijk - en onvrijwillig - met de

defensietaak te maken krijgen (HOOFDSTUK III). En ook van hun kant mag in

de lijn van de vredesmoraal een zorgvuldige oordeelsvorming worden ver-

wacht bij de persoonlijke beslissing die zij nemen om wel of niet hun mi-

litaire-dienstplicht te vervullen (14). (Cfr. HOOFDSTUK VIII en de uit-
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eenzetting aldaar over de complemtariteitsgedachte,  blz. 224).

5.  De persoonlijke vrijheid tegenover de militaire-dienstplicht

De terughoudendheid die de vredesmoraal vraagt, strookt met de wetgeving

voor militaire-dienstweigeraars. In de terugblik aan het einde van DEEL I

werd het recht tot militaire-dienstweigering een bijzondere concretise-

ring genoemd van het beginsel van gewetensvrijheid. Dat maakt het niet

tot een absoluut recht. Het stelt een einde aan een wetspositivistische

opvatting van de dienstplicht van de kant van de overhaid, uit respect

jegens de dienstplichtigen (HOOFDSTUK V). Hiermee is niet gezegd dat de-

zen van het recht gebruik zouden moeten maken. Evenmin is ermee gezegd

dat zij daar in het algemeen verkeerd aan zouden doen. Dat kan men ook

niet zeggen vanwege het feit dat de dienstplichtige van rechtswege de mo-

gelijkheid tot dienstweigering wordt gelaten.

De rest van onvrijheid in de bestaande wetgeving

Het proces van de Nederlandse wetgeving (DEEL II) geeft de ontwikkeling

te zien in de richting van een volwaardig dienstweigeringsrecht. Hierbij

strookte de beoordeling van militaire-dienstweigering aanvankelijk niet

met de toekenning van een recht tot dienstweigering, toen dienstweige-

raars door de betreffende Minister en sommige kamerleden dwalenden werden

genoemd. Deze toevoeging schiet niet alleen uit een oogpunt van de vre-

desmoraal tekort. Uit rechtskundig oogpunt is zij ook misplaatst. Wanneer

de wetgever - hoe ongaarne ook - eenmaal het recht tot dienstweigering

toekent, dient hij verder buiten een morele beoordeling van de rechtheb-

benden te blijven. Met de toevoeging zit hij in een leerstellige context

en gaat hij het burgerlijk-politieke kader van zijn wetgeving te buiten

(15). Dat leidt gemakkelijk tot een oneigenlijke toepassing van de gewe-

tensvrijheid, dat wil zeggen tot een tolerantie jegens de 'dwalende' wel-

ke in feite een verkapte onverdraagzaamheid is, en niet tot gewetensvrij-

heid in burgerlijke zin (16). Deze vereist, met andere woorden, een nor-

mering van het toegekende recht waarbij de wetgever dit recht op zichzelf

niet weer aantast. Bij de normering van de gewetensbezwaren van dienst-
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weigeraars gebeurde dat wel. De wetgever bepaalde immers wanneer de per-

soonlijke gewetensbezwaren van dienstplichtigen erkenbaar zijn en waarte-

gen zij dan gericht moeten zijn. En hierbij ontleende hij de normering

aan zijn opvatting dat dienstweigeraars dwalen. In de loop van het proces

van de wetgeving is die aanvankelijke normering steeds bijgesteld. Zij is

nooit hernomen en vandaar duurt de situatie nog altijd voort dat de nor-

mering van de gewetensbezwaren op een oneigenlijke toepassing van de qe-

wetensvrijheid berust.

6.  Gewetensvrijheid en wetgeving inzake militaire dienst

Om te zien wat de gewetensvrijheid inzake de militaire-dienstplicht in-

houdt en wat die van de wetgever vereist, is het nodig - hoe kort ook -

in te gaan op de samenhang tussen gewetensvrijheid (17) en wetgeving.

Het geweten, om met Th. Beemer te spreken, 'zegt niet iets willekeu-

rigs of aan iedereen iets anders, maar het zegt aan allen dit dne: de

liefde zonder eigengerechtigheid' (18). In deze algemene normering komen

de gewetensvorming en de wetgeving overeen. Als instrument ter bevorde-

ring van het algemeen welzijn dient de wetgeving immers bij uitstek de

verwerkelijking van de liefde in de zogenoemde 'lange', maatschappelijk-

institutionele, relaties (19). Vandaar is de wetgeving onmisbaar voor de

persoonlijke gewetensvorming. Zij is zelfs de voorwaarde voor de ont-

plooiing van de persoonlijke vrijheid. Ook de overheid is er namelijk aan

gebonden, zodat de wetgeving willekeur van haar kant tegengaat (20).

De wezenlijke overeenkomst tussen gewetensvorming en wetgeving maakt

het ook niet per se nodig dat de grondwet een afzonderlijk grondrecht be-

treffende de gewetensvrijheid bevat, al dan niet in samenhang met het

recht tot militaire-dienstweigering. Dat betekent niet de ontkenning van

de waarde van de gewetensvrijheid. Om met P. Boukema te spreken, het be-

ginsel van gewetensvrijheid gaat 'aan het grondwettelijk recht vooraf' en

'doortrekt als een zuurdesem de gehele rechtsorde' (21). De gewetensvrij-

heid is, met andere woorden, een rechtsbeginsel, een beginsel dat de wet-

gever herinnert aan het genormeerd karakter van zijn wetgeving en van hem

vraagt bedacht te zijn op de morele implicaties die zijn wetgeving heeft,

in het bijzonder voor de 'subjecten' van de wettelijke verplichting.
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De gewetensvrijheid is geen vrijbrief om zich aan de nakoming van

wettelijke verplichtingen te onttrekken. En als concretisering van de ge-

wetensvrijheid stoelt het recht tot militaire-dienstweigering niet op een

of ander beginsel van 'selectieve gehoorzaamheid' jegens de overheid en

haar wetgeving (22). Het genormeerd karakter van de militaire-dienstver-

plichting komt erin tot uitdrukking op een wijze dat de dienstverplich-

ting niet wordt afgedwongen door de overheid en dat de dienstplichtige

daartegenover een persoonlijke verantwoordelijkheid behoudt.

De persoonlijke gewetensvrijheid, het verlenen van vrijstelling en de

functie van de wetgevende overheid in dezen

Aangezien het bij militaire-dienstweigering gaat om een wettelijke ver-

plichting, is de persoonlijke vrijheid tegenover de dienstplicht aller-

eerst een zaak van de overheid. Dat wil zeggen, zij is degene die het

recht tot dienstweigering toekent. Daarmee maakt zij een uitzondering op

het algemeen-verplichtend karakter van haar wetgeving (HOOFDSTUK II).

Hiertoe moet zij de mogelijkheid hebben en met het oog op haar verdere

wetgeving moet zij daarvoor ook argumenten hebben. Wanneer zij de dienst-

plichtige het recht tot dienstweigering toekent, moet de overheid, met

andere woorden, de mogelijkheid tot vrijstelling kunnen verantwoorden.

Dit betekent dat de rollen worden omgedraaid op het moment dat de dienst-

weigeraar bij de overheid gehoor vindt. Op dat moment is hij met zijn ge-

wetensbezwaren, om zo te zeggen, niet interessant meer. Van belang is dan

hoe de wetgevende overheid de toekenning van het recht tot dienstweige-

ring aan hem verantwoordt. In het proces van de Nederlandse wetgeving is

deze omkering van rollen bij de normering van de gewetensbezwaren niet

duidelijk gebleken. De normering wordt steeds gezocht bij de dienstweige-

raar en de verantwoording die hij voor zijn weigering kan geven. Hiermee

houdt de wetgever zich niet aan de positie die hij inneemt: van degene

die het recht toekent, en dit heeft het verwijt tot gevolg dat hij geen

recht doet aan de gewetensvrijheid van de dienstweigeraar. Dit verwijt

zou hem niet raken - en vandaar zou hij wel recht doen aan de gewetens-

vrijheid -, wanneer hij de gewetensbezwaren overeenkomstig zijn positie

normeert. Dat wil zeggen, wanneer hij de normering zoekt in de lijn van
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de verantwoording die hij kan afleggen voor de mogelijkheid tot vrijstel-

ling. En hij kap daarvoor ook werkelijk verantwoording afleggen.

Op de mogelijkheidsvoorwaarden voor vrijstelling is in het proces van

de wetgeving herhaaldelijk gewezen. Ook elders wordt erop gewezen dat het

subject-zijn van de militaire-dienstverplichting nog njet wil zeggen dat

men ook de uitvoerder van de verplichting is, en dat de vrijstelling, in

elk geval niet onmiddellijk, inbreuk maakt op de te behartigen belangen.

Ook wijst men erop dat de overheid zich terughoudender behoort op te

stellen naarmate een wettelijke verplichting een meer actief persoonlijk

optreden vraagt (23). Dit laatste zou al min of meer een argument kunnen

zijn voor het verlenen van vrijstelling van de militaire-dienstplicht.

Maar er zijn ook andere, meer specifieke argumenten te geven. Bijvoor-

beeld het argument dat de overheid ermee blijk geeft mensen niet te wil-

len dwingen tot het gebruik van militair geweld, zoals zij met haar de-

fensie-inspanningen wil voorkomen dat de Nederlandse samenleving onder de

dwang komt van militair geweld van buitenaf. Een ander argument is dat de

overheid haar 'recht' tot het opleggen van de verplichting (HOOFDSTUK I

en VI) niet verstaat in het kader van een schuldverhouding tussen over-

heid en onderdaan (24). In het verlengde hiervan ligt het argument dat de

overheid met de vrijstellingsmogelijkheid aangeeft dat het verrichten van

militaire dienst in een democratische rechtsstaat een kwestie is van

'lotsverbondenheid' van de burgers met de gemeenschap die zij vormen

(25). In de lijn van de vredesmoraal ligt ten slotte in het bijzonder het

argument dat de overheid duidelijk maakt haar defensietaak te situeren in

de lijn van het historisch proces van de vredesbevordering. Een proces

waarin het streven gericht is op de uitbanning van dwang-met-geweld tus-

sen mensen (terrorisme). Dat gebeurt in het bijzonder door de monopolise-

ring van het geweld in handen van de overheid die op haar beurt het ge-

bruik ervan wil uitbannen in het verkeer tussen de staten (HOOFDSTUK

VIII) (26).

Alvorens op de normering van de gewetensbezwaren nader in te gaan, is

hier een opmerking over de alternatieve (vredes)dienst op haar plaats. De

overheid is bij haar toekenning van het recht tot dienstweigering gehou-

den tot vrijstelling en daarom nog niet verplicht tot de inrichting van

een alternatieve dienst, een soort alternatief leger. In de lijn van de
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de vredesmoraal kan het verzoek daartoe een aansporing voor haar zijn

binnen de leger-institutie het oorlogvoorkomend en vredesgericht handelen

te bevorderen. Dat dit heel wel kan, bleek biJ de deelneming vanuit Ne-

derland aan de VN-legermacht in Libanon. Voor een aantal dienstweigeraars

was dit ook misschien een uitgelezen mogelijkheid hun vredesmotieven in

de praktijk om te zetten op de plaats die daarvoor ook bij uitstek aange-

wezen is: binnen de leger-institutie. Zo zouden wellicht ook andere ini-

tiatieven kunnen onderstrepen dat de defensietaak wordt uitgeoefend in de

lijn van de vredesmoraal.

7.     De wettelijke normering  van de gewetensbezwaren

Van de elementen die de positie van militaire-dienstweigeraars bepalen,

komt in deze studie nog slechts de normering van de gewetensbezwaren ter

sprake. Bij het onderzoek naar het proces van de wetgeving werd een nieu-

we normering voorgesteld. De argumenten daarvoor worden nu niet herhaald

(DEEL II en DEEL III). Hetgeen volgt, zijn een aantal opmerkingen betref-

fende de strekking en de werking van deze andere normering. Zij behelzen

een verdere uitwerking van wat in de voorafgaande punten is betoogd. Al-

vorens hiertoe over te gaan, volgt voor de duidelijkheid nogmaals de

tekst van het voorstel:

'Gewetensbezwaren in de zin van deze wet komen voor erkenning in aan-

merking vanwege het gebruik van militair geweld waarbij men door

dienstvervulling in de Nederlandse krijgsmacht persoonlijk kan worden

betrokken.

Verzoeker komt niet voor erkenning als gewetensbezwaarde in aanmer-

king, indien hij deze erkenningsgrond niet beaamt.'

De strekking van het voorstel

Deze normering zou recht doen aan de persoonlijke verantwoordelijkheid

van de dienstweigeraar. De wetgever geeft er immers zijn eigen oordeel

over de erkenbaarheid in aansluiting bij zijn verantwoording van de moge-

lijkheid tot vrijstelling. In de huidige wetgeving gebeurt dat niet en

ook in de alternatieve voorstellen is dat niet het geval (HOOFDSTUK II en
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VI) (27). Zij worden erdoor gekenmerkt dat de wetgever zegt wat ernstige

gewetensbezwaren zijn en waartegen zij gericht moeten zijn. Bij de voor-

gestelde normering wordt de dienstweigeraar - wat zijn bezwaren verder

ook zijn - in kennis gesteld van de herkomst van zijn recht en daarop

aangesproken als lid van de samenleving. Hierbij wordt hem voorgehouden

dat de samenleving waartoe hij behoort, begrip kan opbrengen voor zijn

weigering. Hij wordt oak deelgenoot gemaakt van de opvatting die 'zijn'

samenleving heeft van de defensietaak, te weten dat zij het op z'n minst

daarmee zo moeilijk heeft dat zij dienstplichtigen er niet toe wil dwin-

gen vanwege hun mogelijke persoonlijke betrokkenheid bij het gehruik van

militair geweld. Deze strekking die de normering heeft, zal de weigering

er voor de dienstplichtige niet gemakkelijker op maken. Hij wordt name-

lijk in kennis gesteld van het feit dat de samenleving te kennen heeft

gegeven hem niet tot militaire dienst te willen dwingen, nog voordat hij

zijn dienstplicht weigerde. De uitwerking die dit op zijn beslissing kan

hebben, is niet te voorzien. Maar ook al wordt het de dienstweigeraar

niet gemakkelijker gemaakt, de normering van zijn weigering geeft wel een

eerlijk beeld te zien: in het nemen van zijn beslissing wordt hij aange-

sproken op de opvatting dienaangaande van de samenleving en hem wordt te-

gelijk zijn eigen verantwoordelijkheid gelaten. Omdat de dienstplichtige

bij deze normering in kennis wordt gesteld van de opvatting die de samen-

leving heeft van de defensietaak, zou zij de persoonlijke verantwoorde-

lijkheid ten aanzien van de militaire-dienstplicht ook zeker niet doen

vervagen (DEEL II, NABESCHOUWING). De weigerende dienstplichtige wordt er

juist in verantwoordelijkheid gesteld ten aanzien van de defensietaak in

de samenleving waartoe hij behoort.

Het zou wellicht dienstig zijn de voorgestelde wettekst aan te vullen

op deze strekking van de normering. De hoofdzin zou dan als volgt kunnen

luiden: 'Gewetensbezwaren (...) komen in de Nederlandse samenleving waar-

toe de dienstweigeraar behoort, voor erkenning in aanmerking (...)'. Ver-

der lijkt het geen betoog te behoeven dat bij de voorgestelde normering

een serieuze 'toetsing' van de gewetensbezwaren nodig is. Dat wil zeggen,

een eerlijke confrontatie van de dienstweigeraar met het genormeerd ka-

rakter van zijn weigering.
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De werking van het voorstel

De voorgestelde normering vraagt van de dienstweigeraar niet dat hij het

gebruik van militaire geweldmiddelen absoluut afwijst. Dit komt tegemoet

aan de kritiek die er op dat vereiste is gekomen (HOOFDSTUK II en DEEL

II) (29). Uit het oogpunt van de vredesmoraal kan het beter achterwege

blijven om de dienstweigeraar er niet toe te dwingen zichzelf te over-

schreeuwen of wel om zich in een schijn-zekerheid te begeven. Verder

neemt de normering ook het concrete en situationele moment van militai-

re-dienstweigering en van de gewetensbezwaren in acht. De wetgever doet

daar namelijk geen uitspraak over, zodat het in de gewetensbezwaren tot

Zijn recht kan komen (30). Voor het overige geldt de normering altijd en

voor alle dienstweigeraars. De onderbegrenzing wil immers zeggen dat ie-

dere dienstweigeraar, wanneer dan ook, moet beamen dat de samenleving de

nakoming van zijn militaire-dienstplicht niet wil afdwingen vanwege zijn

- mogelijke - betrokkenheid bij het gebruik van militair geweld. Dat

stelt in het bijzonder een eis aan de dienstweigeraar die zijn dienst-

plicht louter afwijst, omdat het leger zijns inziens een verwerpelijke

maatschappelijke orde instandhoudt en hij dat met zijn militaire dienst

zou ondersteunen. Wil deze 'politieke' dienstweigeraar worden erkend, dan

zal hij om te beginnen moeten onderkennen dat de samenleving blijkbaar

niet zo verwerpelijk is dat zij hem tot militaire dienst wil dwingen, en

dat de defensietaak voor de samenleving louter een nood-zaak is. Daarbij

moet hij onderkennen dat zijn mogelijke deelneming aan het gebruik van

militair geweld voor de samenleving de reden vormt om hem vrij te stel-

len. Deze eis betekent niet dat zijn bezwaar moet plaats maken voor de

afwijzing van deelneming aan het gebruik van militair geweld als zodanig

(31). Hij moet ervan blijk geven dat hij als lid van de samenleving de

reden voor zijn vrijstelling inziet. Wil hij dat niet, dan zal de erken-

ning van hem moeten uitblijven, omdat de samenleving zich zijn vrijstel-

ling dan niet kan veroorloven, ook niet tegenover hem als lid van die sa-

menleving.
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Tot besluit

Een wetgever ontkomt niet aan de normering van militaire-dienstweigering.

Anders besluit hij de burgers van een bepaalde leeftijd voortaan aan te

schrijven met het verzoek zijn brief vooral niet te zien als een dringen-

de oproep (33). Ook al zal er verder aan kunnen worden bijgeschaafd, de

voorgestelde normering bevat wellicht de elementen voor een juiste en

passende normering. Zij lijkt in elk geval te beantwoorden aan de func-

ties die G. Leder heeft toegekend aan de wetgeving inzake militaire-

dienstweigering: de legitimatie van de staat, de normering van de vrij-

heid, en de integratie van het individu in de gemeenschap (33). Misschien

is zij wel het constructief compromis waar de Nederlandse wetgever naar

zocht (34) of zelfs een moment van 'verzoening' tussen individuele vrij-

heid en wetgeving (35). Hoe dan ook, zij lijkt een reactie op militai-

re-dienstweigering die de Nederlandse overheid in haar wetgeving waardig

is en de dienstplichtige in zijn persoonlijke gewetensvorming en verant-

woordelijkheid recht doet (DEEL I, TERUGBLIK EN VOORTGANG VAN HET ONDER-

ZOEK).
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deel I

AANTEKENINGEN BIJ DEEL I

HOOFDSTUK I

1   Wet qewetensbezwaren militaire dienst (Nederlandse staatswetten,
editie Schuurman en Jordens, 1la) (afgekort: WGMD), bewerkt door C.
Kiewit, bijgewerkt tot 1 januari 1979, Zwolle 1976, derde druk.

2 Cfr. Beweqing weiqering defensiebelasting, een samenwerkingsverband
van verschillende groepen en organisaties in Nederland, anno 1979,
Utrechtseweg 159, Amersfoort  z.j. (brochure); Haes I. de, Een voor-
schot voor vrede,  de beweging weigering defensiebelasting, in Wep-
ding 38 (1984), blz. 278-286.

3   Campagne P., Over het ontstaan en de ontwikkeling van het instituut
van de militaire dienstplicht, in Militaire dienstplicht, vri,istel-
ling, qewetensbezwaarden, alternatieve dienstplicht, vredesbeweqinq,
pacifisme (Kernvraag, 1) (afgekort: MD), Haarlem 1971, blz. 7-26; Put

L. v.d., De dienstplicht: ontwikkeling en huidige problematiek, in
MD, biz. 27-34.

Cfr. Artikel 94 van de Grondwet (Nederlandse wetqevinq-studenten-
editie, Deventer, blz. 3-33): 'Alle Nederlanders daartoe in staat,
zijn verplicht mede te werken tot handhaving der onafhankelijkheid
van het Rijk en tot verdediging van zijn grondgebied.'
Artikel 98,1: 'Tot bescherming der belangen van de staat is er een
krijgsmacht, bestaande uit vrijwillig dienenden en uit dienst-
plichtigen.'

4   Oordt H. v., De persoonlilke dienstplicht, een nationaal belanq bil
uitstek, Leiden 1889, blz. 13-15. De auteur verhaalt van de herople-
ving van de 'conscriptie' ten tijde van Napoleon en van de effectivi-
teit van dit 'nieuwe instrument'. Het stelsel van dienstplicht was
naar zijn bevindingen financieel aantrekkelijk en maakte het voor
Pruisen bijvoorbeeld mogelijk om het door Napoleon afgedwongen maxi-
mum van werkelijk dienenden te omzeilen.
Van der Put beklemtoont de ontwikkeling van de staten in nationalis-
tische richting. Naar zijn oordeel zou de militaire-dienstplicht op
grond van nationalistische en ideologische overwegingen tot een haast
'sacrale' instelling worden: het 'oorspronkelijk, veelal constitutio-
neel vastgelegde motief: verdediging van het grondgebied, werd ideo-
logisch uitgediept' (a.w., blz. 27-28).
Cfr. Schaffer P., Weissbrodt D., Conscientious objection to military
service as a human right, in The review, international commission of
,iurists, 9, 1972, blz. 33-67 (45-49), met vermelding van de tekst van
de dienstplichtbepalingen in verschillende grondwetten; Schreiber J.,
Krieqsdienstverweiqerunq, eine historische und rechtsverqleichende
Untersuchunq, Bonn 1955, blz. 1vv.; Zijpp N. v.d., De vroeqere doops-
qezinden en de krijqsdienst, Wolvega 1930, blz. 26-27.
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5   H. v. Oordt vermeldt dat in Frankrijk in 1872 het stelsel van plaats-
vervanging niet zozeer werd afgeschaft uit billijkheidsoverwegingen,
maar omdat men had ervaren waartoe een weerbaar volk, i.c. het Duit-
se, in staat was (a.w., blz. 16). Verder wijst deze auteur het argu-
ment van de zijde van de vermogenden om het afkoopsysteem te handha-
ven af: 'Dat de vermogenden meer bijdragen aan de legeruitgaven dan
de lagere klassen der maatschappij is waar, doch daar staat tegen-
over, dat eerstgenoemden ook het meest belang hebben bij de bescher-
ming die de Staat zijner onderdanen verleent, bij den geordenden
maatschappelijken toestand. Doch als Nederlander hebben wij allen de-
zelfden belangen ten opzichte van de handhaving onzer onafhankelijk-
heid; op dit punt zijn wij allen gelijk, de nationale eer gaat ons
allen evenzeer ter harte en de liefde tot het Vaderland is ons ge-
meenschappelijk bezit.' (A.w., blz. 29.)
Geschriften van den Antidienstvervanqinqsbond, Den Haag 1884-1898,
herziene druk; Spits F., Klassedienstplicht in de negentiende eeuw.
Plaatsvervanging en afkoop, in Driekwart eeuw historisch leven in Den
Haag, Den Haag 1975, blz. 187-201; Thomson L., Algemene dienstplicht,
in De Militaire Gids 26 (1907), blz. 369-393; Verslaq der Staatscom-
missie inqesteld bil KB van 10 juni 1888, nr. 26, tot voorbereidinq
der wettelijke reqelinq van den militairen dienstplicht, Den Haag
1889, blz. 12, met aldaar het voorstel om een algemene dienstplicht
in te voeren onder afschaffing van dienstvervanging in elke vorm.
Cfr. Tussen staande armee en volksleger, in Verplicht of vrilwilliq
dienen, een onderzoek naar de wenselijkheid en moqeli,ikheid van een
vri,iwilliqerskri,iqsmacht (Eindrapport van de Staatscommissie van
advies inzake de personeelsvoorziening voor de krijgsmacht, bijlage
5) (afgekort: VVD), Den Haag 1977, blz. 98-106.

6   Zie: VVD, blz. 29.

7   Zie bijvoorbeeld: d'Ablaing van Giessenburg R., Alqemeene dienst-
plicht, Amsterdam 1882; Kalff G., Persoonli.ike dienstplicht, Amster-
dam 1890; Moore W., De reqelinq der krilqsdienstplichtiqheid ter ver-
dediqinq van het Nederlands rijksqebied. Eene meeninqsuiting, Arnhem
1889; Persoonli,Ike dienstplicht. Een dreiqend maatschappelilk qevaar,
door een warm vaderlander, Dordrecht c.1880; Wolf J. de, Mars in ca-
thedra, 1865/1965, Den Haag 1965; cfr. diverse opstellen in Mars in
cathedra, 1866/1867,1879/1880, 1811/1882, 1900/1901, 1912/1913, in
Militaire Spectator, 1874 (633), 1875 (633), 1888 (399), 1889 (419),
1890 (202), en in Verslaqen koninklijke Vereniqinq ter beoefening van
de Krilqswetenschap, 1877/1878 en 1881/1882; cfr. Der Krieq, die Con-

qressidee und die allqemeine Wehrpflicht im Lichte der Aufkldrunq
und Humanitat unserer Zeit, allen Freunden des Fortschritts qewidmet
von einem Freunde der Wahrheit (Moritz Adler), Praag 1868.

8   Cfr. Oordt, H. v., a.w., blz. 29; Schreiber J., a.w., blz. 5; Tussen
armee en volksleger, in VVD, blz. 103.

9   Giesen J., Nieuwe qeschiedenis, het antimilitarisme van de daad in
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Nederland, Rotterdam 1923, blz. 261-262; Keulers J., Oplossinq van
het militaire vraaqstuk of ontwapeninq volqens den H. Stoel, Leiden
1921, blz. 8, 12; Lorson P., Un chrdtien, peut-il &tre objecteur de
conscience?, Parijs 1950, blz. 15vv.
Zie bijvoorbeeld ook: Kant I., Zum ewigen Frieden, in Schriften zur
Anthropoloqie, Geschichtsphilosophie, Politik und P3daqoqie, I
(Kant, Bd.XX), Darmstadt 1928, blz. 197-198; en voor het oordeel over
de dienstplicht van katholieke zijde in het bijzonder: Aertnijs J.,
Damen C.,  Theoloqia moralis, Turijn 1939, dertiende druk, blz. 556;
Oordt H. v., a.w., blz. 16; Schaepman H., De rechterzilde en de per-
soonlijke dienstplicht, Utrecht 1890.

10  De Alqemeene Dienstplicht qeflankeerd door de qodsdienst en den ar-

beid, of de redding, behoudenis en vooruitqanq van het Nederlandse
Volk, Den Bosch 1887, blz. 10, 22.

11  Daarbij stond steeds de vraag voorop of men moest kiezen voor een
vrijwilligers- of voor een dienstplichtigen-leger. Cfr. Gurp J.,
Enkele aantekeningen betreffende de alternatieve dienstplicht, in MR,
blz. 86-112(93), waar de auteur spreekt over de ontwikkeling van de
vrijheid in de overgang van de belasting-in-dienstverrichting naar de
belasting-in-geld; Put L. v.d., a.w., blz. 28; Tussen staande armee

en volksleger, in VVD, blz. 98-106. Voor de gevoerde discussies in
het buitenland zie men bijvoorbeeld voor wat de Verenigde Staten van
Amerika betreft: Pro and con of compulsory military training, thema-
nummer van Social Action 11 (1945), nr. 7.

12  Association of the United States army, special report, in King W.,
Study achieving America's goals: national service or the all volun-

teer armed force, 1977, geciteerd in Internationale ori6ntatie, in

VVD, bijlage 8, blz. 113. Nadien werd reeds opnieuw een begin gemaakt
met de registratie van dienstplichtigen. Zie: Groeiend verzet in Ame-

rika tegen dienstplicht, in Volkskrant, 22-7-1980, blz. 5.

13  Om de veiliqheid van het bestaan. Defensiebeleid in de laren
1974-1983, Defensienota 1974, Den Haag 1974, blz. 89-90. Daar wordt
uitdrukkelijk de vraag gesteld hoever de overheid mag gaan bij het
vragen van een 'offer' als dat van de militaire dienst en of het ver-
antwoord is medewerking te vragen van dat deel van de dienstplichti-
gen dat niet in een dergelijk 'offer' gelooft.

14  Bedoeld is de Staatscommissie van advies inzake de personeelsvoor-

zieninq voor de krijqsmacht, naar haar voorzitter ook wel genoemd de
Commissie-Mommersteeq. Zie: KB, 22 maart 1975, in VVD, bijlage 1,
blz. 89.

15  VVD, blz. 17-21.

16  A.w., blz. 17, 26, waar wordt gesteld dat de behoefte haaks staat op

de 'wens zo niet de trend, naar verdere verkorting van de dienst-
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tijd'.

17  A.w., blz. 29.

18  A.w., blz. 26.

19  A.w., blz. 9, 27.

20  Standpunten van organisaties, groeperingen en individuen omtrent de
wenselijkheid van overgang naar een kader-vrijwilligerskrijgsmacht,
in VVD, bijlage 9, blz. 116-117.
Cfr. Een vrilwilliqersleqer in Nederland? (Kernvraag, 54), Den Haag
1975, en Afschaffinq dienstplicht? (Kernvraag, 23), Den Haag 1971.

21  VVD, blz. 116.

22  A.w., blz. 30-32, waar de commissie wijst op de mogelijke invloed van
een 'sociale bewustwording' op het dienstplichtvraagstuk: de tewerk-
stelling in de krijgsmacht wordt steeds meer ervaren als een 'onbil-
lijke lastenoplegging of in het gunstigste geval als een vervelende
onvermijdelijkheid'; Commissie dienstplichtbeleid, Eindverslaq, Den
Haag z.j., met daarin opgenomen de zes door de commissie uitgebrachte
interim-rapporten in de periode 1969-1973.

23  Dienstplichtwet (Nederlandse staatswetten, editie Schuurman en Jor-
dens, 11), artikel 15vv.
Cfr.  Maagdenburg Th., Vrijstelling van militaire dienst,  in MD,  blz.
41-61; Ruygers G., Dienstplicht, dienstweigering, dienstverlening, in
Dienstplicht, dienstweiqering, dienstverlening (Cahiers voor vredes-
vraagstukken, 3) (afgekort: DDD), uitgave van het Interkerkelijk

Vredesberaad, Den Haag 1969, blz. 12-18 (14).

24  Artikel 24 Dienstplichtwet; artikel 38 Dienstplichtbesluit (opgenomen
in uitgave Dienstplichtwet); Commissie dienstplichtbeleid, Uitstelbe-
leid, vrijstellinqsbeleid, Den Haag 1973; Idem, a.w., blz. 29-41
(33vv.).

25  Zie in dit verband de WGMD, artikel 15vv. en artikel 99 van de Grond-
wet: 'Bij de wet worden de voorwaarden genoemd, waarop wegens ernsti-
ge gewetensbezwaren vrijstelling van de krijgsdienst wordt verleend.'
(Grondwet in Nederlandse Wetqevinqstudenteneditie, blz. 9-33).

26  Commissie dienstplichtbeleid, a.w., blz. 15-21, en bijlage G, blz.

19-20. In haar vierde interim-rapport gaf de commissie als haar
mening dat de relevantie van het dienstweigeringsvraagstuk voor het
dienstplichtbeleid de vraag betrof 'inhoeverre en op grond van welke
normen rekening moet worden gehouden met bestaande bezwaren tegen de
vervulling van de militaire dienstplicht'.
Cfr. Gurp J. v., Enkele aantekeningen betreffende de alternatieve
dienstplicht, in MD, blz. 86-122.
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27 Zie: Jarg N., Recht voor militairen, Utrecht 1979.

28  Keijzer N., The military duty to obey, Amsterdam 1977, blz. 285-301.

29  Bemmelen J. v., Strafrecht en gewetensbezwaar, in Nederlands Juris-

tenblad 35 (1960), blz. 509-518.

Cfr. Hazewinkel-Suringa D., Enige beschouwingen over dienstweigeraars

en hun behandeling, en franken D., Principi8le dienstweigering, in

Beschouwingen over principi*le dienstweiqerinq, Den Haag 1950, blz.

3-19, 19-64.

30  Zie: Dienstplicht weiqerplicht, feiten en motieven rond dienstw
eiqe-

ring (DIC-map, 80), Amersfoort 1980, blz. 30-33, en ook bijvo
orbeeld

Giesen J., a.w., blz. 277-278, 288.

31  Nagel E., Starkulla H., Einstellunqen von Wehrdienstverweiqern und

Soldaten, eine empirische Untersuchunq (Entwicklung und Frieden, 14
),

Munchen 1977. Aan dit onderzoek werd vanwege het vergelijkend karak-

ter in dezen de voorkeur gegeven boven dat van Mahle V., Grabe 
Chr.,

Krieqsdienstverweiqerunq in der Bundesrepublik Deutschland. E
ine em-

pirisch-analytische Studie zur Motivation der Krieqsdienstverw
eiqerer

in den Jahren 1957-1971, Opladen 1972.

32  Ibidem, blz. 166-172 (166-168). De onderzoekers spreken in dit ver-

band ook van een ascetisch-idedle instelling bij dienstweigeraars:

zij worden minder geraakt door de praktische aangelegenheden va
n de

militaire dienst en maken meer ide8le voorbehouden; ook zouden zi
j

minder oog hebben voor praktische mogelijkheden om veranderinge
n te

bewerkstelligen, zij blijven meer op abstract-theoretisch niveau.

33  Kabela M., Verslag van een onderzoek naar enkele psychologische as-

pecten van de dienstweigeraars, in Tijdschrift voor psychiatri
e 15

(1973), blz. 506-521; Idem, Verslag van een onderzoek naar enkele

psychologische aspecten van de dienstweigeraars (Deel 2
: Testonder-

zoek), in Tijdschrift voor psychiatrie 16 (1974), blz. 360-
371.

Cfr. Kabela M., De dienstweigering, een medische aangelegenheid?, I,

IT,  in Nederlands Militair Geneeskundiq Tijdschrift,  26  (1973),  blz.
164-187, 199-215, met verwijzing nuar eerder verricht psychiatrisc

h

en psychologisch onderzoek. Voor een geheel eigen benadering,
 zonder

technisch-wetenschappelijk onderzoek, maar in de vorm van gesprekken,

zij verwezen naar: Berger W., Een pastoraalpsycholoog ontmoe
t gewe-

tensbezwaarden, in Gewetensbezwaren en dienstplicht (Publicatie
 van

de Rechtskundige Afdeling van het Thijmgenootschap, 6), Devente
r

1972, blz. 27-38.

34  De gegevens zijn ontleend aan de door de regering toegezonden infor-

matie aan het parlement. Zij betreffen voornamelijk de per
iode

1965-1977. Aanmerkelijke veranderingen in de jaren 1978 en
 1979 wer-

den mede verwerkt in de aantekeningen.
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35  Zoals vermeld, geeft het aantal verzoeken na 1965 een aanzienlijke
stijging te zien. Over de daaraan voorafgaande periode vormen de
jaren 1946-1950 een relatieve piek in het aantal verzoeken. De
aanleiding hiervoor moet vooral worden gezocht in de uitzending van
militairen naar Indonesid toentertijd.
In 1978 en 1979 is een enigszins verdere stijging te constateren tot
respectievelijk 2 en 2,5%.

Verder bleek uit een onderzoek naar de bereidheid van jongeren tot
het aangaan van een vrijwillig dienstverband dat het aantal conse-
quente neen-zeggers varieerde van 17 tot 27%. (Zie VVD, blz. 57-63).
Bron: Tweede kamer, 1977/1978, 14800 hoofdstuk X, nr. 19,3, statis-
tiek 3; Tweede Kamer, 1979/1980, 15800 hoofdstuk X, nr. 29; Aanhanq-
sel tot het Verslaq der Eerste Kamer, 1971/1972, 169-17Oh(17Ob) sta-
tistiek nr. 4a.

36  Aanhanqsel tot het verslaq der Eerste kamer, 1971/1972, 169-17Oh
(17Ob, 17Og) statistiek nrs. 4, 6, 12; Aanhanqsel tot het Verslaq der
Eerste Kamer, 1972/1973, 65-71 (67-68, 70) statistiek nr. K6, K12;
Tweede Kamer, 1977/1978, 14800 hoofdstuk X, nr. 19, 2, statistiek nr.
2, 5; Aanhanqsel tot het Verslaq der Eerste Kamer, 1974/1975, 64,
statistiek K, nr. 12.

37  Aanhanqsel tot het Verslaq der Eerste Kamer, 1971/1972, 169-17Oh
(170c) statistiek nr. 5; Aanhanqsel tot het Verslaq der Eerste kamer,
1972/1973 65-71(67), statistiek nr. K5; Tweede Kamer, 1977/1978,
14800 hoofdstuk X nr. 19, 3, statistiek nr. 4.

38  Ingevolge een maatregel, gebaseerd op artikel 51 Dienstplichtbesluit,
werden zij niet meer opgeroepen. Zie voorts: Tweede Kamer, 1975/1976,
wetsontwerp 11 115, nr. 14, blz. 1-6, en Tweede Kamer, 1977/1978,
wetsontwerp 11 155, nr. 45, blz. 1-11.

39  Waarbij zij aangetekend dat de eerder vermelde procentuele verdeling
van de kerkelijke gezindten over de dienstweigeraars nog aanzienlijk
verschilt met de uitkomsten van de volkstelling uit 1971 (Zie:
Kerkelijke gezindten in Nederland volgens de volkstelling 1971, in
Archief van de Kerken (afgekort: AvK)  31 (1976), blz. 779-788(782).

HOOFDSTUK II

40  In dit verband zij gewezen op de Vereniging Dienstweigeraars, met het
blad Veedee, de vereniging kerk en Vrede, de Commissie bijstand
dienstplichtingen van Pax Christi, de Contactcommissie Dienstweige-
ringswet der vredesorganisaties (CCDW) en de internationale vereni-
ging War Resisters' International (WRI). Van de buitenlandse organi-
saties zij gewezen op de organisaties in West-Duitsland en op de Na-
tional Interreligious Service Board for Conscientious Objectors
(NISBCO) in de Verenigde Staten van Amerika. Zie voor West-Duitsland
in het bijzonder: Grunewald G., Zur Entwicklung der Kriegsdienstver-
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weigerung und ihrer Organisation in der Bundesrepublik Deutschland,
in Theorie und Praxis 4, Schwerpunkt: Friedensbewequnq, Frankfurt am
M:,ir, 1977, 1,1/. 1117-127.

41  / ic' vocir lekst Wt;MD riaast. cle ilit.gtive in de serie Nederlandse staats-
wetten: Staatsblad (afgekort: SB), 1980, nr. 6, 22-1-1980, en voor
Besluit qewetensbezwaren militaire dienst: SB, 1980, nr. 5,
22-1-1980.

42  Ministeri*le beschikking van 9 november 1917, le afd., nr. 111, Ge-
wetensbezwaren (afgekort: MB), in Leqerorders 1917 (deel A, nr. 99),
Den Haag 1917. Deze beschikking bevat tevens uitvoerende bepalingen
ten behoeve van de commandanten en een model voor de rapportage van

de aangevoerde gewetensbezwaren aan de Minister.

43  Cfr. aantekening 42.

44  Dienstweiqerinqswet (afgekort: DWW), KB 12-7-1923, Staatsblad 13-7-

1923, in werking getreden op 3 mei 1924; Huart F., Grondwetsherzie-

ninq 1917 en 1923, Arnhem 1925, blz. 327-333; Kleene P., Wet en qewe-

ten, Roermond 1927, blz. 16.

45  WGMD, artikel 4.

46  Een erkenning kon immers afstuiten op onvoldoende verkregen informa-

ties. (Zie: artikel 6,1 Besluit qewetensbezwaren militaire dienst, KB

29-10-1964,  in  SB,  404, met maatregelen ter uitvoering  van  de WGMD) .

47  KB 8-4-1973, in SB, 222.
Cfr. Memorie van Antwoord, in Tweede kamer, 1975/1976, wetsontwerp 11
115, nr. 7, 13.

48  WGMD, artikel 5 en 6.

49  Memorie van Antwoord, blz. 14; Nota van Wijzigingen bij wetsontwerp
11 155, in Handelinqen Tweede Kamer, 1975/1976, nr. 8, blz. 10.
Cfr. Laak J. ter, Militaire dienst meer persoonlijke keuze, in De
Bazuin 58 (1975), 16, blz. 4-6.

50  WGMD, artikel 5 en 6.
Uit de gegevens over 1975 blijkt dat de gemiddelde tijdsduur van de

procedure is opgelopen tot 16 maanden (zie Aanhanqsel tot het Verslaq

der Eerste Kamer, 1974/1975, nr. 64, statistiek K7). In het Voorlopig

verslag bij wetsvoorstel 11 155 (Tweede Kamer, 1970/1971, wetsontwerp

11 155, nr. 4) wordt nog gesproken van een gemiddelde van 8 maanden.

51  WGMD, artikel 6, lid 4 en lid 5.

52  WGMD, art ikei 7, lid 2'. de. afwijzing 'vindt in elk geval plaats
(...)'.
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53  WGMD, artikel 7, lid 2: 'Indien Onze Minister van Defensie (...) van
oordeel is dat de bezwaren niet zijn aan te merken als ernstige gewe-
tensbezwaren, wijst hij het verzoek tot erkenning bij gemotiveerde
beslissing af.'

54  Ex artikel 7 van de WGMD waren de beroepsmogelijkheden beperkt tot de
volgende vier gevallen: wanneer 'a. de afwijzing haar grond vindt in
een verkeerde toepassing of schending van de wet; b. het onderzoek
naar gewetensbezwaren door de commissie, bedoeld in artikel 5, dan
wel de verslaggeving van die commissie daarover gebreken vertoont die
op de beslissing op het verzoek van invloed kunnen zijn geweest; c.
de beslissing tot afwijzing van het verzoek onvoldoende is gemoti-
veerd; d. Onze Minister ten onrechte in afwijking van het advies van
de commissie, bedoeld in artikel 5, afwijzend op het verzoek heeft
beslist'.

Reeds bij de totstandkoming van de WGMD in 1962 verschilde men van
mening over het beperkt karakter van de beroepsmogelijkheid tegen
niet-erkenning. De Minister achtte de mogelijkheid van een volledig
beroep, dat wil zeggen een nieuw onderzoek naar de gewetensbezwaren,
overbodig (Handelinqen Tweede kamer, 1961/1962, blz. 895-896).

55  Tweede Kamer, 1977/1978, 14800 hoofdstuk X, nr. 19, blz. 2.

56 WGMD, artikel 2.

57 Zie artikel 2, WGMD 1962 en 1978.
De wapenweigeraar was ontheven van 'a. het dragen en hanteren van
wapenen; b. diensten met betrekking tot het vervoeren of behandelen
van munitie; c. oefeningen en theorie met betrekking tot de wapen-
leer'. (Besluit qewetensbezwaren militaire dienst, artikel 21).

58  WGMD, artikel 9.

59  KB 23-12-1974, in SB, 781.

60  WGMD, artikel 11 en 13; het laatste spreekt van 'overheidsdiensten'
en 'instellingen, die in het algemeen belang werkzaam zijn'.

61  Artikel 3 van de DWW spreekt van 'een Staatsbedrijf'.
Cfr. Memorie van Antwoord, blz. 8-9; Tweede Kamer, 1977/1978, wets-
ontwerp 11 155, nr. 14, K2.

62 Zie: Tewerkstelling, in DW, blz. 69-78.

63 Cfr. Aanhanqsel tot het Verslaq der Eerste Kamer, 1972/1973, blz.
65-71(65).

64  Zie: WGMD, artikel 12; KB 7-5-1968, in SB, 249; KB 27-6-1977, in SB,
30.
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65  WGMD, artikel 12.

66  Zie in dit verband WGMD, artikel 30vv; Beschikkinq wet qewetens-
bezwaren militaire dienst, 15-8-1966, nr. 31557, artikel 2: 'Op de
erkende gewetensbezwaarden, die zijn tewerkgesteld, zijn in het
algemeen ook van toepassing de voorschriften, welke voor burgerwerk-
nemers bestaan bij de tak van dienst, waarbij zij zijn tewerkge-
steld.'

Memorie van Toelichting, in Tweede Kamer, 1958/1959, wetsontwerp
5394, nr. 3, 8 (linkerkolom): 'Uitgangspunt voor de regeling van de
rechtspositie van erkende gewetensbezwaarden is dat deze personen qua
rechtspositie zoveel mogelijk moeten worden gelijkgesteld met de
dienstplichtige militairen, daar immers hun terwerkstelling dient ter
vervanging van de verplichte krijgsdienst.'
Voor de aantallen tucht- en strafzaken zie: Tweede Kamer, 1977/1978,
wetsontwerp 11 155, nr. 41, statistiek nr. Kll.

67  Zie bijvoorbeeld: Vereniging Dienstweigeraars, Wijzigingen in de wet

gewetensbezwaarden militaire dienst, in Gewetensbezwaarden/Dienst-
weiqeraars (Kernvraag, 45), Den Haag 1974, blz. 59-83.

68  lie aantekening 30.

69  Zie in dit verband: Handelinqen Tweede kamer, 1976/1977, blz. 2281
(middenkolom); Tweede kamer, 1977/1978, wetsontwerp 11 155, nr. 45,
blz. 5-6; Tweede Kamer, 1978/1979, 15300 hoofdstuk X, nr. 46. Cfr. de

voorstellen van de Contactcommissie Dienstweigeringswet der vredesor-
ganisaties in Nota CCDW over wetsontwerp 11 155 Wet qewetensbezwaren
militaire dienst, Haarlem 1976 (gestencilde druk), met de bijlage In-
zake wetsontwerp 11 155 Aanbevolen Amendementen, blz. 13; Wijk H. v.,
Naar een volwaardig dienstweigeringsrecht? Naar aanleiding van wets-
ontwerp 11 155, in Vredesactie 30 (1976), nr. 1-3, blz. 1-2.
De Ministers van Defensie en Justitie hebben inmiddels (voorjaar
1985) een nota voorgelegd aan de Vaste Kamercommissie van Defensie en
Justitie. Hun voorkeur gaat uit naar een bepaling in de WGMD tot
vrijstelling van vervangende dienst voor de groep van Jehovah's ge-
tuigen en soortgelijke groepen (Handelinqen Tweede kamer, 1984/1985,
18934, nrs. 1 en 2; Totaalweigeraars ongeregeld , in Veedee, juni
1985, blz. 3-4).

70  Zie: DDD; Alternatieve dienst, dienstplicht en dienstweiqerinq (Kern-
vraag, 20), Den Haag 1971; Gurp J. v., Enkele aantekeningen betref-
fende de alternatieve dienstplicht, in Alternatieve dienstplicht
(Kernvraag, 6), Den Haag 1969, blz. 1-40; Schaffer P., Weissbrodt D.,
a.w., blz. 40-42, met de suggestie het verrichten van ontwikkelings-
werk direct als vervangende dienst te laten gelden. Dat reeds veel
eerder ideedn werden geopperd over een alternatieve dienst, kan wor-
den geIllustreerd aan Ceresole P, Schermerhorn N., Alternativdienst-
pflicht und freiwilliger Zivildienst. Zwei Stimmen, in Kobler Fr.
(red.), Gewalt und Gewaltlosiqkeit. Handbuch des aktiven Pazifismus,
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im Auftraq der Internationale der Krieqsdienstqeqner herausqeaeben
von Franz Kobler, Zurich/Leipzich 1929, blz. 325-340.

70a Blijkens een rondschrijven van de Vereniging is met ingang van 1
januari 1985 de wettelijke mogelijkheid geschapen dat tewerkgeste]de
dienstweigeraars gedurende drie dagen een vormingscursus bijwonen.

71  Vereniging Dienstweigeraars, Diskussienota t.a.v. het tewerkstei-
linqsbeleid, z.pl. 1973; Idem. Open brief aan de Minister van Def On-

sie, 3-1-1974; Idem, Wijzigingen in de wet gewetensbezwaarden mil. 1 -
taire dienst, in GD, blz. 80-81; Pardon, da's qeen werk, eec nntp van
de Vereniqinq Dienstweigeraars over het Beleid inzake de Tewerkstal-
ling van Erkende Gewetensbezwaarden militaire dienst, Amsterdam ]27=:
'Wat mankeert die dienstweiqeraars?:, uitaave Vereniging Dienst,•:rjge-
raars, z.pl. 1979.

72  Ook in internationaa] verband werd zulks bepleit. Zie: R-'im: t 00 the
right of conscienticus objection, in Council of Europe.  f .·,rc.tiltal irr
Assembly, Documents IV, 1977-1978, 4027, blz. 1-22(4).

73  Kabela, M., De dienstweigering een medische aangelegenheid?, I. zoals
opgenomen in fiD, blz. 84-106 (96-102).

74  Ibidem, blz. 98-100.

75  Ibidem, blz. 103-104; Vereniging dienstweigeraars. Wijzio·,iop,i it de
wet gewetensbezwaren militaire dienst, in  2, blz. 68.

76  De zogeheten 'protestdienst' wordt in Nederland voorgestnan door de
Bond voor dienstplichtigen  (BVD).  Deze  bond is vanwege  twijf€l  aan
het nut van dienstweigering in mei 1970 ontstaan uit de Bond voor
dienstweigeraars. De BVD is actief binnen de Vereniging van dienst-
plichtig militairen (VVDM), 0Dgericht in 1966 voor de belanqenbehar-

tiging van de dienstplichtigen. De leden van de BVD gaan 'gewoon in
dienst' om daar te 'werken aan de opbouw van een linkse soldat€norga-
nisatie'.   (Zie  Het rode boek.ie voor soldaten, uitgave  van  B\/D,  Am-
sterdam 1971, blz. 100-106, 106-110).
Andere publikaties van de BVD zi in de Soldatenkrant, 1 (1970)-.... en
brochures, zoals Het vriMilliqersleqer, laat .le niet pukketi, 1.t,1.
z.j., en Militariserinq van de samenlevinq, Amsterdam 1976.

77 Zie bijvoorbeeld: Waarom ik dienstweiger, in Waarom ik dienstweioer,
persoonlijke notities, documenten en beschouwinoen van en over
weiqeraars van militaire dienst (afgekort: WPDC), Utrecht 1973. 51 z.
27-61, en: Eichborn W. v., Politisierung der Kriegsdienstverweige-
rung, in Duchrow U., Scharffenorth G. (red.), Konflikte zwischen
Wehrdienst und Friedensdiensten. Ein Strukturproblem der Kirche
(Studien zur Friedensforschung,  3),  Stuttgart/Munchen  1970.  blz.
147-178 (167vv.).
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78  Cfr. Peperzak A., Ethische aspekten van dienstweigering, in GD, blz.
39-51. Een kennisname van het vredesvraagstuk door jongeren is trou-
wens zonder meer noodzakelijk. Cfr. Raling B., De noodzaak van vre-
desonderwijs, in Vrede, een uitdaqinq aan de opvoeder van vandaaq
(Tilburgis 27/28), Tilburg 1970, blz. 13-33.

79  Zie: MBhle V., Grabe Chr., a.w., passim; Hengel E. v., Van oude en
nieuwe dienstweigeraars, in Militia Christi (afgekort: MC)  22  (1967),
blz. 20-21, 43; Inja C., Dienstweigering oude en nieuwe stijl, in MC

22 (1967), blz. 43; Rauhut Fr., Krieqsdienstverweiqerunq heute, MOn-
chen 1972, vijfde herziene druk, blz. 60. En verder bijvoorbeeld:
Berghs H., Dienstweigeren, ethische kanttekeningen, in Streven 26
(1973), blz. 419-428 (425), en Verslag van de zitting voor de kommis-
sie van advies door Dick de G., in WPDC, blz. 71-83.

80 Cfr. Graaf J. de, Het geweten van de gewetensbezwaarde, in MC 21

(1966), blz. 129-130; Laak J. ter, Pastorale zorg voor gewetensbe-
zwaarden militaire dienst, in Theoloqie en pastoraat 68 (1972), blz.
249-258; M6hle V., Grabe Chr., a.w., blz. 70; Ruygers G., Dienst-
plicht - dienstweigering - dienstverlening, in DDD, blz. 12-18(13);

Steeg L. ter, Weigering van militaire dienst wegens gewetensbezwaren,
in DDD, blz. 26-32 (27-28).

81  Een treffend voorbeeld vormde de betrokkenheid van de Verenigde Sta-
ten van Amerika bij de oorlog in Vietnam. Zie: McNeal P., The Ameri-
can catholic peace movement 1928-1972 (The American catholic tradi-
tion), New York 1978, blz. 241vv., en Shannon T., Render unto God, a
theology of selective obedience, New York 1974.

82  Dit geldt vanzelfsprekend voor allen die zich over dienstweigering
een oordeel vormen. Zie in dit verband bijvoorbeeld: Arntz J.,
Dienstweigering en demokratie, in Diskriminatie, werkmap door de
aktieqroep engagement van de Tilburqse Studentenparochie Maranatha,
Tilburg 1969, blz. 43-47.

83  Een zeer uitgebreid overzicht van aangevoerde gewetensbezwaren vindt
men bijvoorbeeld in Conscientious Objection (afgekort: CO) (Special
111(,1,(,(iraph 11, vol. 1), uitgave van het Selective Service System,
WMA,unihwi 195[1, 1)17. 5-4, met cori onderverdeling van de gewetensbe-
/wiirt'i I irl l wilall  1< Inss 'll (15) basis vmi meer dan 10.000 gevallen van
dienstweigering.

84  M6hle V., Grabe Chr., a.w., blz. 120. Cfr. Amendt G., Kriegsdienst-

verweigerung oder das verweigerte gewissen, in Liepmann H. (red.),
Krieqsdienstverweiqerunq, oder qilt noch das Grundqesetz, Reinbek b.

Hamburg 1966, blz. 77-92 (90); Berger W., Een pastoraalpsycholoog
ontmoet gewetensbezwaarden, a.w.; Laak J. ter, Pastorale zorg, a.w.

85  MBhle V., Grabe Chr., a.w., blz. 70.
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86  Met het oog op de begeleiding hebben zowel het Vredesburo - het sa-
menwerkingsverband tussen 'Kerk en Vrede' en de doopsgezinde vredes-
groep - als Pax Christi Nederland over het hele land een aantal men-
toren aangezocht. Zie: Alles over dienstweiqeren, uitgave van Pax
Christi Nederland i.s.m. Vereniging Dienstweigeraars en Het Vredesbu-
ro, Den Haag 1980, negende herziene druk, blz. 43. Voor wat Neder-
landstalig Belgii betreft, zij verwezen naar Zo weiger je leqer-
dienst, handboek voor de qewetensbezwaarde, uitgave van Burgerdienst
voor de jeugd, Brussel 1980, en Infolder, burqerdienst, leqerdienst,
werken in een derde wereld, uitgave van Nationaal studie- en service-
centrum voor jongereninformatie- en advieswerk, Gent 1977, derde her-
ziene druk.

87  Hagen A., Analyse van gesprek met commissie, in Dossier v. K. (De Ba-
zuin, speciale uitgave), 52 (1962), 37-38, blz. 30-31. Cfr. MBhle
V., Grabe Chr., a.w., blz. 112; Wijk H. v., in Handelinqen Eerste Ka-
mer, 1968/1969, blz. 304-308, met voorbeelden van een 'verhoor', 'het
tegendeel van het door de Minister altijd verdedigde karakter van een
"gesprek"'  (blz. 306, rechterkolom) .

88 ilfi; DWW, artikel 1; WGMD, artikel 2.

89  Tweede Kamer, 1922/1923, Memorie van Antwoord, B, 77, blz. 1-2.
Cfr.  Oud P., Het ,ionqste verleden, parlementaire qeschiedenis van
Nederland 1918-1940, II, Assen 1948, blz. 281-288 (284); Idem, Het
constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden, II, Zwolle
1970, tweede druk, blz. 366-371 (367-368).

90  De argumentatie komt uitvoerig aan de orde in het tweede deel van de
studie.

91  Daarnaast werd het proces van de wetgeving zeker ook beinvloed door
de voorstellen van het Interkerkelijk Vredesberaad en Pax Christi
Nederland, en door de nota van de CCDW: Dienstweiqerinq, Voorstel totwiiziqing wet qewetensbezwaren militaire dienst (afgekort: DV)
(Cahiers voor vredesvraagstukken, 5), uitgave van het Interkerkelijk
Vredesberaad, Den Haag 1969; Kommentaar Pax Christi Nederland en het
Interkerkelijk Vredesberaad op het wetsontwerp 11 155: Wijziqinq van
de Wet Gewetensbezwaren militaire dienst, Den Haag 1976; Nota CCDW
over wetsontwerp 11 155 Wet qewetensbezwaren militaire dienst, a.w.
(de bijlage).

92  De verschillende hiernavolgende Koninklijke Besluiten zijn terug te
vinden in Administratief Rechteli,ike Beslissinqen, Militair
Rechtelijk Tijdschrift en bij Hagen A., Nederlands recht inzake
gewetensbezwaren tegen militaire dienst, in Tijdschrift voor
Bestuurswetenschappen en Publiekrecht 25 (1970), blz. 219-223.

KB 10-1-1969, nr. 52.
KB 12-12-1968, nr. 37.
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KB 26-6-1968, nr. 34.

93  KB 18-2-1972, nr. 47.
KB 4-7-1969, nr. 60.

94  KB 4-8-1969, nr. 86.
KB 9-11-1973, nr. 67.

95  KB 30-12-1965, nr. 57.
KB 16-2-1966, nr. 44.
KB 16-8-1967, nr. 104.
KB 30-1-1968, nr. 66.

96  KB 21-7-1973, nr. 165.

97  KB 16-1-1969, nr. 52.
KB 7-2-1967, nr. 40.
Kil 5-7-1967, tir. LI}5.
KB 30-10-1967, nr. 84.
KB 4-8-1969, nr. 86.
KB 15-6-1971, nr. 13.
KB 23-11-1972, nr. 73.

98  KB 23-11-1972, nr. 73: in dit geval onderkende de Raad de aanwezig-
heid van gewetensbezwaren, maar het wettelijk vereiste voor de erken-

baarheid stond naar zijn oordeel een erkenning in de weg.
KB 30-10-1967, nr. 84.
KB 14-11-1968, nr. 50.
KB 4-8-1969, nr. 86.
KB 26-6-1968 en KB 28-6-1968 betreffen de bereidheid tot dienstneming
in de VN-legermacht. Zie voorts in dit verband: Heering G., Dienst-
plicht en gewetensbezwaren, in Haaqsch Maandblad 1925, blz. 688-705;
Ruygers G., a.w., blz. 12-18; Scholten P., De toepassing der Dienst-
weigeringswet, in Verzamelde Geschriften, II, Zwolle 1950, blz.
31-35; Wijk H. v., Dienstweiqerinq en vredesdienst, Amsterdam 1968.

99  Report on the right of conscientious objection to military service,
in Council of Europe, Consultative Assembly, a.w., blz. 18.

100 Wijk H. v., In en uit de doolhof van gewetensbezwaren, in Nederlands
Juristenblad 52 (1977), 2, blz. 36-39; Idem, Het recht op militaire
dienstweigering, in Vredesactie 31 (1977), 1-2-3, blz. 3; Idem, Naar
een volwaardig dienstweigeringsrecht? Naar aanleiding van wetsontwerp
11 155, in Vredesactie 30 (1976), 1-2, blz. 1-2.

101 DV, blz. 6.

102 CO,  blz. 39vv.; Devald6s M., Kriegsdienstverweigerung nach dem Welt-
krieg, in Kobler Fr., a.w., blz. 268-278; Hecker H., Die Krieqs-
dienstverweiqerunq im deutschen und auslandischen Recht (Dokumente
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13), uitgave van Forschungsstelle fur Valkerrecht und ausl. Bf-
fentl. Recht der Univ. Hamburg, Frankfurt a.M./Berlijn 1954; Schaffer
P., Weissbrodt D., a.w.; Schreiber J., a.w., blz. 89vv.

103 Schreiber J., a.w., blz. 7. Deze vermeldt naast de betaling van af-
koopsommen de uitsluiting van staatsdienst en confiscatie van eigen-
dommen. Cfr. Zijpp N. v.d., a.w., blz. 18-21.

104 Devald&s M., a.w., passim; Hecquet M., Steinitz M., Kriegsdienstver-
weigerung w hrend des Weltkrieges, in Kobler Fr., a.w., blz.
257-268; Report on the right of conscientious objection, in Council
of Europe, Consultative Assembly, a.w., blz. 6.

105 Giesen J., a.w., passim; McNeal P., a.w., blz. 241vv.

106 Jochheim G., Antimilitaristische Aktionstheorie, soziale Revolution
und soziale Verteidiqunq, zur Entwicklunq der Gewaltfreiheitstheorie
in de europaischen antimilitaristischen und sozialistischen Bewequnq
1890-1940, unter besonderer Berucksichtiqunq der Niederlande (Pole-

mologische studian, 18), Assen/Frankfurt a.M. 1977, blz. 118;
Stdcker H., Kriegsdienstverweigerung, in Lenz K., Fabian W.. Die
Friedensbewequnq, ein Handbuch der Weltfriedensstramunqen der Geqen-
wart, Berlijn 1922, blz. 128-138.

107 Jochheim G., a.w., blz. 79vv., waar de auteur tevens laat zien dat de
strijd zich ook juist binnen het 'linkse kamp' afspeelt. Cfr. Lauril-
lard I., lets over dienstweiqerinq weqens qemoedsbezwaren, Amsterdam
1904.

108 Devald&s en later ook Cattelain wijzen hierbij op de invloed van de
protestantse traditie (Cattelain J., L'objection de conscience (Que
sais je?, 1517), Parijs 1973, blz. 82; Devaldhs M., a.w., bli. 271.
Zie verder hoofdstuk III.)

109 Tot de landen met een regeling - al dan niet gebrekkig - behoren de
meeste Westeuropese landen, de Verenigde Staten van Amerika, Austra-
li6, Nieuw-Zeeland, Brazilid en Madagascar. Verder kennen een aan-
tal Afrikaanse, Midden- en Zuidamerikaanse en Zuidoost-Aziatische
landen regelingen voor bepaalde minderheden. Zie: Conscience et li-
bertd, uitgave van Association Internationale pour la dofense de la
libertd religieuse, 8, 1974, blz. 47-115, en 11, 1976, blz. 15-17;

Les ob.iecteurs de conscience, uitgave van Confdddration du Service
Civil de la Jeunesse, Brussel 1978, blz. 110-139; Schaffer P., Weiss-
brodt D., a.w., passim; The role of youth in the promotion and pro-

tection of human rights, the question of conscientious objection to
military service, report of the secretary-general (United Nations,

Economic and Social Council, E/CN.4/1118, 15 december 1972), New York
1972; Woods D., The present situation as regards to war and military
service, uitgave van Quaker United Nations Office Geneva, Gen6ve
1979.
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Een interessant voorbeeld van een land waar reeds vanaf de Eerste We-
reldoorlog geijverd wordt voor een wettelijke regeling, is Zwitser-
land (Zie: Wijk H. v., Dienstweigering in Zwitserland, in Vredesactie
27 (1973), 7-8-9, blz. 2).

110 Zie aantekening 109.
Paris J., Toward an understanding of the Supreme Court's approach to
religion in conscientious objector cases, Ann Arbor 1972, blz. 203
vv. (217).

111 Zie aantekening 109.
Resolutie 337 van de Raadgevende Raad van Europa uit 1967 spreekt
bijvoorbeeld van 'geweten of diepe overtuiging, op grond van gods-
dienstige, ethische, morele, humanitaire, filosofische of soortgelij-
ke motieven' (Report on the right of conscientious objection to mili-
tary service, in Council of Europe, Consultative Assembly, a.w., ap-
pendix I).

112 CO, blz. 39-42.
N.B. Voor een beschrijving van de dienstweigering in de Verenigde
Staten van Amerika gedurende de Tweede Wereldoorlog zie: Sibly M.,
Jacob Ph., Conscription of Conscience. The American state and the
conscientious objector 1940-1947, New York 1952.

113 CO, blz. 54-57, 80, 83, 86, 247vv.

114 A.w., blz. 80; Paris J., a.w., blz. 31.

115 Paris J., a.w., blz. 74-75: de zaak Seeger vs. United States; Idem,
a.w., blz. 147, 154: de zaak Welsh vs. United States. Cfr. Court de-

cisions involving conscientious objection,  in CO, blz. 270vv.,  met
voorbeelden van een extensieve interpretatie van de erkenningsnorm

ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
N.B. Het betreft hier het overtuigingselement als zodanig en niet de
inhoud van de aangevoerde bezwaren. Wat dat aangaat, wordt vastgehou-
den aan het vereiste dat dcelname aan oorlogsgeweld algeheel moet
worden afgewezen. Cfr. Monkres P., Just-war theology: Rejected by the
court, in The Christian Century 92 (1975), blz. 547-549.

116 Schreiber J., a.w., blz. 130-131, spreekt in verband hiermee over
'vredesbetekenissen' en 'programma-punten' die een invoering van de
dienstplicht zouden moeten tegengaan. Opvallend aan de artikelen is
dat een normering in verband met de erkenbaarheid van de gewetensbe-
zwaren ontbreekt. Zie bijvoorbeeld de Berliner Verfassunq, artikel
21,1: 'Jedermann hat das Recht, Kriegsdienst zu verweigern, ohne dasz
ihm Nachteile entstehen dOrfen'; en Wet 94 in Beieren uit 1947:
'Kein Staatsburger kann zum Milit8rdienst gezwungen werden. Aus der
Geltendmachung dieses Rechts darf ihm kein Nachteil erwachsen'.

117 Iii imt·:;tr insttiritin had het qror,dwetsvoorstel een sterk beperkte
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strekking. Het was bedoeld voor leden van bepaalde godsdienstige

groeperingen. Later werden verdergaande voorstellen gedaan, waarbij
de nodige onenigheid ontstond over de vraag of het recht op dienst-
weigering een grondrecht behoorde te zijn.
Zie: Schreiber J., a.w., blz. 132vv.; Korte H., Der krieqsdienst-
verweiqernde Soldat, Mainz 1972, blz. 120 (aantekening 1), 240.

118 Artikel 41, paragraaf 5, en artikel 276, paragraaf 3, van de Portuge-
se grondwet. Zie: Report on the right of conscientious objection to
military service, in Council of Europe, Consultative Assembly, a.w.,
blz. 8.

119 Cfr. Korte H., a.w., blz. 124-125; Leder G., Krieqsdienstverweiqerunq
aus Gewissensqrunden, zur Problematik des Artikels 4 Abs. 3 des
Bundesqesetzes, Freiburg 1957, blz. 28-19; Toth J., Human dignity and
freedom of conscience, in World Justice 10 (1968-69), blz. 202-224
(220).

Ook bij de totstandkoming van de eerste wet in Nederland vormde voor
sommigen de gewetensvrijheid uitdrukkelijk het uitgangspunt. Zie bij-
voorbeeld: Sijn J. v., Een pleidooi voor qewetensvrilheid, Rotterdam
1916, en Teding van Berkhout N., Proeve tot een wet voor burgerlijken
dienstplicht voor mannen, met toelichtinq, Rotterdam 1917. En voorts
Hugenholtz J. (red.), Handboek voor de vredesbeweqinq in Nederland,
Gouda 1932.

120 Schaffer P., Weissbrodt D., a.w., blz. 40.

121 Zie voor de tekst van de Universele verklaring en de 'voorgangers'
ervan: Asbeck F. v., The universal declaration of human rights and
its predecessors (1679-1948), Leiden 1949, blz. 90-99, en verder
Rechten van de mens in verdraqen, verklarinqen, resoluties (afgekort:
RM) (Ars aequi Libri, Rechten  van  de mens, 3), Nijmegen 1979, tweede
druk.

122 Bit blz.  34-66 (40). Genoemde bepaling gaat terug  op de Forced Labour
Convention uit 1930 ter uitbanning van dwangarbeid of verplichte
arbeid ('forced or compulsory labour in all its forms'). Zie:
Schaffer P., Weissbrodt D., a.w., blz. 38.

123 De bescherming werd geboden op grond van de Convention relating to
the status of refugees uit 1951. Zie: Grahl-Madsen A., The status of
refugees in international law, I, 1966, blz. 217-218, gecit. door
Schaffer P., Weissbrodt D., a.w., blz. 38.
Op de samenhang tussen dienstweigering en asielverlening wordt
uitvoerig ingegaan door P. Krieken (Zie: Krieken P., Deserteurs,
dienstweiqeraars en asielrecht (Polemologische studian, 17), Assen
1976.)

124 Het betreft hier de United Nations sub-commission on prevention of
discrimination and protection of minorities. In het kader van de
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werkzaamheden van deze commissie werd een onderzoek ingesteld door A.
Krishnawami (A study of discrimination in the matter of religious
rights and practices (United Nations, E/CN.4/sub.2/200/Rev.1), New
York 1960).
In het kader van de Commission on Human Rights kwam het eerder
aangehaalde rapport tot stand: The role of youth in the promotion and
protection of human rights, the question of conscientious objection
to military service, report of the secretary-general.

125 Krishnaswami A., a.w., blz. 43-44. Cfr. Boven Th. v., De volken-
rechtelijke bescherminq van de qodsdienstvrijheid, Assen 1967, blz.
282-284.

126 Schaffer P., Weissbrodt D., a.w., blz. 34-35.

127 Boven Th. v., a.w., blz. 82, 252.

128 Naar het oordeel van de Russische afgevaardigde betekende de resolu-
tie een 'direct interference in the domestic affairs of states, con-
trary to the Charter of the United Nations and to articles 132, and
133 of the Constitution of the USSR, which stated that the defense of
the country was the duty of every citizen of the Sovjet-Union (...)'
(E/CN.4/SR/1234,12).
Zie verder: Commission on Human Rights, Report on the thirtieth ses-
sion (supplement 5) 1974 (E/5464, E/CN.4/1154) en Report on the thir-
ty-first session (supplement 4) 1975 (E/5635, E/CN.4/1179).

129 Browne G., U.N. accepts conscientious objection, in News Notes (uit-
gave van The central committee for conscientious objections: An agen-
cy for military and draft counseling) 31 (1979), 3, blz. 4; Wijk H.
v., Het recht op principidle dienstweigering, in 't Kan anders 2
(1979), 9, blz. 16-18(18). Cfr. Krieken P., Dienstweigering - inter-
nationale aspecten, in Intermediair 11 (1975), 11, blz. 13-19 (17).

130 Zie aantekening 123.

131 Cfr. Browne G., a.w., blz. 4; Egan E., Conscientious objection as a
human right: a proposal to the U.N., in Ecumenist 8 (1970), blz.
81-82; Idem, Conscientious objection as a human right, in IDOC Inter-
national (North America Edition) 33 (1971), blz. 14-23.

132 Het Europees Verdraq tot bescherminq van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (Nederlandse Staatswetten, 74), Zvolle 1972,
tweede druk. Cfr. Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, in RM, blz. 154-181.

133 Tekst van artikel 9,1: 'Een ieder heeft het recht op vrijheid van
gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid
om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid
hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in zijn
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particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door
eredienst, door het onderwijzen ervan, door de practische toepassing
ervan en het onderhouden van de geboden en voorschriften. '  (RM, blz.
160).

134 KB 14-11-1968, nr. 50, in Administratiefrechtelijke Beslissinqen,
1969, nr. 123, met de opmerkingen dat de wetgever 'in redelijkheid'
tot de bepaling van artikel 2,1 WGMD kon komen; dat de strekking van
de erkenningsnorm, om namelijk zoveel mogelijk de tegen oorlogsgeweld
als zodanig bestaande bezwaren voor erkenning in aanmerking te doen
komen, niet strijdig is met het verdrag; dat artikel 4,3b van het
verdrag partijen zelfs vrij laat om al dan niet in een wettelijke
regeling te voorzien.

135 Motion for recommendation, Mr. Richard e.a., 4 mei 1966: 'of defining
the guiding principles concerning the right of conscientious objec-
tors to abstain from performing military service on grounds of
conscience'.
De aanbeveling refereert verder aan artikel 9 van het verdrag en acht
militaire-dienstweigering op grond van gewetensbezwaren een 'legitie-
me uitoefening van het recht van gewetensvrijheid' ('considering that
a legitimate exercise of the right of freedom of conscience is
conscientious objection to compulsory military service') (Council of
Europe, Consultative Assembly, Documents II, 1966, 2076, blz. 4).
Cfr. Report on the right of conscientious objection, in Council of
Europe, Consultative Assembly, Documents VII, 1967, 2170, blz. 1-150
(4-5), en voorts: Haack V., Die Rechtsstellung des Wehrdienstverwei-
gerers aus Gewissensgrunden in den Mitgliedstaaten des Europarats,
in Zeitschrift fur ausl ndisches Bffentliches Recht und Vblker-
recht 27 (1967), blz. 222-278.

136 Resolutie 21-1-1967, nr. 337, op basis van het Report on the right of
conscientious objection, in Council of Europe, Consultative Assembly,
Documents VII, blz. 1-2.
Artikel 1 van de resolutie: 'Persons liable to conscription for mili-
tary service who, for reasons of conscience or profound conviction
arising from religious, ethical, moral, humanitarian, philosophical
or similar motives, refuse to perform armed service shall enjoy a
personal right (in Franse tekst: 'droit subjectif') to be released
from the obligation to perform such service.'
Ofschoon hier sprake is van 'gewapende dienst', maken de verdere be-
palingen omtrent de vervangende dienst en de inrichting ervan duide-
lijk dat hiermee de militaire dienst als zodanig is bedoeld.
Artikel 2 van de resolutie: 'This right shall be regarded as deriving
logically from the fundamental right of the individual in democratic
Rule of Law States which are guaranteed in article 9 of the European
Convention on Human Rights.' De Franse tekst spreekt hier van:  'Dans
les Etats ddmocratiques, fondds sur le principe de la prddminence
du droit, ce droit est considdrd comme ddcoulant logiquement des
droits fondamentaux (...).'
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137 Report on the right of conscientious objection to military service,
in Council of Europe, Consultative Assembly, Documents IV, blz. 9-10.

Dit rapport volgde op een Motion for a recommendation on the right of
conscientious objection to military service, Mr. Voogd e.a.,
21-1-1975 (Council of Europe, Consultative Assembly, Documents VIII,
1974-1975, 3581 (ref.:1060). Het rapport uit 1977 bevat ook de aanbe-
veling het recht op militaire-dienstweigering op grond van gewetens-
bezwaren op te nemen in het Europees Verdraq tot bescherminq van de
rechten van de mens en de fundamentele vri.iheden (Zie: Council of
Europe, Consultative Assembly, Documents IV, blz. 1).

138 Reply of the committee of Ministers to recommendation, in Report on
the right of conscientious objection to military service, in Council
of Europe, Consu]tative Assembly, Documents IV, appendix III, 22: de

Raad van Ministers betwijfelt of er internationale overeenstemming
kan worden bereikt.

139 Report on the right of conscientious objection to military service,
in Council of Europe, Consultative Assembly, Documents IV, blz. 3,9.

140 Zie aantekening 91.

Voorts zij gewezen op: Laak J. ter, Van privilege tot grondrecht, in
WPDC, blz. 11-27; Idem, Militaire dienst, meer persoonlijke keuze,
blz. 4-6; Wijk H. v., Naar een volwaardig dienstweigeringsrecht? Naar
aanleiding van wetsontwerp 11 155; Idem, Dienstweigeren als grond-
recht, over het grondrecht van gewetensvrijheid in zaken van geweld-
dadige landsverdediging en oorlog en wetsontwerp 13872, in Nederlands
Juristenblad 52 (1977), 2, blz. 39-41.

141 Tweede rapport van de Staatscommissie van advies inzake de qrondwet
en de kieswet, Den Haag 1969, blz. 25-127 (30).
Zie verder Eindrapport van de Staatscommissie van advies inzake de
Grondwet en de Kieswet, Den Haag 1971, en Tekstoverzichten bil het
Eindrapport van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en
de Kieswet, Den Haag 1971.

142 Artikel 6,1 in Tekstoverzichten, blz. 14; de tekst ervan luidt als
volgt: 'Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging,
individueel of in gemeenschap, vrij te belijden, behoudens ieders
verantwoordelijkheid volgens de wet.' Artikel 6,2 en 6,3 werken de
bedoelde vrijheid nader uit (Tekstoverzichten, blz. 142).
Ter vergelijking: artikel 9 van het Europees Verdrag spreekt zowel
van 'vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst' als van 'gods-
dienst of overtuiging'. Artikel 18 van de Universele Verklarinq doet
dat eveneens. Artikel 18 van het Internationale Verdraq inzake
burqerrechten en politieke rechten spreekt van 'denken, geweten en
godsdienst' en van 'godsdienst of overtuiging'.

143 Artikel 75,4 in Tekstoverzichten, blz. 198-199.
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Het artikel luidt volledig:
'1. Het verdedigingsbeleid wordt gevoerd door de regering.
2. Alle Nederlanders, daartoe in staat, zijn, volgens regels bij de

wet te stellen, verplicht mede te werken aan de verdediging van
het Rijk en de nakoming van zijn internationale verplichtingen
terzake.

3. De wet kan in verband hiermede ook aan anderen verplichtingen op-
leggen.

4. Zij regelt van welke verplichtingen wegens ernstige gewetensbe-
zwaren vrijstelling wordt verleend en onder welke bepalingen
zulks geschiedt.'

Dit voorstel van de Staatscommissie zou door de wetgever niet worden
overgenomen. De betreffende bepalingen zijn in de herziene grondwet
nagenoeg onveranderd gebleven. Artikel 97 t/m 99 kwam in de plaats
van artikel 194 t/m 196, met dien verstande dat artikel 98,2 vermeldt
dat de regering het oppergezag over de krijgsmacht heeft:
Art. 97:
'Alle Nederlanders daartoe in staat, zijn verplicht mede te werken
tot handhaving der onafhankelijkheid van het Rijk en tot verdediging
vari zijn grondgebied. '

Art. 98:

'1. Tot bescherming der belangen van de staat is er een krijgsmacht,
bestaande uit vrijwillig dienenden en uit dienstplichtigen.
2. De regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht.
3. De wet regelt de verplichte krijgsdienst. Zij regelt ook de ver-
plichtingen die aan hen, die niet tot de krijgsmacht behoren, ten
aanzien van 's lands verdediging opgelegd kunnen worden.'
Art. 99:
'Bij de wet worden de voorwaarden genoemd, waarop wegens ernstige

gewetensbezwaren vrijstelling van de krijgsdienst wordt verleend.'
(Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden, in De Nederlandse
Wetboeken, uitgave van J. Fruin, bewerkt door M. Cremers, Zwolle
1982, blz. 3-37; Grondwet, in Nederlandse Wetqevinq - studentenedi-
tie, blz. 9-33).

144 Resp. afkomstig van het commissie-lid Meuwisse (Tweede Rapport van de
staatscommissie, blz. 105) en - via H. van Wijk - van de Pacifistisch
Socialistische Partij (Naar een nieuwe Grondwet II, nr. 16, blz. 144;
Adviezen 1967 - mei 1968, blz. 144). Cfr. Wijk H. v., Dienstweigeren
als grondrecht, blz. 39.

145 Tweede Rapport van de staatscommissie, blz. 63vv.

146 Wijk H. v., Dienstweigeren als grondrecht, blz. 39.

147 Tweede Rapport van de staatscommissie, blz. 65.
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HOOFDSTUK III

148 Bainton R., Christian attitudes toward war and peace, a historical
survey and critical re-evaluation ( afgekort: CA), London 1961, blz.
68.

Cfr. Bainton R., The Churches and war; historic attitudes toward
christian participation, a survey from biblical times to the present
day (overdruk van Social Action, 15-1-1945); Harnack A., Militia
Christi, die christliche Religion und der Soldatenstand in den ersten
drei Jahrhunderten, 1905, Darmstadt 1963, herdruk; Hornus J.M.,
Evanqile et Labarum, 6tude sur l'attitude du christianisme primitif
devant les probl&mes de l'Etat, de la querre et de la violence (Nou-
velle sdrie thdologique, IX), Genove 1960; Jong K. de, Dienstwei-
qerinq bib de oude christenen, Leiden 1905.

149 Bainton R., CA, blz. 67vv.

150 Ibidem, blz. 81-84.
Cfr. Schdpf B., Das TBtunqsrecht bei den fruhchristlichen Schrift-
stellern bis zur Zeit Konstantins (Studien zur Geschichte der kath.
Moral-theologie, 5), Regensburg 1958, blz. 206vv.; Schreiber J.,
a.w., blz. 15vv.

151 Bainton R., CA, blz. 85vv.

152 Martin D., Pacifism, a historical and sociological study, Londen
1965, blz. 36-37.

153 Moore R., The origins of european dissent, Londen 1977, blz. 231.

154 Ibidem, blz. 226; Ligt B. de, Vrede als daad, beqinselen, qeschiede-
nis en strijdmethoden van de direkte actie teqen oorloq, I, Arnhem
1931, blz. 187-188.

155 Algermissen K., Konfessionskunde, Celle/Giesel 1957, zevende herziene
druk, blz. 785-788, waar de auteur onder meer verwijst naar gematigde
elementen onder de Hussieten die zich omstreeks 1490 aaneensloten in
broedergemeenten; Ligt B. de, a.w. I, blz. 195-200; Martin D., a.w.,

blz. 41; Williams G., The radical reformation, Philadelphia 1962,
blz. 150-151, 204.

156 Williams G., a.w., blz. 119; Cfr. Algermissen K., a.w., blz. 764-768.

157 Conscientious objector, in The Mennonite Encyclopedia, I, Hillsboro
1972-1976, blz. 692-699; Military service in Europe, in The mennonite
Encyclopedia, I, blz. 688-690; Zijpp N. v.d., a.w., blz. 18-19.

158 Cfr. Algermissen K., a.w., blz. 768vv.

159 Ibidem, blz. 774-776.
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160 Ibidem, blz. 777-785.

161 Mayer P., The pacifist conscience, Londen 1966, blz. 92.

162 Algermissen K., a.w., blz. 777-785.

163 Bremer H., Doperse weerloosheid, in Handboek voor de vredesbeweqing,
de radicaal-pacifistische strominqen (afgekort: HaV), Den Haag 1954,
blz. 26-43; Ligt B. de, a.w. I, blz. 251-262; Zijpp N. v.d., a.w.,
passim.

164 Algermissen K., a.w., blz. 644-645, 649-652, 658-661; Ligt B. de,
a.w. I, blz. 265-266; Troeltsch E., Die Soziallehren der christlichen
Kirchen und Gruppen (Gesammelte Schriften, I), Aalen 1965, tweede
druk, blz. 362vv.

165 In de Verenigde Staten van Amerika bleken de dienstweigeraars gedu-
rende de Tweede Wereldoorlog te behoren tot liefst 345 verschillende
kerkgenootschappen (Zie CO, blz. 16-27). Cfr. Ligt B. de, a.w. I,
blz. 275vv.; Martin D., a.w., blz. 38; Grundel J., Lexikon der
christlichen Kirchen und Sekten, Wenen/Freiburg/Bazel 1961 (zie bij-
voorbeeld onder 'Duchoborzen'); Tchertkoff V. (red.), Christian
Martyrdom in Russia. Persecution of the Spirit-wrestlers (or
Doukhobrotsi) in the Caucasus, Londen 1897.

166 Cfr. Ligt B. de, a.w. I, blz. 150-327; Troeltsch E., a.w., blz.
362vv.

167 Cfr. Brock P., Pacifism in Europe to 1914, New York 1972; Devaldhs
M., a.w.; het Nederlands tijdschrift De Wapens neder, Maandblad van
de Anti-militaristische vereniging - I.A.M.V., 1 (1904/5)-1940; Gie-
sen J., a.w., passim; Hugenholtz J., a.w., passim; Jochheim G., a.w.,
blz. 118; Mierop L. v., Mijn aanklacht, moordaanslaq van staatsweqe,
Amersfoort c.1905; St8cker H., Kriegsdienstverweigerung, in Lenz K.,
Fabian W., a.w., blz. 128-138; Termeer G. e.a., Dienstweiqeraars,
over dienstweiqerinq en verzet teqen het militarisme vanaf de eeuw-
wisselinq tot nu, Amsterdam 1984.

168 Schreiber J., a.w., blz. 51.

169 In plaats van 'klassiek pacifisme' wordt dan gesproken over 'jong
pacifisme' (Schreiber J., a.w., blz. 52).

170 Denker H., Der pazifistischer Protest der Aktion, Freibrug i.Br.
1962; Hugenholtz J., Uit de voorgeschiedenis van de vredesbeweging,
in Hugenholtz J., a.w., blz. 23-31(26); Kobler Fr., Ligt B. de, Uber

die Taktik des aktiven Pazifismus, in Kobler Fr., a.w., blz. 346-358.

171 Giesen J., a.w., passim; Jochheim G., a.w., blz. 108-109, 125. Cfr.
de Tijdschriften De wapens neder, en Vrede, orqaan tot bespreking van
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de praktilk der liefde, 1897/98-1909, en Kerk en Vrede, 1925/26-1941.

172 Cfr. Dokumente, in Kobler Fr., a.w., blz. 361-367; Giesen J., a.w.,
blz. 22, 57, 81; Hecquet M., Steinitz M., a.w., passim; Ligt B. de,
Vrede als daad, II, Arnhem 1933, blz. 110-111, 259. Laatstgenoemd au-
teur wijst tevens op eerder verschenen dienstweigeringsmanifesten, te
weten in Engeland (1846) en in Frankrijk (1870). RAE J., Conscience
and politics. The British government and the conscientious objector
to military service 1916-1919, Londen 1970, passim; Schreiber J.,
a.w., blz. 74, waar de auteur nadrukkelijk wijst op de betekenis van
het organisatie-element, waardoor de dienstweigeringszaak onder de
aandacht kwam van militairen en politici.

173 In verband met het dienstweigeringsmanifest in Nederland en de straf-
rechtelijke vervolging van de ondertekenaars zie men: Berichten over
dienstweiqerinq, Utrecht/Den Haag 1917-1918; Berichten aanqaande het
Dienstweiqerinqsmanifest, nrs. 1-3, Soest 1916-1917; Ligt B. de, Op-
ruiers? Het dienstweiqerinqsmanifest voor de rechtbank te Utrecht
verdediqd. Een slechts ten deele uitqesproken rede, Amsterdam 1916;
Mierop L.  v., Het recht der persoonliike vri,iheid teqenover de
staatsmacht. Verweer voor het qerechtshof te Amsterdam op 25 mei
1916, Rotterdam 1916; Mededelinqen van 't komitd van aktie dienst-
weiqerinqsmanifest 'Mobiliseeren', nrs. 1-12, Blaricum 1927-1933.
Zie in dit verband voorts: Brown H., Der Durchbruch. Studie Ober
Krieqsdienstverweiqerunq und die Internationale der Krieqsdienstqeq-
ner, Wenen 1930; Krieqsdienstverweiqerer in vielen L ndern. Bericht
uber die Bewequnq in 21 Landern und Ober die internationale Konfe-
renz in Sonntaqsberq (Osterreich), juli 1928, uitgave van War Resis-
ters'International, Engfield z.j.
Verder zij gewezen op Devaldos M., a.w., blz. 276; Giesen J., Massa-
le dienstweiqering, Rotterdam 1919; De Handelinqen van het Alqemeen
Conqres voor dienstweiqerinq (op den qrondslaq van het manifest 'Mo-
biliseeren'), qehouden op Zaterdaq 18 en Zondaq 19 april 1925 te
Utrecht, Blaricum 1925; Verslaq van het (tweede) Landelijk Conqres
voor dienstweiqering qehouden te Utrecht op 2 en 3 oktober 1926; Ver-
slaq van het 5e internationale dienstweiqerinqsconqres qehouden 18 en
19 mei 1929, Den Haag 1929; Jochheim G., a.w., blz. 177vv., 240vv.;
Kleene P., a.w., blz. 170-174.

174 Zo bijvoorbeeld het Comitd voor qewetensvrijheid inzake den krijqs-
dienst en Steunfonds voor slachtoffers van Principieel en Daadwerke-
lijk Anti-militarisme (Francois J., De dienstweiqerinqswet, haar toe-
passing en qevolqen, Rotterdam 1939, tweede druk; Giesen J., Nieuwe
qeschiedenis, blz. 212vv.).

175 Idee*n daaromtrent werden ten onzent vooral gedragen door de Jonqe-
ren Vredes Actie. (Zie: Buter E., Geweldloosheid en nieuwe weerbaar-
heid, in HaV, blz. 58-88).

176 Zie in verband met deze organisaties en de activiteiten ervan bij-
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voorbeeld: Heering G., De zondeval van het christendom, een studie
over christendom, staat en oorloq, Arnhem 1928, blz. 338-342; Inter-

nationale vrijwillige hulpdienst, in HaV, blz. 267-268; Verkruisen
N., Hulpwerk, in HaV, blz. 165-172; War Resisters'International, uit-
gave van War Resisters'International, Brussel z.j.

177 Jochheim G., a.w., blz. 376vv., 421vv.

178 Zie: Dankbaar B., Dienstweigering en desertie tijdens de oorlog met
Indonesi6 1945-1950, in Jaarboek voor de qeschiedenis van socialisme
en arbeidersbeweqinq in Nederland 1977, Nijmegen 1978, blz. 341-367;
De berechtinq van India-deserteurs, bijlage Vri,i Nederland, 10 de-
cember 1983; Robben W., De Indonesi6-weiqeraars 1945-1950, een on-
derzoek naar de omvanq, motieven en qevolqen, uitgave van Stichting
Voorlichting Aktieve Geweldloosheid (SVAG), Zwolle 1981; de eerste
jaargangen van Vredesactie, tijdschrift van de Algemene Nederlandse
Vredesactie 1 (1947)-31(1977), nadien opgenomen in 't Kan anders 1
(1978)-....

179 Cfr. Strijd Kr., De derde weg, in HaV, blz. 223-230.

180 Jochheim G., a.w., blz. 539-544.

181 Mandere H. v.d., De vredesbeweqinq en hare qeschiedenis, kort over-
zicht van de denkbeelden, die op pacifistisch qebied in de loop der
eeuwen zijn naarvoren qebracht, en van de qeorqaniseerde vredesbewe-
qinq, qelijk zij sedert den aanvanq der 19e eeuw bestaat, Leiden
1928, blz. 68-95; Idem, Niederlande, in Lenz K., Fabian W., a.w.,
blz. 255-258.

182 Holl K., Pazifismus, in Geschichtlichte Grundbeqriffe, historisches
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, III, Stuttgart

1978, blz. 767-786 (769vv.); Mandere H. v.d., De vredesbeweqinq en
hare qeschiedenis, blz. 84, 85-217; Quidde L., Die Geschichte des
Pazifismus, in Lenz K., Fabian W., a.w., blz. 6-36.

183 Quidde L., a.w., blz. 16vv. Cfr. Hugenholtz J., Uit de voorgeschie-
denis van de vredesbeweging, in Hugenholtz J., a.w., passim.

184 Quidde L., a.w., blz. 30-31, 34-35; Schreiber J., a.w., blz. 53vv.

185 Quidde L., a.w., blz. 31.

186 Voor een eerste kennismaking met de op gang komende stroom literatuur

in de zestiger jaren zij verwezen naar Everts Ph., Het oorloqspro-
bleem na vi,ifentwintiq ,iaar Vereniqde Naties, Voorburg 1970. Cfr. De
vredesbeweqinq: ontwikkelinq, betekenis, perspectief I, II, themanum-
mers van Civis Mundi 23 (1984), nrs. 2 en 3.

187 Everts Ph., a.w., blz. 8-10; Feil E., Weth R. (red.), Diskussion zur
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'Theoloqie der Revolution', Mainz/Munchen 1969; Fierro A., The mili-
tant Gospel, an analysis of contemporary political theoloqies, New
York/Londen 1977, blz. 193-207.

188 Vrede in aktie, uitgave van de stichting Vredesopbouw, Utrecht z.j.
(Zie de omslag.)

189 Holl K., a.w., blz. 786.

190 Zie het eerder aangehaalde rapport The role of youth in the promotion
and protection of human rights, the question of conscientious
ob.iection to military service, a report  of the secretary-general,
blz. 31.

191 Zo ook bijvoorbeeld het Lawyer's Committee for international human
rights met het door hen uitgegeven rapport van J. McGee: Conscien-
tious ob,lection to military service as a human right, New York 1979.

192 Zie: Amnesty International, afdelinq Nederland, statuten van vereni-
ging, 2£).ils qewi,lziqd op dr. ledetiverqaderinq van 7 .luni 1975 te
Utrecht, goedgekeurd bij KB 10-7-1975, nr. 75; De rechten van de mens

en Amnesty International, in Amnesty International, Universele ver-
klarinq van de rechten van de mens, Amsterdam 1975, blz. 6; Ennals
M., Inleiding. Wat is Amnesty International, in Amnesty International
76/77. Het jaarboek van de politieke qevanqenen, Amsterdam 1977, blz.
9-12.

193 Cfr. Report on the right of conscientious objection, in Documents,
VII, a.w., blz. 4, en de jaarboeken van Amnesty International. Naast

'politieke gevangenen' wordt ook gesproken van 'gewetensgevangenen'
(Ennals M., a.w., blz. 11).

194 Minutes and reports of the fourth meeting of the central committee of
the World Council of Churches Rolle (Switzerland) August 4-11, 1951,
z.pl. 1951, blz. 25-27; The Evanston Report. The second Assembly of
the World Council of Churches 1954, Londen 1955, blz. 140vv. Cfr.
Beckmann J., Kirche und Kriegsdienstverweigerung im 20. Jahrhundert,
in Aland K., Schneemelcher W. (red.), Kirche und Staat, Festschrift

fur Hermann Kunst, Berlijn 1967, blz. 249-277 (255vv.); Schaffer P.,
Weissbrodt D., a.w., blz. 36; Schreiber J., a.w., blz. 29-31.

195 Beckman J., a.w., blz. 253-254.

196 Rapport d'Upsal 1968, rapport officiel de la quatritme assemblde du
conseil oecumdnique des dqlises Upsal, 4-20 juillet 1968 (red. N.

Goodall), Gen6ve 1969, blz. 72-75(72) (The Uppsala report 1968. Of-

ficial report of the fourth assembly of the World Council of Churches

Uppsala, July 4-20, 1968 (red. N. Goodall), Genove 1968, blz. 64).

197 Cfr. opmerking van P. Oestreicher bij het rapport van Uppsala (Rap-
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port d'Upsal, blz. 80).

198 Voor de geschiedenis van het dienstweigeringsthema binnen de Evange-
lische Kirche zij verwezen naar: Beckmann J., a.w., blz. 273-276;

Kubbig W., Kirche und Krieqsdienstverweiqerunq in de BRD, Stuttgart
1974, blz. 15-61; Scharffenorth G., Konflikte in der Evangelischen
Kirche in Deutschland 1950 bis 1969 im Rahmen der historischen und
Bkumenischen Friedensdiskussion, in Duchrow U., Scharffenorth G.,
a.w., blz. 17-116.

199 Scharffenorth G., a.w., blz. 58-65, 70, 76.

200 World Council of Churches, Uppsala to Nairobi, Londen 1975, blz.
173-174.

201 Peace - the desperate imperative, the consultation on christian con-
cern for peace, Baden, Austria, april 3-9, 1970, Genbve 1970.

202 A.w., blz. 57-58.

203 Militarisme, rapport van de consultatie over militarisme te Glion,
Zwitserland, in De kerken en het vraaqstuk van het militarisme in
Nederland, analyse, inventarisatie, aanbevelinqen, rapport van de
werkqroep militarisme, inqesteld door de secties sociale vraqen en
internationale zaken van de Raad van Kerken en het Interkerkelilk
Vredesberaad, z.pl. 1978, le bijlage. Cfr. Geweld - qeweldloosheid en
de strild voor sociale rechtvaardiqheid, een verklarinq van het Cen-
traal Comitd van de Wereldraad van Kerken 1973, uitgave #an Kerk en
Vrede, Amersfoort 1977, vierde druk.

204 Bedoeld worden hier de uitspraken van het kerkelijk leergezag en de
pauselijke commissie Justitia et Pax. Het betekent niet dat niet
reeds veel eerder binnen de RK Kerk de dienstweigeringsgedachte werd
aangehangen of in bescherming werd genomen. Zie hiervoor bijvoor-
beeld: Vredesactie, 1913-1940, tijdschrift van de Katholieke Jongeren
Vredesactie; Heering G., Katholiek pacifisme (Vlugschrift, 1), uitga-
ve van Kerk en Vrede, Bolsward 1924; Katholieke stemmen teqen de oor-

loq, uitgave van War Resisters'International, Bussum 1929; Posset
Fr., Krieq und Christentum. Katholische Friedensbewequnq zwischen dem
Ersten und Zweiten Weltkrieq unter besonderer Berucksichtiqunq des
Werkes von Max Jozef Metzger, Meiningen 1978; en bijvoorbeeld voor
wat de Verenigde Staten van Amerika betreft: Catholic conscientious
objection during World War II, in Catholic Historical Review
61(1975), blz. 222-242, en McNeal P., a.w.

205 Gaudium et spes, Pastorale constitutie over de Kerk in de wereld van
deze tijd (Constituties en decreten van het Tweede Vaticaans Oecume-
nisch Concilie, schema XIII), uitgave van Katholiek Archief (afge-
kort: KA), Amersfoort z.j., 77-90, blz. 189-217.
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206 Paraqraaf 79 (De bellorum immanitate refrenda): 'Insuper aequum vide-
tur ut leges humaniter provident pro casu illorum qui ex motivo con-
scientiae arma adhibere recusant, dum tamen aliam formam communitati
hominum serviendi acceptant.' (Pastorale constitutie over de Kerk in
de wereld van deze ti,jd, blz. 194).

207 Dubarle D., Schema dertien en de oorlog, in De Kerk in de wereld van
deze tijd (Vaticanum l I, schema dertien, tekst en commentaar), Hil-
versum 1967, blz. 249-315(264).

208 Het ambteli,ik priesterschap en de rechtvaardiqheid in de wereld,
uitgave van KA, Amersfoort 1972.

209 A.w., blz. 47-48.

210 A.w., blz. 50; Pauselijke commissie 'Justitia et Pax': De kerk en de
rechten van de mens, in AvK 30 (1975), blz. 1058-1104.

211 Pauselijke commissie 'Justitia et Pax', a.w., blz. 1069-1070.

212 A.w., blz. 1082 (onder aantekening 40 aldaar).

213 Cfr. Dubarle D., a.w., blz. 266-267.

214 De Konferentie-verklaring, korte inhoud van de werkgroeprapporten, in
Heiliqe oorloq (Cahiers voor vredesvraagstukken, 13), uitgave van het
Interkerkelijk Vredesberaad, Den Haag 1972, blz. 32-37.

215 Zie aantekening 86 en 91.

AANTEKENINGEN BIJ TERUGBLIK EN VOORTGANG VAN HET ONDERZOEK

216 Zie: Freihalter G., Gewissensfreiheit; Aspekte eines Grundrechts,

Berlijn 1973, blz. 21, 156; Geiger M., Stratenwerth G., Militar-

dienstverweigerung, in Idem, Ethische Geqenwartsprobleme in theoloqi-

scher und juristischer Beurteilunq, ein Seminarbericht, Zurich 1968,
blz. 47-49(47); Toth J., a.w., blz. 220.

217 Cfr. Bluhdorn J. (red.), Das Gewissen in der diskussion (Wege der
Forschung, 37), Darmstadt 1976; Delhaye Ph., La conscience morale du
chrotien (Le mystdre chrotien; thdologie morale, 4), Doornik

1964; Furger Fr., Gewissen und Kluqheit in der katholischen Moral-
theoloqie der letzten Jahrzehnte, Luzern 1965; Petrilowitsch N.

(red.), Das Gewissen als Problem (Wege der Forschung, 66), Darmstadt
1966.

218 Langlade-Demoyen C., L'objection de conscience dans les iddes et les
institutions, Parijs 1958 (inleiding).

219 Schreiber J., a.w., blz. 137. Cfr. Leder G., a.w., blz. 53vv., 132.
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AANTEKENINGEN BIJ DEEL II

HOOFDSTUK IV

1   Voor de vindplaats van de verschillende schriftelijke stukken van het
wetsontwerp en van de verslagen van de openbare beraadslagingen in
het parlement, en voor de daarbij gehanteerde aanduidingen zij op het
volgende gewezen.
De schriftelijke stukken dragen het nummer 433, parlementair zit-
tingsjaar 1921-1922 (21/22), en het nummer 77, parlementair zittings-
jaar 1922-1923 (22/23). Zij zijn opgenomen in de Bijlaqen van de Han-
delingen van de Tweede Kamer (afgekort: H.II) en in de Handelinqen
van de Eerste Kamer (afgekort: H.I).
De schriftelijke stukken betreffen de Memorie van Toelichtinq bij het
ontwerp van wet, zoals ingediend bij de Tweede Kamer (afgekort:
MvT.II, 21/22, blz. 1-3), het Voorlopiq Verslaq der commissie van
rapporteurs ter voorbereiding van de beraadslaginqen over het ontwerp
(afgekort: VV.II, 21/22, blz. 5-8; VV.I, 22/23, blz. 923-924) en de

Memorie van Antwoord van de regering op het verslag,opgenomen in het
Eindverslaq der commissie (afgekort: MvA.II, 22/23, blz. 1-8; MvA.I,
22/23, blz. 957-958).
De openbare beraadslagingen vinden plaats in 1923 (H.II, 22/23, blz.
2253-2290; H.I, 22/23, blz. 1003-1018). In dit jaar werd het wetsont-
werp aangenomen en naar dit jaar van aanneming draagt het in het on-
derzoeksverslag het jaartal '1923'.
De aanduidingen 'lk' (linkerkolom) en 'rk' (rechterkolom) achter de
aangegeven bladzijde hebben betrekking op de kolomsgewijze weergave
van de tekst van de betreffende schriftelijke stukken en van de
beraadslagingen. Dit geldt ook voor de aantekeningen bij het volgende
hoofdstuk.
Ter verdere informatie wordt achter de naam van de betreffende woord-
voerd(st)er bij de eerste vermelding de partijpolitieke richting
genoemd waartoe hij of zij behoort (Parlement en kiezer 12 (1923),
Den Haag 1923, blz. 19vv.). Ook bij de volgende twee hoofdstukken zal
dat het geval zijn.

2   Tekst van de motie-DRION (Liberale Staatspartij, de Vrijheidsbond),
d.d. 14 juni 1922 (MvT.II, 21/22, blz. 1 lk).

3   MvT.II, 21/22, blz. 1 rk.

4   MvA.I, 22/23, blz. 958 lk.

5   MvT.II, 21/22, blz. 2 rk.

6   VV.II, 21/22, blz. 6 lk.

7   A.w., blz. 6 lk.



316

deel II

8   A.w., blz. 6 rk.

9   A.w., blz. 5 lk/rk.

10  MvA.II, 22/23, blz. 1-2.

11  Interpellatie-Van Ravesteijn (Communistische Partij Holland), H.II,
20/21, blz. 2881-2882, 3057; aanhangsel H.II, 20/21, blz. 9, 151,165.

12  Minister Heemskerk, Minister van Justitie (Anti-Revolutionaire
Partij), H.II, 22/23, blz. 2275 lk/rk. Cfr. Zijlstra (Anti-Revolu-
tionaire Partij), H.II, 22/23, blz. 2258 lk/rk; Anema (Anti-Revolu-

tionaire Partij), H.I., 22/23, blz. 1011 rk.

13  Zijlstra, H.I, 22/23, blz. 2258 rk.

14  Minister Heemskerk, H.II, 22/23, blz. 2275 lk/rk.

15  Anema, H.I, 22/23, blz. 1010 rk - 1011 lk, onder vermelding van de
noodzaak het altijd enigszins kort en pakkend te moeten zeggen;
Deckers (Roomsch-Katholieke Staatspartij), H.II, 22/23, blz. 2282 lk;
Minister Heemskerk, H.II, 22/23, blz. 2285 rk; Schokking
(Christelijk-Historische Unie), H.II, 22/23, blz. 2266 rk.

16  Schokking, H.II, 22/23, blz. 2266 rk; Zijlstra, H.II, 22/23, blz.
2258 lk/rk.

17  Anema, H.I, 22/23, blz. 1011 rk; cfr. Zijlstra, H.II, 22/23, blz.

2258 rk, 2259 lk.

18  Minister Heemskerk, H.II, 22/23, blz. 2275 rk.

19  Steger (Roomsch-Katholieke Staatspartij), H.I, 22/23, blz. 1004
lk/rk.

20  Pothuis-Smit (Sociaal-Democratischen Bond), H.I, 22/23, blz. 1008 rk
- 1009 lk; Troelstra (Sociaal-Democratische Arbeiders Partij), H.II,
22/23, blz. 2268 rk.

21  Van Ravesteijn, H.Il, 22/23, blz. 1518 rk - 1519 lk; Wijnkoop (Commu-
nistische Partij Holland), H.II, 22/23, blz. 2262 rk.

22  MvA.I, 22/23, blz. 957 rk.

23  Minister Heemskerk, H.II, 22/23, blz. 2258 rk.

24  Idem, H.I, 22/23, blz. 1018 lk; cfr. MvA.I, 22/23, blz. 958 lk.

25  Steger, H.I, 22/23, blz. 1005 lk.
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26  Idem, H.I, 22/23, blz. 1004 lk - 1007 lk.

27  Troelstra, H.II, 22/23, blz. 2268 lk - 2269 lk.

28  Idem, H.II, 22/23, blz. 2280 rk; Wijnkoop, H.II, 22/23, blz. 2263 rk.

29  Troelstra, H.II, 22/23, blz. 2268 lk.

30  Dresselhuys (Liberale Staatspartij, de Vrijheidsbond), H.II, 22/23,
blz. 2270 rk; Kleerekoper (Sociaal-Democratische Arbeiders Partij),
H.II, 22/23, blz. 2264 lk.

31  Van Ravesteijn, H.II, 22/23, blz. 1518 rk - 1519 lk; Wijnkoop, H.II,

22/23, blz. 2264 rk.

32  Kolthek (Socialistische Partij), H.II, 22/23, blz. 1532 lk; Wijnkoop,
H.Il, 22/23, blz. 2262 rk.

33  Kolthek, H.II, 22/23, blz. 1533 lk/rk.

34  Dresselhuys, H.II, 22/23, blz. 2270 rk.

35  Amendement-Zadelhoff (Sociaal-Democratische Arbeiders Partij), H.II,
22/23, blz. 2279 rk: 'Hij, die voor inlijving als dienstplichtige is
aangewezen of de militair, die ernstige gewetensbezwaren heeft tegen
de vervulling van militaire dienst (...)'.
Bakker-Nort (Vrijzinnig Democratischen Bond), H.II, 22/23, blz. 2259
rk; Troelstra, H.II, 22/23, blz. 2269 lk; Wijnkoop, H.II, 22/23, blz.
2262 rk.

36  Pothuis-Smit, H.I, 22/23, blz. 1008 lk.

37  Minister Heemskerk, H.II, 22/23, blz. 2276 rk; MvA.I, 22/23, blz. 957
rk. Bij de hoofdelijke stemming over het ontwerp stemden Wijnkoop en
Van Ravesteijn tegen (H.II, 22/23, blz. 2291 rk). In de Eerste Kamer
werd het ontwerp zonder hoofdelijke stemming aangenomen (H.I, 22/23,
blz. 1018 rk).

HOOFDSTUK V

38  Voor de vindplaats van de verschillende schriftelijke stukken van het

wetsontwerp en van de verslagen van de openbare beraadslagingen in
het parlement, en voor de daarbij gehanteerde aanduidingen zij op het
volgende gewezen.
Het oorspronkelijke ontwerp met toelichting uit het zittingsjaar
1958-1959 (58/59) en de overige stukken uit de zittingsjaren
1959-1960 (59/60), 1961-1962 (61/62) dragen nummer 5394. Zij zijn
terug te vinden in de Bijlaqen van de Handelingen der Tweede en
Eerste Kamer (H.II; H.I, met een bijzondere aanduiding).
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De schriftelijke stukken betreffen de Memorie van Toelichtinq bij het
ontwerp (afgekort: MvT.II, 58/59); het Voorlopiq Verslaq van de
kamercommissie ter voorbereiding van de openbare beraadslagingen
(afgekort: VV.II, 59/60; VV.I, 5394, 138, 61/62), de Memorie van Ant-
woord op het voorlopig verslag (afgekort: MvA.II, 61/62; MvA.I, 5394,

138b, 61/62, opgenomen in het Eindverslaq van de kamercommissie).
Voorts betreffen de schriftelijke stukken de Nota van Wi.iziqinqen
(afgekort: NvW), behorend bij het antwoord aan de commissie uit de
Tweede Kamer,  en een tweede  Nota van Wi,iziqinqen (afgekort:  NvW2),
ingediend ten tijde van de beraadslagingen.
De beraadslagingen vinden plaats in 1962 (H.II, 61/62, blz. 821-838,
888-911, 914-915; H.I, 62/63, blz. 8-23). In dit jaar werd het ont-
werp aangenomen en naar dit jaar van aanneming draagt het wetsontwerp
in het onderzoeksverslag het jaartal '1962'.

39  MvT.II, 58/59, blz. 8 rk; VV.II, 59/60, blz. 3 lk.

40  MvA.II, 61/62, blz. 3 rk - 4 lk.

41  VV.II, 59/60, blz. 3 lk; MvA.II, 61/62, blz. 4 lk; Minister De
Visser, Minister van Defensie (Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie), H.II, 61/62, blz. 891 lk; Idem, H.I, 62/63, blz. 17 rk.

42  Minister De Visser, H.II, 61/62, blz. 889 rk - 890 lk.

43  Van Hulst (Christelijk-Historische Unie), H.I, 62/63, blz. 14 lk;
Kranenburg (Partij van de Arbeid), H.II, 61/62, blz. 823 rk - 824 lk;
Roosjen (Anti-Revolutionaire Partij), H.II, 61/62, blz. 828 lk;
Minister De Visser, H.II, 61/62, blz. 889 lk - 890 rk.

44  Minister De Visser, H.II, 61/62, blz. 890 lk; Algra (Anti-Revolu-
tionaire Partij), H.I, 62/63, blz. 9 rk.

45  Cfr. Lankhorst (Pacifistisch Socialistische Partij), H.II, 61/62,
blz. 831 lk.

46  Van Hulst, H.I, 62/63, blz. 14 lk.

47  Minister De Visser, H.II, 61/62, blz. 890 lk; Minister Beerman,
Minister van Justitie (Christelijk-Historische Unie), H.I, 62/63,
blz. 19 rk; Algra, H. I, 62/63, blz. 8 rk - 9 lk; Van Hulst, H.I,
62/63, blz. 14 lk; Kranenburg, H.II, 61/62 blz. 823 rk - 824 lk, 825
rk.

48  Van Hulst, H.I, 62/63, blz. 14 lk; Kranenburg, H.II, 61/62, blz. 826
lk.

49  Algra, H.I, 62/63, blz. 8 rk - 9 lk; cfr. Van Hulst, H.I, 62/63, blz.
14 lk.
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50  Cfr. Moorman (Katholieke Volkspartij), H.II, 61/62, blz. 821 lk/rk.

51  Minister De Visser, H.II, 61/62, blz. 890 rk.

52  MvA.II, 61/62, blz. 4 lk/rk; VV.II, 59/60, blz. 2 rk - 3 lk.

53  VV.II, 59/60, blz. 3 lk; Moorman, H.II, 61/62, blz. 822 lk - 822 rk,
789 het liefst geen nadere aanduiding in de wettekst; Witteman
(Katholieke Volkspartij), H.I, 62/63, blz. 13 lk.

54  Zie aantekening 52.

55  Amendement-Roosjen, II, 10, 61/62: 'Ernstige gewetensbezwaren in de
zin van deze wet zijn gewetensbezwaren tegen de vervulling van
militaire dienst:

a hetzij bepaaldelijk gericht op strijd met de wapenen,
b hetzij van welke aard ook,

welke hun grond vinden in de overtuiging van de bezwaarde, dat het
hem niet geoorloofd is, ook niet ingevolge overheidsbevel, de
evenmens te doden.'

Cfr. Algra, H.I, 62/63, blz. 11 lk; Couzy (Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie), H.II, 61/62, blz. 835 rk; De Vos van Steenwijk
(Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), H.I, 62/63, blz. 11 rk.

56  Thomassen (Partij van de Arbeid), H.I, 62/63, blz. 15 rk.

57  Algra, H.I, 62/63, blz. 10 rk.

58  Minister De Visser, H.I, 62/63, blz. 18 rk; Van Hulst, H.I, 62/63,
blz. 14 rk; Witteman, H.I, 62/63, blz. 13 rk.

59  MvA.II, 61/62, blz. 4 rk; Minister De Visser, H.II, 61/62, blz. 890
rk; Kranenburg, H.II, 61/62, blz. 826 lk; Moorman, H.II, 61/62, blz.
822 rk; cfr. Diepenhorst (Anti-Revolutionaire Partij), H.I, 62/63,
blz. 22 rk.

60  Kranenburg, H.II, 62/63, blz. 826 lk.

61  MvA.II, 61/62, blz. 4 lk/rk.

62  MvA.II, 61/62, blz. 4 lk.

63  MvA.II, 61/62, blz. 4 lk; NvW2, II, 61/62, blz. 2 lk; Minister De
Visser, H.II, 61/62, blz. 889 lk - 891 lk; Idem, H.I, 62/63, blz. 17
rk - 18 lk; Kranenburg, H.II, 61/62, blz. 826 rk; Moorman, H.II,
61/62, blz. 822 rk.

64  MvA.II, 61/62, blz. 4 rk; NvW2, II, 61/62; Kranenburg, H.II, 61/62,

blz. 826 rk; Lankhorst, H.II, 61/62, blz. 900 rk - 901 rk. Zie voorts

aantekening 63.
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65  Zie Van Hulst, H.I, 62/63, blz. 14 rk; Kranenburg, H.II, 61/62, blz.
826 rk; Moorman, H.II, 61/62, blz. 821 rk; Minister De Visser, H.II,
61/62, blz. 890 rk; Witteman, H.I, 62/63, blz. 13 lk.
Het wetsontwerp werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
De volgende leden van het parlement wensten geacht te worden te heb-
ben tegengestemd: Van Dis (Staatkundig Gereformeerde Partij), Roosjen
en de overige leden van de fractie van de Anti-Revolutionaire Partij
in de Tweede Kamer (H.II, 61/62, blz. 914 rk); en voorts de leden van
de fractie van de Anti-Revolutionaire Partij in de Eerste Kamer met
uitzondering van Diepenhorst (H.I, 62/63, blz. 25 rk).

66  MvA.II, 61/62, blz. 18 lk.

67  Lankhorst, H.II, 61/62, blz. 833 lk - 891 rk.

68  Kranenburg, H.II, 61/62, blz. 824 rk; Lankhorst, H.II, 61/62, blz.
832 lk.

HOOFDSTUK VI

69  Voor de vindplaats van de verschillende schriftelijke stukken van het
wetsontwerp en van de verslagen van de openbare beraadslagingen in
het parlement, en voor de daarbij gehanteerde aanduidingen zij op het
volgende gewezen.
De schriftelijke stukken dateren uit de parlementaire zittingsjaren
1970/1971 (70/71), 1971/1972 (71/72) en 1974/1975 (74/75) t/m
1978/1979 (78/79). Als onderdelen van het wetsontwerp voeren zij alle
nummer 11 155, het nummer van het wetsontwerp tot Wijziqen van de Wet
qewetensbezwaren militaire dienst. Vanwege hun groot aantal worden
zij hieronder vermeld onder het eigen nummer dat elk van hen heeft
als onderdeel van het wetsontwerp. De opsomming blijft beperkt tot de
voor het onderzoek belangrijke stukken.
De stukken van de Tweede Kamer en van de Eerste Kamer betreffen het

Voorlopiq Verslaq van de kamercommissie ter voorbereiding van de
openbare beraadslagingen (afgekort: VV.II, 4, 71/72; VV.I, 1, 78/79)
en de Memorie van Antwoord op het verslag (MvA.II, 7, 75/76; MvA.I,

la, 78/79).
De volgende stukken behoren tot de behandeling van het ontwerp in de
Tweede Kamer:

- de bij de Memorie van Antwoord behorende Nota van Wijziqinqen (af-
gekort: NvW, 8, 75/76);
- het Nader Voorlopiq Verslaq van de kamercommissie in reactie op de
Memorie van Antwoord en de voorgestelde wijzigingen (afgekort: NVV,
10, 75/76);
- het antwoord van de regering op het nader verslag in de Nadere
Memorie van Antwoord en in een Aanvullinq op de Nadere Memorie van
Antwoord (afgekort: NMvA, 11, 75/76; ANMvA, 14, 75/76);
- het Eindverslaq van de kamercommissie (afgekort: EV, 15, 75/76);
- de Nota van de regering naar aanleidinq van het Eindverslaq (afge-



321

deel II

kort: NEV, 17, 76/77).
Naast de verschillende amendementen vanuit de Tweede Kamer zijn ver-
der de volgende stukken nog van belang:
- de derde, vierde en vilfde Nota van Wijziqinqen met voorstellen
voor de normerinO van de gewetensbezwaren (afgekort: NvW3, 32, 76/77;
NvW4, 36, 76/77; NvW5, 43, 77/78);
- het Nader verslaq van de kamercommissie in reactie op de vijfde
Nota van Wijzigingen (afgekort: NV, 44, 77/78);
- het Verslaq van een Mondelinq Overleq tussen de kamercommissie en
de regering (afgekort: VMO, 45, 77/78);
- de Nota van de regering naar aanleidinq van het Nader Verslaq
(afgekort: NNV, 46, 77/78).
De beraadslagingen vinden plaats in 1976 en 1978 (H.II, 76/77, blz.
1465-1510, 1566-1578, 2159-2185, 2266-2270, 'noten in bijvoegsel',
blz. 2271-2286, 2483-2485, 'noten in bijvoegsel'; H.II, 77/78, blz.
3053-3073, 3118-3122; H.I, 78/79, blz. 90-103).
Het wetsontwerp werd aangenomen in 1978 en naar dit jaar van aanne-
ming draagt het in het onderzoeksverslag het jaartal '1978'.
Verder zij erop gewezen dat de kolomsgewijze druk van de tekst van de
stukken en van de beraadslagingen ten opzichte van het vorige wets-

ontwerp een wijziging heeft ondergaan. Ten gevolge hiervan worden
drie aanduidingen gehanteerd, te weten 'lk' (linkerkolom), 'mk' (mid-
denkolom) en 'rk' (rechterkolom).

70  VV.II, 71/72, blz. 2 lk; MvA.II, 75/76, blz. 1.
Op de inbreng van buiten het parlement werd reeds in het eerste deel

gewezen. Hier past een uitdrukkelijke vermelding van het voorstel
voor de regel voor de erkenbaarheid van de gewetensbezwaren, zoals
gedaan door het Interkerkelijk Vredesberaad en Pax Christi. Het luidt
als  volgt:
' 1. Ernstige gewetensbezwaren  in  de  zin  van  deze  wet  zijn de onover-

komelijke gewetensbezwaren tegen de persoonlijke vervulling van
militaire dienst.

2.  De bezwaren kunnen zich richten:
a. hetzij tegen de vervulling van militaire dienst in het

algemeen;
b. hetzij tegen persoonlijk gebruik van wapenen in het algemeen;
c. hetzij tegen persoonlijk gebruik van bepaalde wapens;
d. hetzij tegen persoonlijke deelneming in een bepaald leger of

tegen bepaald gebruik van dat leger.'
De toelichting bij het tweede lid van het voorstel geeft aan dat het
niet bedoeld is als een beperking van de erkenbaarheid, maar 'als een
wettelijk onderscheid dat leidt tot een verschil in behandeling na de
erkenning (...)'.
(7ie Dionstweiqpritg, voorstel tot wi,iziqinq van de wet qewetens-
bezwaren militaire dienst (Cahiers voor vredesvraagstukken, 5),

uitgave van het Interkerkelijk Vredesberaad, Den Haag 1969;
Kommentaar van Pax Christi en het Interkerkelijk Vredesberaad op het
wetsontwerp II 155: Wilziqinq van de Wet Gewetensbezwaren Militaire
Dienst, Den Haag, 15 maart 1976, gest. druk, blz. 6.).
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71  De betreffende woordvoerders van de regeringspartijen zijn Kombrink
(Partij van de Arbeid) en De Kwaadsteniet (Anti-Revolutionaire Par-
tij/Christen Democratisch App61).
Minister Vredeling, Minister van Defensie (Partij van de Arbeid) trad
v66r het einde van de regeringsperiode af vanwege een benoeming

elders. Voor diens opvolger ad interim, Minister Stemerdink (Partij
van de Arbeid) trad na de regeringswisseling Minister Scholten aan
als de nieuwe bewindsman (Christelijk-Historische Unie/Christen
Democratisch Appil).
Minister Scholten spreekt van 'impasse' (H. I, 78/79, blz. 97 mk).

72  Cfr. Kombrink, H.II, 77/78, blz. 3120 mk - 3122 lk: hij uit zijn
'teleurstelling' over de afloop van het debat.
De beide fracties van de Staatkundig Gereformeerde Partij in het
parlement wensten geacht te worden tegen het wetsontwerp te hebben
gestemd, met name vanwege de gewijzigde regel voor de erkenbaarheid
van de gewetensbezwaren (H.II, 77/78, blz. 3122 lk; H.I, 78/79, blz.
103 mk).

73  Minister Scholten, H.II, 77/78, blz. 3065 rk. Cfr. Kombrink, H.II,
76/77, blz. 2284 rk; Minister Vredeling, H.II, 76/77, blz. 1501 lk.

74  MvA.II, 75/76, blz. 3; NVV, 75/76, blz. 15-16.

75  MvA.II, 75/76, blz. 1-2, toelichting bij NvW, 75/76, blz. 9-12; NVV,
75/76, blz. 20.

76  NvW, 75/76, blz. 1-2; toelichting bij NvW, 75/76, blz. 6-8.

77  MvA.II, 75/76, blz. 2-3, 4; toelichting bij NvW, 75/76, blz. 5.

78  NVV, 75/76, blz. 2, 7, 10, 11-13.
Van Dis (Staatkundig Gereformeerde Partij), H.II, 76/77, blz. 1488
rk; Imkamp (Democraten '66), H.II, 76/77, blz. 1494 lk - 1495 rk;
Kombrink, H.II, 76/77, blz. 1503 rk; De Kwaadsteniet, H.II, 76/77,
blz. 1467 rk; Luckers-Bergmans (Katholieke Volkspartij/Christen
Democratisch Appdl), H.II, 76/77, blz. 1466 rk - 1467 lk.

79  Toelichting bij NvW, 75/76, blz. 6, 8, 9; MvA.II, 75/76, blz. 13, 14;
Minister Vredeling, H.II, 76/77, blz. 1568 lk.
De tekst van het vereenvoudigde voorstel luidt als volgt:
'Ernstige gewetensbezwaren in de zin van deze wet zijn de onover-
komelijke gewetensbezwaren tegen de persoonlijke vervulling van mili-
taire dienst van degene die militair geweld waarbij hij door zijn
dienstvervulling zou kunnen worden betrokken, dan wel elk of een be-
paald gebruik van een wapen, voorhanden bij de Nederlandse of een
bondgenootschappelijke krijgsmacht, onaanvaardbaar acht.' (NvW3,
76/77, blz. 1-2.)
Het voorstel werd nadien nog gewijzigd door invoeging van de woorden
'direct of indirect' tussen 'dienstvervulling' en 'zou kunnen worden
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betrokken' (NvW, 4, 76/77).

80  MvA.II, 75/76, blz. 3-4, 7; NMvA, 75/76, blz. 3, 4, 5, 7-8;
toelichting bij NvW, 75/76, blz. 4-5, 9-10; De Kwaadsteniet, H.II,
76/77, blz. 1472 mk.

81  MvA.II, 75/76, blz. 7; toelichting bij NvW, 75/76, blz. 5.

82  MvA.II, 75/76, blz. 3; toelichting bij NvW, 75/76, blz. 4, 5; NMvA,
75/76, blz. 3, 4, 6.

83  Minister Den Toom (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), H.II,
70/71, K, blz. 1-6 (2 rk - 3 rk).

84  MvA.II, 75/76, blz. 6; NMvA, 75/76, blz. 3, 4, 5.

85  NVV, 75/76, blz. 2, 3, 6, 7.
Amendement van het lid De Kwaadsteniet c.s., II, 16, 75/76,
ondertekend door De Kwaadsteniet, Kombrink, Imkamp, Van Winkel
(Politieke Partij Radicalen).

86  NNV, 75/76, blz. 3; Van Dis, H.II, 76/77, blz. 1487 lk; Kombrink,
H.Il, 76/77, 1501 mk, 2170 mk; De Kwaadsteniet, H.II, 76/77, blz.
2162 lk/rk; LOckers-Bergmans, H.II, 76/77, blz. 1465 rk - 1467 lk;
Van der Spek (Pacifistisch Socialistische Partij), H.II, 76/77, blz.
1481 mk; Van Winkel, H.II, 76/77, blz. 1491 lk; cfr. aantekening 70.

87  Kombrink, H.II, 76/77, blz. 1499 rk, 1500 lk, 1500 rk, 1501 mk, 1502
rk; Kombrink beschouwt de wil van de meerderheid van de bevolking als
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ook aantekening 106. Op blz. 3067 lk corrigeert de Minister zijn
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erkenbaar; het 'moet blijven gaan om een onoverkomelijk gewetens-
bezwaar'.
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3064 mk; Keja, H.II, 76/77, blz. 1507 mk.
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en middel, en op de voorrang van het doel van geweld boven de ge-
bruikte geweldmiddelen (H.II, 77/78, blz. 3054 mk). Idem, H.II,
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1 3 8  Amendement  van  de leden Kombrink en Beckers-De Brui,in,   1 1,  77/711,  49,
29 juni 1978; cfr. Beckers-De Bruijn, H.II, 77/78, blz. 3065 rk;
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Kombrink, H.I, 77/78, blz. 3055 rk - 3056 lk; Van der Spek, H.II,
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140 Zie blz. 124.

141 Vogt, H.I, 78/79, blz. 94 mk/rk, 101 mk/rk.

142 Minister Scholten, H.I, 78/79, blz. 102 rk - 103 lk; cfr. NVV, 77/78,
blz. 4.

143 MvA.II, 75/76, blz. 8.

144 NVV, 75/76, blz. 22; NMvA, 75/76, blz. 26.

145 De Kwaadsteniet, H.II, 76/77, blz. 1474 rk - 1475 lk.

146 NVV, 75/76, blz. 20 (het commissielid afkomstig uit D'66).

147 Staatssecretaris Van Lent, H.II, 76/77, blz. 1576 rk, 1577 lk, 2183

mk; NMvA, 75/76, blz. 25. Cfr. MvA.II, 75/76, blz. 11-12.

148 Amendementen van de leden Kombrink en Van Winkel, II, 23, 76/77; Ge-
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vanging van die gedrukt onder nr. 34, II, 38, 76/77;

Amendement lid Van der Spek, Il, 35, 76/77; Van der Spek, H.II,

76/77, blz. 1484 lk.

149 Bijvoegsel, H.II, 76/77, blz. 2483 mk/rk; NMvA, 75/76, blz. 2, 5, 26;

NEV, 76/77, blz. 8.

150 NMvA, 75/76, blz. 16, 17; toelichting bij NvW, 75/76, blz. 9; Staats-

secretaris Van Lent, H.II, 76/77, blz. 2272 lk/rk: het kostenaspect

is ook van belang voor het besluit van de regering om de 'ongewapende
militaire dienst' te laten vervallen.

151 NVV, 75/76, blz. 13; De Kwaadsteniet, H.II, 76/77, blz. 1475 lk.

152 Van Dis, H.II, 76/77, blz. 1488 rk.

153 ANMvA, 75/76, blz. 3; Kombrink, H.II, 76/77, blz. 1506 rk; De Kwaad
-

steniet, H.II, 76/77, blz. 1474 lk; Minister Vredeling, bijvoegsel,

H.II, blz. 2270 lk.
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154 ANMvA, 75/76, blz. 1-4; NEV, 76/77, blz. 9; VMO, 77/78, blz. 1.

155 ANMvA, 75/76, blz. 2; VMO, 77/78, blz. 9.

156 ANMvA, 75/76, blz. 3; Kombrink, H.II, 76/77, blz. 1506 rk - 1507 lk,
2184 lk/rk; NEV, 76/77, blz. 7-8. Zie voorts Amendement van de leden
Kombrink en Van Winkel, II, 25, 76/77, houdende de mogelijkheid van
ontslag van de vervangende dienstverplichting door de rechter;
Amendement van het lid Kombrink, II, 47, 77/78, met opening van de
mogelijkheid tot beroep op de wet v66r de keuring.

157 Zie aantekening 153.

158 ANMvA, 75/76, blz. 4; Staatssecretaris Van Lent, H.II, 76/77, blz.
2269 mk.

159 Kombrink, H.II, 76/77, blz. 1506 mk/rk.

160 NVV, 75/76, blz. 14, met het argument dat in de wettekst de 'bron'
van de gewetensbezwaren in de zin van 'godsdienstige of zedelijke
overtuiging' is komen te vervallen; NEV, 76/77, blz. 9; de aanteke-
ning betreffende de vrijstelling wegens het bekleden van een gods-
dienstig - menslievend ambt of een opleiding tot zodanig ambt (VMO,
77/78, blz. 5, 10).

161 Cfr. Minister Vredeling, H.II, 76/77, blz. 1570 mk.

162 NMvA, 75/76, blz. 4-5; NEV, 76/77, blz. 2.
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Lasserre J., a.w., blz. 245-246; Raalten F. v., a.w., blz. 35.

56  Scholten P., Over den toekomstigen vrede, in Idem, Verzamelde qe-
schriften, II, blz. 192-201 (194-195): de concordia, eendracht, wordt
bewerkstelliqd door de liefde in het overwinnen van haat, wrok en
ni,jd; M:t  'ordinala', het geordende van de eendracht, heeft betrek-
king op het recht en de rechtsregels, waar de eendracht wordt gezocht

en gehandhaafd.

57  Bender L., a.w., blz. 113-115.

58  Vredeswil en pacifisme, blz. 453.

59  Scholten P., Oorlog, blz. 190; daar spreekt hij ook over de uitge-
sproken taak van christenen om te werken aan de vrede door een krach-
tig getuigenis en door gebed, de 'overgave' in Gods 'hand', niet be-

doeld als oproep tot 'passiviteit', maar tot 'waakzaamheid' (onder
verwijzing naar Mc. 13, 7.26.31-33.37).

60  Scholten P., Over den toekomstigen vrede, blz. 196-197.

61  iox G., a.w.; Graaf J. de, a.w., blz. 17: de 'dienst' aan Jezus
Chris;tus 'drinot' ertoe 'de gehooriaamheid op te zeggen aan iedere
ideologie, waarin de oorlog nog op de een of andere Wij7e wordt

gerechtvaardigd'; Keller Fr., a.w., blz. 18; Raalten F. v., a.w.,
blz. 27-28: de geoorloofdheid van de oorlog is bezijden de waarheid
en de afwijzing van het pacifisme gebeurt met een onrustig geweten,
maar het levert geen breuk op met een 'valse traditie'.

62  Zie bijvoorbeeld: Lasserre J., a.w., blz. 81-91. De auteur gaat er in

op een reeks verwijten. Cfr. Jolif F., Objection de conscience et
paix du monde, in Jolif F., Regamey P., Face b la violence. Pour un
statut des objecteurs de conscience, Parijs 1962, blz. 47-49.

63  Zo bijvoorbeeld: Courtney Murray J., Remarks on the moral problem of
war, in Theological Studies 20 (1959), blz. 40-61 (54-55); Tillmann
Fr., Die Verwirklichunq der Nachfolqe Christi, die Pflichten qeqen
sich selbst und qeqen den Nachsten (Handbuch der katholischen
Sittenlehre, IV, 2), Dusseldorf 1950, vierde druk, blz. 457.

64  Zie: Ligt B. de, Vrede als daad, beqinselen, qeschiedenis en strild-
methoden van de direkte aktie teqen oorloq, I, Arnhem 1931, blz. 275

vv.; Idem, a.w. II, blz. 147-150; Mayer P., a.w., blz. 16; Schreiber
J., a.w., blz. 24; Troeltsch E., Die Soziallehren der christlichen

Kirchen und Gruppen (Gesammelte Schriften, I), Aalen 1965, tweede
druk, blz. 913.
In hoofdstuk III werd reeds aangegeven dat het hier 'extreme' groepe-
ringen betreft en bijvoorbeeld niet de 'historische vredeskerken'.
Cfr. Scharffenorth G., Konflikte in der Evangelischen Kirche in
Deutschland 1950 bis 1969 im Rahmen der historischen und 8kumeni-
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schen Friedensdiskussion, in Duchrow U., Scharffenorth G., Konflikte
zwischen Wehrdienst und Friedensdiensten, ein Strukturproblem der
Kirche (Studien zur Friedensforschung, 3), Munchen 1970, blz. 17-116
(29).

65  88ckenfBrde E.-W., Kirchliches Naturrecht und politisches Handeln
(afgekort: KN), in 88ckle Fr., BtickenfBrde E.-W. C red.),
Naturrecht in der Kritik, Mainz 1973, blz. 96-126 (115); 86ckle Fr.,
Vrede en moderne oorlog (aanwijzingen voor een (theologische)
discussie in het Duitse taalgebied) (afgekort: MM), in Concilium 2
(1966), 5, blz. 124-137 (132, 135-136).

66  Dienstweiqerinqsmanifest van 1846, zie aantekening 16; verklaring van
de W.R.I., zie aantekening 18; citaat bij Ligt B. de, a.w. II, blz.
120, 197.

67  Zie aantekening 16; cfr. Fox G., a.w.; bij Ligt B. de, a.w. II, blz.
205; M. Simon in Zijpp N. v.d., a.w., blz. 10: 'Yser, Metael, Spies-
sen ende Zwaerden laten wij degenen die - eylacen - menschen ende
verkensbloedt bijna van gelijken prijs achten'.

68  Graaf J. de, a.w., blz. 19.

69 lorson P., a.w., blz. 68-69; cfr. Stratmann Fr., a.w., bli. 212 \ /V.  ,
226.

70  Ragaz L., a.w., blz. 69.

71  Graaf J. de, Rechtvaardiq qeweld?, Amersfoort 1973, tweede druk, blz.
8.

72  Ligt B. de, a.w. II, blz. 197-198.

73  Ragaz L., a.w., blz. 69-71. Zo zijn naar het oordeel van Heering in
de tweede druk van IC de evangelische eisen niet 'volkomen onver-
vulbaar', hetgeen Scholten zegt, maar 'nooit volkomen vervulbaar'
(Heering G., ic, Arnhem 1929, tweede herziene druk, 'met antwoord aan
de bestrijders', blz. XLIII-XLV).

74  Raalten F. v., a.w., blz. 30, 35.

75  Citaten bij Ligt B. de, a.w. II, blz. 197, 198, 200.

76  Graaf J. de, a.w., blz. 16-17, 20; Heering G., ZE, blz. 12.

77  In het verlengde van dat bezwaar keren pacifisten zich tegen de aan-
moediging van morele gezagsdragers om militaire dienst te verrichten.
Zie bijvoorbeeld: Lasserre J., a.w., blz. 81-82. Keller spreekt er
zijn afkeuring over uit dat soldaten 'werktuigen van de Goddelijke
gerechtigheid, de tuchtroede Gods' worden genoemd (a.w., blz. 17'.
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78  Ragaz L., a.w., blz. 71.

79 Graaf J. de, a.w., blz. 20, 24; Heering G., ZE, blz. 347.

80  Zie: het Internationales Manifest gegen die Wehrpflicht, in Kobler
Fr., a.w., blz. 362-364 (ondertekend door onder anderen Einstein,

Ghandi, Heering, Ponsonby, Ragaz, Russell, Stratmann). Cfr. Keller
Fr., a.w., blz. 18; Ligt B. de, a.w. I, blz. 143-146; Idem, a.w. II,
blz. 259.
Zo wenst bijvoorbeeld ook Heering uitdrukkelijk dat de gewetens van
dienstplichtigen niet onder druk worden gezet, opdat dezen niet onder
dwang tot een beslissing zouden komen waarvan men de gevolgen niet
overziet (ZE, blz. 337).

81  Stratmann Fr., a.w., blz. 25-26.

82  Bender L., a.w., blz. 85, 114; Kerstboodschap 1956 van Zijne Heilig-
heid Paus Pius XII, blz. 61-62. Het vervolg op 'Vredeswil en pacifis-
me', 'Nogmaals over dienstweigering', geeft ook een meer genuanceerde

visie op dienstweigering.

83  Scholten P., Over den toekomstigen vrede, blz. 196 vv. (in het
bijzonder 119-200).

84  Scholten P., Een pleidooi voor ontwapening, blz. 180.

85  Scholten P., Oorlog, blz. 188.

86  Dit gevaar ontstaat met name met de opkomst van de soevereine natio-
nale staten. Cfr. Ouwerkerk C. v., De moraaltheologische discussie

over de moderne oorlog. Enkele markante standpunten uit de Nederland-
se en Franse literatuur, in Concilium 2 (1966), 5, blz. 115-124
(116).

87  Bender L., a.w., blz. 18-19, 25 vv.

88  Bender L. e.a., in Katholieke Encyclopedie, Amsterdam 1951, tweede
druk, blz. 768-769, 771-772; Scholten P., Een pleidooi voor ontwape-

ning, blz. 183, waar hij aan het boek van Heering de positieve waarde
toekent 'dat we wakker geschud worden', omdat 'voor ons Christenen
van heden (...) het gevaar van de zelfgenoegzame behoudzucht grooter
(is) dan van den revolutionairen hoogmoed'; Idem, De gewetensvrijheid
tegenover den militairen dienstplicht, in Idem, Verzamelde qeschrif-

ten, II, blz. 22-30.

HOOFDSTUK VIII

119       Dutiarl(, D. , Scliem:i clert iet, en de ocirlog,  in De kerk in de wereld van
ckvp t i.j.sl (Vaticalitim 1 1,  61('heinn (lert inri,  tektit en commentaar),
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Hilversum 1967, blz. 249-315 (269).

90  Kerstboodschap 1948 van Zijne Heiligheid Paus Pius XII, in Katholiek
Archief (afgekort: KA), 3 (1948-1949), blz. 981-988.

91  A.w., blz. 984.

92  A.w., blz. 985.

93  Het eerder aangehaalde artikel 'Vredeswil en pacifisme' uit Streven
steunt meermalen letterlijk op de kerstboodschap.

94  Kerstboodschap 1948, blz. 985.

95  A.w., blz. 986.

96  A.w., blz. 987.

97  A.w., blz. 987.

98  Dubarle D., a.w., blz. 271.

99  Eicher P., 'Er ist unser Friede', in Idem (red.), Das Evanqelium des
Friedens, Christen und Aufrustunq, Munchen 1982, blz. 42-103 (72,
73-74).

100 Zie hoofdstuk VII, aantekening 42.

101 Barth K., Kirchliche Doqmatik, III, 4, ZOrich 1951, blz. 531-538
(536).

102 Courtney Murray J., a.w., passim.

103 Beckman J., Kirche un Kriegsdienstverweigerung  im 20. Jahrhundert,  ir,
Aland K., Schneemelcher W. (red.), Kirche und St.aat, restschrift fUr
Ilermann Kunst, Berlijn 1967, blz. 249-277 (250 vv.).

104 Kerstboodschap 1956, b]7. 59.

105 Coste R., MI, blz.  355.

106 Ibidem, blz. 346-347, 366.

107 Ibidem, blz. 437.

108 Het vraaqstuk van de kernwapenen, noodzakeli,jke aanvullinq van het
Herderlijk Schrilven van 3 juli 1952 betreffende het vraaqstuk van
oorloq en vrede, aanvaard door de generale synode van de Nederlandse
Hervormde Kerk in haar verqaderinq van 26 buni 1962, Den Haag 1962,
blz. 28.
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109 Encycliek 'Pacem in terris', Over de vrede onder alle volken in

waarheid, rechtvaardigheid, liefde en vrijheid, Paus Johannes XXIII,

in KA 18 (1963), blz. 468-504.

110 A.w., blz. 482.

111 A.w., blz. 485.

112 A.w., blz. 490.

113 A.w., blz. 488-490.

114 A.w., blz. 491.

De letterlijke tekst van de zin luidt: 'Quare aetate hac nostra, quae

vi atomica gloriatur, alienum est a ratione, bellum iam aptum esse ad

violata iura sarcienda'. (Acta Iohanni PP XXIII, Litterae encyclicae,

in AAS 55 (1963), blz. 257-305 (291).

115 A.w., blz. 491.

116 1'1'1·. 118,·ker,f'fircir I .-W., KAI, biz.  169; Coste R., Mi, bli. 366,  399.
1)aarteget, bijvm)1·beeld:  Gollwit.zer H., Die Christen und die Atomwof-
fen, in Idem, Forderunqen der Freiheit, Aufsdtze und Reden zur poli-

tischen Ethik, MOnchen 1964, blz. 289-302 (298): oorlogsmiddelen

zijn niet eerst verwerpelijk wanneer zij als een boemerang degene mee

in het verderf stort die ze gebruikt; Raalten F. v., a.w., blz. 23:

de toenemende onrust vanwege de atomaire bewapening is niet van prin-

cipidle betekenis; ethisch gezien bevinden wij ons met de atomaire

bewapening niet in een nieuwe situatie; de atoombom maakt alleen meer

indruk dan de bajonet.

117 Gaudium et spes, Pastorale constitutie over de Kerk in de wereld van
deze tijd (Constituties en decreten van het Tweede Vaticaans Oecume-

nisch Concilie, schema XIII), uitgave van KA, Amersfoort z.j. nr. 82.

118 A.w., nr. 81.

119 A.w., nrs. 77, 78, 79.

120 Dubarle D., a.w., blz. 281.

121 Wilkens E., Der Friede und die Vdlkergemeinschaft, in Haupe J.

(red.), Die Autoritdt der Freiheit, Geqenwart des Konzils und Zu-

kunft der Kirche im Skumenischen Disput, III, Munchen 1967, blz.

455-474.

122 Ibidem, blz. 460, 464.

123 Ibidem, blz. 465-466.
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124 Ibidem, blz. 468.
Wilkens beschouwt de gehele uiteenzetting over het oorlogsvraagstuk
als een compromis. Het is een tekst die zijns inziens alle kenmerken
vertoont van 'overgangsformuleringen' die 'boven zichzelf uit
dringen' (a.w., blz. 468). Cfr. HBrmann K., Wehrdienst, Krieqs-
dienstverweiqerunq, qerechter Krieq? (Christliches Leben heute, 12),
Augsburg 1971, blz. 96; Muller J., L'Evanqile de la non-violence,

Parijs 1969, blz. 133.

125 Dubarle D., a.w., blz. 275. Naar zijn zeggen vonden sommige concilie-
vaders het oneerlijk om niet te werk te gaan volgens de 'vertrouwde
theologische methode' die met behulp van de 'ge*igende distincties

en een aangepaste casuistiek datgene afbakent waarover men zich moet
uitspreken'.
Cfr. Rynne X., Brieven uit Vaticaanstad, over het Tweede Vaticaans
Concilie - vierde zittinq, Utrecht 1965, blz. 122-123. De auteur
vermeldt daar dat in de ontwerptekst nog sprake was van de presumptie
ten gunste van het competente gezag en de daarmee gepaard gaande
gehoorzaamheidsplicht jegens de overheid. Naar zijn zeggen waren vele
concilievaders van mening dat de tekst niet 'slap en patroniserend'
mocht zijn, alsof de dienstweigeraar een 'half zachte' zou zijn;
anderen daarentegen waren 'eenvoudigweg zenuwachtig' over de hele
zaak.

126 Zie bijvoorbeeld: Mausbach J. - Ermecke G., Katholische Moraltheo-
logie, III, MOnchen 1953-1954, vierde druk, blz. 96; voor de betref-
fende gevallen reserveert de auteur de term 'relatieve dienstweige-

ring' in onderscheid met de 'absolute dienstweigering' op grond van
de afwijzing van iedere oorlog.

127 Scharffenorth G., a.w., blz. 69.

128 Tadt H.E., a.w., biz. 163-164.

129 Engelhardt P., Bedingungen des 'gerechten Krieges' - wege des
Friedens, in Hertz A. (red.), Moral, Mainz 1972, blz. 226-249
(243-244).

Cfr. Dubarle D., a.w., blz. 264-265: het 'aequum videtur' aan het
begin van de betreffende zinsnede in Gaudium et spes wil zeggen dat
geen oordeel wordt uitgesproken 'in de orde van de objectieve morali-
teit met betrekking tot dienstweigering uit gewetensgronden' ; Hdr-
mann K., lexikon der christlichen Moral, Innsbruck 1969, bl,. 405,
1 524- 1327.

13{) frharffenorth G., a.w., blz. 61.

131 The christian witness to peace, blz. 160.

132 Scharffenorth G., a.w., blz. 62, 27-29: het waardenconflict tussen
geweldloosheid en gerechtvaardigdheid van verdediging als oorzaak van
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de moeilijkheden.

133 Korte H., Der Krieqdienstverweiqernde Soldat, Mainz 1972, blz. 143.

134 Zie bijvoorbeeld Met Pacem in terris onderweq, uitgave van Pax
Christi, Roermond 1965, blz. 50, en Oorloq in de ban, pastorale brief
over de vrede (Pastorale brieven, 5), Heemstede 1969, blz. 8.

135 Hunold G., Korff W., Minoritaten, Randgruppen und Gesellschaftliche
Integration, in Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft, 16,
Freiburg i.Br. 1982, blz. 59-95 (82).

136 Duchrow U., Einfuhrung, in Duchrow U., Scharffenorth G., a.w., blz.
7-14 (8).

137 Zie: Scharffenorth G., a.w., blz. 64.

138 The christian witness to peace, blz. 160.

139 Gerhard W., Kirche und milit rische Gewalt: zum Theme 'kritische
Solidarit t', in ZEE 20 (1976), blz. 264-275 (273-274).

140 Toespraak van Paus Paulus VI tot de algemene vergadering van de

Verenigde Naties, in KA 20 (1965), blz. 1170-1181 (1173, 1175, 1176,
1177).

141 A.w., biz. 1177.

142 Boodschap van Paus Paulus VI aan de Verenigde Naties in speciale
zitting bijeen over ontwapening, 24 mei 1978, in AvK 33 (1978), blz.
595-602 (597).

143 Voorkomen van kernoorlog, boodschap van Paus Johannes Paulus II aan
de tweede speciale zitting van de Algemene Vergadering van de Ver-
enigde Naties, in AvK 38 (1983), 7, blz. 1-5.

144 A.w., blz. 3.

145 De vrede: een gave van God welke is toevertrouwd aan de mensen, bood-
schap van Paus Johannes Paulus II voor de Wereldvredesdag 1982, in
AvK 37 (1982), blz. 236-248.

146 A.w., blz. 244.

147 The challenge of peace: God's promise and our response, a pastoral
letter on war and peace, 3 mei 1983. National Conference of Catholic

Bishops, Washington 1983, paragraaf 78. (Vert.: De uitdaqinq van de

vrede: Gods belofte en ons antwoord, herderlijke brief over oorloq en

vrede van de r.k. bisschoppen van de Vereniqde Staten van Amerika, 3
mc) i 1983 (Teksten uit de R.K. Kerk/Pax Christi Boekenreeks, 7),
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Amersfoort/Den Haag 1983, paragraaf 78.)

148 De vrede: een gave van God, blz. 244-245; Geduldig de vrede opbouwen
in respect en vertrouwen, homilie van Johannes Paulus l I tijdens de
eucharistieviering te Coventry, 30 mei 1982, in Avk 37 (1984), 5,
blz. 26-33.

150 A.w., blz. 28-29, onder verwijzing naar Gaudium et spes, paragraaf
82.

151 A.w., blz. 29.

152 A.w., blz. 31.

153 A.w., blz. 29.

154 A.w., blz. 32.

155 Toespraak van Paus Paulus VI tot de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties, blz. 1176.

156 Geduldig de vrede opbouwen in respect en vertrouwen, b17. 1143.

157 Zie bijvoorbeeld The challenge of peace: God's promise and our
response, paragraaf 71-74; Vrede en qerechtigheid, een brief van de
Nederlandse bisschoppenconferentie over de kernbewapeninq (Bisschop-
pelijke brieven, 18), Utrecht 1983, blz. 14; Gerechtiqkeit schafft
Frieden, Wort der Deutschen Bischofskonferenz zum Frieden (Hirten-
schreiben der Deutschen BischBfe, 34), Bonn 1983, blz. 33 vv.;
Gaqner la Paix, document de la Confdrence Episcopale Francaise (Les
grandes textes de la Documentation Catholique, 46), Parijs 1983, blz.

9-10; Ontwapenen voor de vrede, verklaring van de r.k. bisschoppen
van BelgiE, juli 1983, in AvK 39 (1984), 1, blz. 25-30 (27).

158 Schillebeeckx E., Groeiende vrede door toenemende gerechtigheid -
Onvrede en oorlogsdreiging door afschrikkingsstrategie, in Kerk over
kernbewapeninq, reacties op de bisschoppelijke brief 'Vrede en
qerechtiqheid', uitgave van Pax Christi Nederland, Den Haag 1983,
blz. 25-37; Ven J. v.d., Kerkelijk leiderschap in verband met oorloq
en vrede (afgekort: EL), in Kerk over kernbewapeninq, blz. 37-53.

159 Schillebeeckx E., a.w., blz. 29. Naast zijn kritiek beklemtoont deze

auteur overigens dat de brief beslist ook positief dient te worden
gewaardeerd vanwege de veroordeling van het gebruik van kernwapens en
vanwege de bezorgdheid van de bisschoppen over het oehele wapenarse-
nnal (bl/. 28-29). Cfr. Sutor B., Das politische in den I rir Ir.,1ser-
klarungen katholischer Bischofskonferenzen, in Stimmen der Zeit 109
(1984), blz. 455-475, en voor wat de brief van de Westduitse bis-
schoppen betreft: Pawlowski I., Der Sprung Ober den Schatten, in Pu-
blik-Forum 1983, 9, blz. 3-6.
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160 Veri J.  v.d., KL,  blz.  44.  Naar het oordeel van de schrijver legiti-
meert de afschrikkingspolitiek bovendien een beeld van het andere
machtsblok dat wordt gekenmerkt door irrationele aggressiviteit, dat
angst, onzekerheid en wantrouwen jegens de vijand doet ontstaan en
dat corrigerende informatie omtrent de vijand wegfiltert (t.a.p.).

161 Ven J. v.d., EL, blz. 48; cfr. Wegman H., Antwoord aan Pax Christi,
namens de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht, in In antwoord
op uw schrijven, katholieken over kernontwapeninq, qesystematiseerd
overzicht van reacties op bisschoppenbrief 'Vrede en qerechtiqheid',
uitgave van Pax Christi, Den Haag 1984, blz. 107; Ven J. v.d.,
Bisschop en bom, de vredesbrief van het West-Duitse episcopaat: een
voorbeeld om niet na te volgen, in de Bazuin 27 mei 1983, blz. 5-6
(5).

162 Dubarle D., a.w., blz. 289.

163 Ibidem, blz. 290.

164 Sutor B., a.w., blz. 469-470.

165 Baehr P., Drie recente Nederlandse rapporten over kernwapens - een
vergelijking, in In antwoord op uw schrijven, blz. 127.
Cfr. het commentaar van Schm81z indertijd op de toespraak van Paulus

VI tot de Algemene Vergadering van de VN: de uitspraak dat defensieve
wapens nodig blijven, zolang de mens zwak, wispelturig, enzovoort,
is, ontneemt de aansporing tot ontwapening veel van haar effectivi-
teit. Zie: SchmBlz F., Eine chance fur den Frieden?, in Katholik in
Freiheit und Verantwortunq. Beitr qe zur Zeitfraqen (Katholische
Akademie Berlin, I), Berlijn 1966, blz. 153-172 (161).

166 Baehr P., a.w., blz. 127.

167 Ven J. v.d., EL, blz. 45.

168 Ibidem, blz. 47-49.

169 Idem, Als de bom valt, Herderlijk Schrijven van de bisschoppen van
Nederland, in De Bazuin 24 december 1982, bijlaqe (concept, samen-
gesteld op verzoek van het blad).

170 Gerechtiqkeit schafft Frieden, blz. 36 vv.

171 A.w., blz. 37, 42.

172 A.w., blz. 41.

173 A.w., blz. 56.

174 A.w., blz. 10-20, 60-66.
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175 Grunt J. de, Ideaal en werkelijkheid, het qrensverkeer tussen ethiek
en politiek, Den Haag 1982, blz. 17. De auteur baseert zich in het
bijzonder op twee geschriften van Eric Weil: Philosophie politique,
Parijs 1973, derde druk, en La morale de l'individu et la politique,
in Tijdschrift voor filosofie 27 (1965), blz. 476-491.

176 Ibidem, blz. 16.

177 Ibidem, blz. 16.

178 Ibidem, blz. 17.

179 Inleiding door bisschop H. Ernst, gehouden op het congres 'Katholie-
ken en kernontwapening' 18 en 19 mei 1984, gestenc. uitgave van Pax
Christi, Den Haag, blz. 3-4; cfr. Ernst H., Uitgangspunten bij het
kerkelijk spreken over kernbewapening, in Kerk over kernbewapening,
blz. 9-16.

180 Zie: Janssens L., De zedelijke normen, in Ethische vraqen voor onze
tijd, hulde aan mqr. Victor Heylen, Antwerpen 1977, blz. 37-58.

181 Ernst H., Interview met C. Veltman,  in In antwoord op uw schri.lven,
blz. 110; cfr. Ernst H., Uitgangspunten bij het kerkelijk spreken
over kernbewapening, blz. 14.

182 De bisschoppelijke brief Vrede en qerechtiqheid spreekt over de
'ethisch paradoxale situatie' waarvoor het bestaan van het afschrik-
kingsevenwicht mensen stelt (blz. 16). Zie bijvoorbeeld ook de brief
van de bisschoppen van de Verenigde Staten, The challenge of peace:
God's promise and our response, paragraaf 78.

183 Ernst H., Interview met C. Veltman, blz. 110; cfr. de bisschoppelijke
brief Vrede en qerechtiqheid, blz. 16: het proces van ontwapening
moet gedreven worden door de 'diepe overtuiging dat het bestaan van
het afschrikkingsevenwicht iets is waar geen mens zich bij neer mag
leggen'.

184 Vrede en qerechtiqheid, blz. 16; Ernst H., Interview met C. Veltman,
blz. 110.

185 Inleiding door bisschop H. Ernst, blz. 3.

HOOFSTUK IX

186 Cfr. de inleidende uiteenzetting (nrs. 4-10) en in het bijzonder nr.
23 vv. over de gemeenschap der mensen.

187 88ckenfBrde E.-W., KN, blz. 112.
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188 Ibidem, blz. 100-102.

189 Ibidem, blz. 107-108.

190 Ibidem, blz. 112-113. Cfr. Stratmann Fr., Die Kriegsfrage vor dem
christlichen Gewissen, in Die Kirche in der Welt, 4 (1951), 16, blz.
107-118 (110); daar onderstreept de auteur dat de staten natuur-
rechtelijk behoren tot de 'gemeenschap' van 'internationaal georga-
niseerde staten'.

191 BBckenfBrde E.-W., KN, blz. 114. Cfr. BBckle Fr., MM, blz. 133;
Luijpen W., Fenomenologie van het natuurrecht (Aula 408), Utrecht/
Antwerpen 1969, tweede druk, blz. 303 vv.

192 Backenfarde E.-W., KN, blz. 113,115.

193 Ibidem, blz. 125-126.

194 Bdckle Fr., NM, blz. 134; Dirks W., Warnung vor Vereinfachung, in

Haupe J. (red.), a.w., blz. 474-480 (476-477); Wilkens E., a.w., blz.
461-462.

Overigens kent bijvoorbeeld Teunissen het leergezag juist wel de
betreffende taak toe. Zie: Teunissen P., Het debat in de kerken over
de kernbewapening, in Christen Democratische Verkenninqen 1983, 5,
blz. 241-251 (248).

195 Backle Fr., VM, blz. 133; Engelhardt P., a.w., blz. 242-243; Wilkens
E., a.w., bli. 460-461. Cfr. Delfgaauw B., Oorlog en Vrede, in Idem,

Over de schreef, christendom en humanisme, communisme en democratie,
Baarn 1964, blz. 69-84 (79); Luypen W., a.w., blz. 303-307; The
christian witness to peace, blz. 158. Zie voorts bijvoorbeeld:
Bdckenfarde E.-W., KAE, blz. 169; Het vraaqstuk van de kernwapenen,
blz. 30: daar zegt de synode  'geen weg meer (te) weten' met de
'rechtvaardiging van de oorlog als middel tot bescherming en handha-

ving van het recht'; Honecker M., Violence and the use of violence
in society, commentary, in The Ecumenical Review 25 (1973), blz.
459-467 (461); Violence, non-violence and the struggle for social

justice, in The Ecumenical Review 25 (1973), blz. 430-447 (443). Zo
merkte ook C.F. von WeiszWcker eens op dat wanneer de Kerk geen
'neen' kan zeggen tegen het gebruik van de waterstof-bom, dat zij dan
haar perplexiteit zou moeten erkennen, openlijk of door volledig
stilzwijgen. (Zie: Bainton R., Christian attitudes toward war and
peace, a historical survey and critical re-evaluation (afgekort: CA),
Londen 1961, blz. 260.)

196 88ckenfBrde E.-W., KN,  blz.  121. De schrijver spreekt hier over de
'vergaand (weithin) open zinnen' van het natuurrecht.

197 Ouwerkerk C. v., a.w., blz. 117. Cfr. 86ckenf8rde E.-W., KAE, blz.
135; Curran E., Politics, medecine, and christian ethics, a dialogue
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with Paul Ramsey, Philadelphia 1973, blz. 61 vv.; Gollwitzer H., Die
Christen und die Atomwaffen, in Idem, a.w., blz. 289-302 (295); Rus-
sell Fr., The just war in the middle ages, Cambridge 1975, blz. 308;
Wilkens E., a.w., blz. 458. Zie verder bijvoorbeeld de brief van de
Nederlandse bisschoppen, Oorloq in de ban, pastorale brief over de
vrede, blz. 4.

198 Ouwerkerk C. v., a.w., blz. 117.

199 Kalfshoven F., Zwijqt het recht als de wapens spreken?, Amsterdam
1974, blz. 12, 15.

200 Paskins B., Dockrill M., The ethics of war, Londen 1979, blz.
160-163, 165, 167, 175-176, 179-181, 191, 198. Cfr. Met alle qeweld
qeweldloos? Een discussie over bevrildend qeweld, uitgave van
Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede, Amersfoort z.j.

201 Gaudium et spes, nrs. 104-105; cfr. Gollwitzer H., Die christliche
Gemeinde in der politischen Welt, blz. 50.
Soms lijkt elke theologische interpretatie te worden gelijkgesteld
met een dergelijke verabsoluteerde opvatting van het vredesgebod. lie
bijvoorbeeld: Brands M., De Loreleizang der Duitse vredesbeweging, in
Te beqinnen bi,i Nederland, opstellen over oorloq en vrede, Amsterdam
1983, blz. 46-61 (50). Daar zegt de auteur dat 'voor theologie (dat
wil zeggen absolutisme) (...) in een pluralistische democratie weinig
ruimte' is en dat 'hoe men het ook draait of theologisch keert, de
plaatsing van nieuwe kernwapens (...) een politieke kwestie' is.

202 Zie naast het Handvest van de Verenigde Naties bijvoorbeeld het Slot-
document van de tiende bijzondere zitting van de Algemene
Vergadering, in Neuman H., Lansen en snoeimessen, ontwapeninq en
wapenbeheersinq van 1945 tot 1978 (NIVV-reeks, 22), Den Haag 1979,
bijlage 1. Voor wat Nederland betreft, bijvoorbeeld: Mierlo H. v.,
Kernwapens en onderwijs, in Atlantisch perspektief 1982, 1, blz.
10-13 (11) en Stemerdink A., Politieke aspecten van emerging
technologies, in Atlantisch perspektief 1984, 5, blz. 23-27 (25), en
voorts de programma's van de politieke partijen.

203 Paskins B., Dockrill M., a.w., blz. 207.

204 Cfr. R8ling B., Vredeswetenschap, inleidinq tot de polemoloqie
(Aula, 695), Utrecht, 1981, blz. 9-30; Tromp H. (red.), Kritische
polemoloqie, Assen 1973.

205 Zie naast tijdschriften zoals Geweldloos aktief onder meer: Barkat A.,
Conflict, violence and peace. A report of a consultation on alter-
natives to conflict in the quest for peace, Wereldraad van kerken,
Genbve 1970; Feddema J., Huisman E., Actieve qeweldloosheid: een

evanqelisch en praktisch alternatief, Hilversum 1976; Feddema J.
e.a., Verdediginq met een menselijk qezicht; qrondslaqen en praktijk
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van de sociale verdediqinq, Amersfoort 1983; Geweldloze weerbaarheid,
(Kernvraag, 14), Den Haag 1970; Geweldloze weerbaarheid, alternatieve
oplossingen van sociale conflicten; een onderzoek van de literatuur
(DIC-map, 13), Amersfoort 1969; Neue Biblioqraphie zur Friedensfor-

schunq (Studien zur Friedensforschung, 12), Stuttgart/Munchen 1973;
Strijd Kr., Geweldloze weerbaarheid, uitvlucht?, uitweq?, uitdaqinq,
Kampen 1974; Tromp H. (red.), Sociale verdediqinq, theorie*n over
niet-militaire verdediqinq als alternatief voor qeweldpolitiek en nu-

kleaire afschrikkinq, Leuven z.j.; Zeldenrust H., Over sociale verde-
diging, in Godsdienst en maatschappil 1983, 5, blz. 1-5. Zie voorts
aantekening 210.

206 Tromp H., Vredesdenken op dood spoor, in Vredesopbouw 21 (1984), 5/6,
blz. 3-9 (8).

207 Buter E. sr., Geweldloosheid en nieuwe weerbaarheid, in HaV, blz.
58-88 (68); Galtung J., Essays in peace research, I, II, II,
Kopenhagen 1975/1976/1978; Sharp G., The politics of nonviolent
action, Boston, Ma. 1973.

208 Engelhardt P., a.w., blz. 246; Muller J., a.w., blz. 20, 175; Idem,
Geweldloosheid, in Streven 27 (1973-1974), 1, blz. 3-12 (7); Samuel
A., Chrdtiens, guerre et violence, in Chrdtiens et 6qlises dans la

vie politique (Chronique sociale de France; semaines sociales de
France, zestigste zitting), Lyon 1973, blz. 155-182. Zie verder bij-
voorbeeld: Girardi G., Friede und Revolution, in Sch6pfertum und
Freiheit in einer humanen Gesellschaft (Gespr che der Paulus-Gesell-
schaft), Wenen 1969, blz. 303-353 (332), en Weterman J., Ethiek en
atoomgeweld, in Bilbel, Kerk, Geweld (Cahiers voor vredesvraagstuk-
ken, 9), uitgave van het Interkerkelijk Vredesberaad, Den Haag 1971,
blz. 39-43 (40).

209 Schillebeeckx E., Wereld en Kerk (Theologische peilingen, III),
Bilthoven 1966, blz. 202.

210 Idem, Gerechtiqheid en liefde, qenade en bevriidinq, Bloemendaal
1977, blz. 768.

211 Haring B., Das Gesetz Christi, Moraltheoloqie darqestellt fur

Priester und Laien, Freiburg i.Br. 1955, tweede druk, blz. 972-978.

212 Idem, Kriegsdienstverweigerung um des Gewissens Willen, in Munchener
Katholische Kirchenzeitung 49 (1956), blz. 763-764.

213 Idem, Das Gesetz Christi, III, Munchen/Freiburg 1967, blz. 151-163.

214 Idem, Gewaltlosigkeit - die Revolution des Evangeliums, in Stimmen
der Zeit 94 (1969), blz. 107-116.

215 Ibidem, blz. 110.
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216 Ibidem, blz. 114.

217 Ibidem, biz. 114-115.

218 Idem, Frei in Christus, III, Freibrug i.Br. 1981.

219 Ibidem, blz. 428, 441-442.

220 Ibidem, blz. 448-450.

221 Idem, Gewaltfreie Verteidigung, Utopie oder notwendende Alternative?,
in Theologie der Geqenwart 26 (1984), blz. 219-231 (cfr. Idem, Om-
schakelen op vrede: wat christenen vandaaq kunnen doen, Nijmegen
1983).

222 Ibidem, blz. 222, 228.

223 Ibidem, blz. 224.

224 Waarmee niet gezegd wil worden dat verder onderzoek op dit terrein

onnodig zou zijn. Cfr. RBling B., Opmerkingen over geweldloze verde-
diging, in Socialisme en democratie 30 (1973), blz. 417-431 (430);
Tromp H., Veiligheidsbeleid in het nukleaire tijdperk: de noodzaak
van een alternatief, in Idem (red.), Sociale verdediqinq, blz. 5-27
(27). Een op z'n minst welwillende aandacht voor een strategie van
geweldloze sociale verdediging, ligt ook in de lijn van het streven
'niet-heerserige deugden aan de macht (te) brengen' (Metz J.B., Brood
om te overleven, in Zelfbehoud (Cahiers voor vredesvraagstukken, 22),
uitgave van het Interkerkelijk Vredesberaad, Den Haag z.j., blz.
10-16 (14)).

225 t}m die vet·, ieuwing is alom gevroagd. Zie bijvoorbecild Gauctium it
spes, par. 82; Oorloq in de ban, blz. 4; The christian witness to

peace, blz. 161; en voorts: Honecker M., a.w., blz. 165; Strijd Kr.,
a.w., blz. 138.

226 88ckle Fr., VE, blz. 134; Dirks W., a.w., blz. 476-477; Engelhardt

P., a.w., blz. 241-242; Wilkens E., a.w., blz. 462.

227 Cfr. Fierro A., The militant gospel, an analysis of contemporary po-
litical theoloqies, New York/Londen 1977, blz. 201 vv.: de auteur
gaat er onder meer in debat met H. Marcuse.

228 Dockrill en Paskins wijzen erop dat wanneer de menselijke betrokken-
heid uit het 009 wordt verloren, de idee van de 'heilige oorlog' het
resultaat is (a.w., blz. 255); Heirmann M., Wapens qroeien niet aan
bomen, ontwapenen om te overleven, Zele 1978; Oorloq in de ban, blz.
2.

229 Cfr. Beemer Th., Het voorstel tot kernontwapening: de ethische argu-
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mentatie, in Theoloqen over kernontwapeninq, themanummer Tijdschrift

voor theoloqie 21 (1981), blz. 245-265 (255-258).

230 Dirks W., a.w., blz. 477.

231 Cfr. Graaf J. de, Ethiek als waagstuk, in Banning W. e.a., Goed en
kwaad, moderne bezinning op ethische normen, Utrecht/Antwerpen 1965,

blz. 64-76 (74). De auteur stelt vast dat de grondvorm van de mede-

menselijkheid niet kan 'stoppen bij de grenzen van een gesloten maat-
schappij' en dat de 'interdependentie en inter-actie van de family of
men op aarde' bezig is 'een bewustzijnsfeit' te worden.

Zie voorts: Luypen W., a.w., blz. 304; Oorloq in de ban, blz. 4-5;

RBling B., Vredeswetenschap, blz. 222; Tromp H., Vredesdenken op

dood spoor, blz. 8.

232 Zie: Engelhardt P., a.w., blz. 246; Honecker M., a.w., blz. 466. En

verder bijvoorbeeld: Coste R., ill,  blz. 351; Gollwitzer  H.,  Zum pro-
blem der Gewalt in der christlichen Ethik, in Geyer H. (red.), Frei-

spruch und Freiheit, theologische Aufsdtze fur Walter Kreck zum 65.

Geburtstaq, Munchen 1973, 148-168 (148-149).

233 Dubarle D., a.w., blz. 291. De auteur spreekt daar van de 'moraal van

het onderling afhankelijk handelen van antagonistische partners'.

Een moraal waarvoor het denkschema van 'verdediging-aanval' ten

enenmale ontoereikend is. Zie wat dit aangaat bijvoorbeeld: BBckle
Fr., VM, blz. 126; Lange H. de, Het moderne oorloqssysteem en de

vrede, Bloemendaal 1975, blz. 83-84; Tromp H., Vredesdenken op dood

spoor, blz. 8.

234 Neuman H., a.w., blz. 204-205; Rdling B., Het geweldklimaat in de

wereld, in Politiek qeweld, uitgave van Studium Generale RU, Utrecht

1978, tweede druk, blz. 11-27 (19-21); Idem, Opmerkingen over geweld-

loze verdediging, blz. 426-430; Idem, Vrede als probleem van wereld-

structuur, in Civis mundi 10 (1971), blz. 206-213 (211); Idem, Vre-

deswetenschap, passim.

235 Reemer Th., Organisatie van de liefde, in Politiek of mystiek
(spec'inal nitmmer 1.i, idschrift voor theoloqie), Brugge 1973, blt.

56-42. I'f'r. Ili,iritim It., fIA, 1,11. 256-259; Gratif J. de, Ethiek, 1,17.
71], 74. 1 11:1 1.:,1 cit,11(,i,tit<j tiut.eur si i·Lip.kt van 'concrete verantwoordoli,ik-
heidselhiek' on 'coiixistentie als verantwoord alternatief voor
vernieting' en 'coaperatie in plaats van internationale anarchie'

(t.a.p.).

236 RBling B., Opmerkingen over geweldloze verdediging, blz. 429.

237 Neuman H., a.w., blz. 206.

238 Cfr. Pauselijke commissie 'Justitia et Pax': De Kerk en de rechten

van de mens, in AvK 30(1975), blz. 1058-1104 (par. 94, kolom 1093);
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R6ling B., Vredeswetenschap, blz. 118-120.

239 Neuman H., a.w., blz. 208.

240 Daarop te wijzen acht bijvoorbeeld Lippert een van de belangrijke

taken voor het kerkelijk leergezag. Zie: Lippert P., Parteilichkeit
im Namen des Evangeliums? Uberlegungen zu Rolle und Beitrag der Kir-
che in den Auseinandersetzungen der Gegenwart, in Theoloqie der Ge-
qenwart 26 (1983), blz. 110-116 (114-115).

241 Beemer Th., Het geweten, alibi van de burger?, in Politiek of
mystiek, blz. 30-36 (35); Graaf J. de, Ethiek, blz. 72; Heldring J.,
Het conflict aanvaarden, in Te beqinnen bij Nederland, blz. 94-110
(103); Luypen W., a.w., blz. 185 vv.

242 Rnalten F. v, a.w., blz. 27; Westow Th., Discussie niid het pacifis-
me, een kritisch overzicht van studies in Engeland, in Concilium 2

(1966), 5, blz. 101-115 (109-110): 'De persoonlijke waardigheid' van
de 'broeder' zou geen aanhangsel mogen zijn in ons individuele be-
staan maar deel moeten uitmaken van 'onze opvatting over onszelf'.
Cfr. Fuchs J., Selbstverwirklichung und Selbstentfremdung, in Stimmen
der Zeit 109 (1984), blz. 651-662 (657): het eigen ik als radicale
openheid naar de ander; Moltmann J., Zukunft der Sch8pfunq, Munchen
1977, blz. 148: de auteur formuleert hier de opgave te komen tot een
zelfervaring waarin het andere en de ander niet worden buitengesloten
en waarin spanningen en conflicten vruchtbaar worden gemaakt in een
nieuwe solidariteit; R8ling B., Opmerkingen over geweldloze verdedi-
ging, blz. 426: 'Waar het om gaat, is de natuurlijke neiging van de
mens om eerlijk te geloven in dat wat in zijn kraam te pas komt'.
Strijd Kr., a.w., blz. 139: naar het oordeel van deze auteur is kri-
tiek op de eigen staat van groot belang voor het proces van vredesbe-

vordering.

243 Teneinde niet het terechte verwijt te krijgen dat Noormann eens heeft
gemaakt aan het adres van het vredesonderzoek binnen de theologie,
dat namelijk vaak slechts wensen en beweringen gehouden worden voor
argumenten. Zie: Noormann H., Friedensinteresse und FriedensfWhig-
keit, kritische Anmerkungen zur potentiellen Funktion von Theologie
in der Friedensforschung, in ZEE 16 (1972), blz. 293-305 (301).
Cfr. Buckle Fr., Theonomie und Autonomie, in Oelmuller W. (red.),
Fortschritt wohin? Zum Problem der Normenfindung in der pluralen Ge-
sellschaft, DOsseldorf 1972, blz. 63-87 (76-77).

244 Cfr. Bdckle Fr., VM,  blz.  130: de synthese van liefde en recht-
vaardigheid kenmerkt de katholieke traditie; Heldring J., a.w., blz.
104; Stratmann Fr., Die Kriegsfrage, blz. 115. Laatstgenoemd auteur
bespeurt een 'ontkiemende herorigntatie' in de aanvulling van de
rechtsgedachte door de liefdesgedachte. Zie verder: Violence,
non-violence and the struggle for social justice, blz. 442; Westow
Th., a.w., blz. 109: hij wijst eveneens iedere vorm van een 'dubbel-
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bestel' van liefde en rechtvaardigheid af. Daarentegen maakt bijvoor-
beeld Jegen een scheiding tussen liefde en rechtvaardigheid, waar
deze auteur de leer van de rechtvaardige oorlog verwijst naar het do-

mein van de moralist en voor zichzelf tot uitgangspunt neemt het 'on-

voorwaardelijke karakter van de christelijke liefde'. Zie: Jegen M.,
Een volslagen nieuwe mentaliteit, in Concilium 19 (1983), 4, blz.
69-80 (79-80).

245 Miguez Bonino J., Violence: a theological reflection, in The

Ecumenical Review 25 (1973), blz. 468-475 (473-474); Goss-Mayer H.,

Een geweldloze revolutie, in Bilbel, Kerk, Geweld (Cahiers voor

vredesvraagstukken, 9), uitgave van het Interkerkelijk Vredesberaad,

Den Haag 1971, blz. 22-25 (24); Muller J., L'Evanqile, passim; Idem,
Geweldloosheid, blz. 5; Schegget G. ter, Revolutie en zachtmoedig-

heid, in Bijbel, Kerk, Geweld, blz. 3-7 (5). Cfr. Ellul J., Contre

les violents, Parijs 1972, blz. 149-161.

246 Zulks geldt beslist en in het bijzonder ook voor geloofsopvattingen.
Zie voor het belang van mens-opvattingen voor de theologie: 88ckle

Fr., Trifft die christliche Morallehre die heutige gesellschaftliche

Wirklichkeit?, in Bdckle Fr. e.a., Christliches Gesellschaftsdenken

im Umbruch; Referate und Gespr che, Regensburg 1977, blz. 43-57

(51); Feiner J., Lohrer M. (red.), Mysterium salutis; doqmatiek in

heilshistorisch perspectief, VI, Hilversum 1968, blz. 133 vv.; Geiger

M., Stratenwerth G., Theologische Standortbestimmung, in Idem,

Ethische Geqenwartsprobleme, blz. 7-23 (19-20); Schillebeeckx E.,

Gerechtiqheid en liefde, blz. 597 vv., 671-684.

Cfr. Kennan G., Over de kernoorlog, in Intermediair 18 (1982), 7,

blz. 1-3, 9 (9); Tromp H., Militarisme, in Militarisme, documentatie

over tendensen tot militariserinq van de samenlevinq (DIC-map, 59),

Amersfoort 1976, blz. 8.

247 Dockrill M., Paskins D., a.w., blz. 106.

248 Luijpen W., Rechtvaardiqheid, Zwolle 1975, blz. 293.

249 Zie blz. 190.

250 Zie in dit verband bijvoorbeeld: Feltin M., Les catholiques dans la

vie de la citd, in La Documentation Catholique 43(1961), blz.

391-406 (398-399); Les aspects moraux du drame Algdrien, note thdo-

logique de la Commission Doctrinale de la Chronique sociale de

France, in La Documentation Catholique 43 (1961), blz. 35-42 (41-42);

en het artikel van Congar in verband met de Algerijnse kwestie:
Congar Y., La jeunesse, l'armde et le service de la nation, in La

Documentation Catholique 43 (1961), blz. 1109-1134.

251 Heldring J., a.w., blz. 104-105: 'Indien we de aanwending van het

geweld (.. .) op principieel vlak willen bestrijden, dan mo
eten we het

conflict en de conflicten in onze samenleving niet uit de weg gaan,
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maar integendeel het conflictuele als grondvorm van de wederkerigheid
van alle menselijke verhoudingen erkennen, en aanvaarden om onze
conflicten op menselijke manier te doorleven en uit te vechten'. Cfr.
Goss-Mayer H., a.w., blz. 24-25.

252 Zie hiervoor bijvoorbeeld Vrede en qerechtiqheid, blz. 22. Hetzelfde
geldt ook voor Luypen W., Fenomenoloqie, blz. 309-310.

253 R6ling B., Vredeswetenschap, blz. 101-102. Raling noemt de gedachte
van 6dn centrale macht in de wereld volstrekt onaanvaardbaar,

' daar
de opvattingen (over een dergelijke wereldstaat) te veel verschillen
en dus zo'n centrale macht een harde dictatuur zou betekenen na

gewelddadige onderwerping'. Maar ook een 'federale wereldstaat' acht
de auteur overigens voorlopig niet te verwerkelijken: 'We leven in
een wereld van soevereine staten, die niet van zins zijn veel van die
onafhankelijkheid prijs te geven' (t.a.p.).

254 Berger H.,  Zo wi,id als alle werkelijkheid, een inleidinq in de meta-
fysiek, Baarn 1977.

255 Ibidem, blz. 148-150, 173. Zie ook blz. 158: 'Totalitarisme is onver-
mijdelijk wanneer veelheid, verschil en individualiteit secundair en
voorlopig zijn'. En verder blz. 159, waar de auteur de vraag stelt
hoe veelheid geen verdeeldheid is; een verdeeldheid welke is gegrond
op egoisme en tot onenigheid en strijd leidt. Op blz. 230 ten slotte
wordt de overwinning op een dualistische levensopvatting uitdrukke-
lijk het oogmerk van de bezinning op het model veelheid-eenheid.

256 Ibidem, blz. 73 (als 'zelf'-de is de mens 'doel op zich'), 229-231.
Cfr. Arntz J., Die Entwicklung des naturrechtlichen Denkens innerhalb
des Thomismus, in BBckle Fr. e.a., Das Naturrecht im Disput, Dus-
seldorf 1966, blz. 87-121 (118-120). Het komt de auteur voor dat de
erkenning van de ander als ander de nieuwe 'oer-doxa' zou kunnen zijn
in het natuurrechtelijk denken (t.a.p.).

257 Berger H., a.w., blz. 229, 236 en blz. 170, 239, 282.
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3. Cfr. Houtepen A., In God is qeen qeweld, theoloqie als qeloofsverant-

woordinq in een na-theistische cultuur, Vught 1985, blz. 27-28
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(afgekort: KAE), Freiburg 1973, blz. 177 vv.
Op de betekenis van de gewetensvrijheid in leerstellige zin wordt
hier niet ingegaan. Zie in verband daarmee bijvoorbeeld: Beemer Th.
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27. Deze kritiek raakt ook, om nog een voorbeeld te noemen, het voorstel
van A. Soeteman. Het luidt aldus: 'Ernstige gewetensbezwaren (...)
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Grundqesetzes, Reutlingen 1960, blz. 61; Korte H., Der krieqsdienst-
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Dienstweigeren, ethische kanttekeningen, in Streven 26(1973), blz.
419-428 (421, 424); Cattelain J., a.w., blz. 7-8; Droesen H., Geweten
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34. Zie Hoofdstuk VI, blz.152. De voorgestelde normering is vanuit een
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zo de discussie over het verrichten van militaire dienst levendig te
kunnen houden. (Zie in dit verband bijvoorbeeld: Wehrdienst und Frie-
de; zur innerkirchlichen Auseinandersetzung Ober Wehrdienst und
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Conscientious objection to military service and the ethics of peace, a
moral theological research of the right of conscientious objection to
military service in the context of the ethics of peace.

by Bert Schumacher

Summary

The study concerns a moral theological research of the right of the mili-
tary conscript to refuse to serve in the armed forces. Special attention
is paid to the judging of conscientious objection and the relevant legis-
lation. The study is composed of four parts: an outline of the status
quaestionis; an account of a research of the process of Dutch legislation
concerning conscientious objection; a reflection on the line taken con-
cerning defence: the possible justifiability of a military defence; and
finally several conclusions regarding the judging of conscientious objec-
tion and the legislation. The following is a summary of these four parts
of the study.

Part I  Conscientious objection to military service: an outline of the
situation

The subject, by way of introduction and information and especially loca-
tion, is illustrated in various aspects. The developments in the system

of armyformation and in the military service legislation indicate clearly
the place that conscientious objection to military service fills within
the entirely of the army-institution and the correlative legislation. De-
tails about the group of conscientious objectors and about their motives
for objecting provide further information from within the subject of mi-
litary service. The legislation concerning conscientious objectors in the
Netherlands and elsewhere shows further the position occupied by the ob-
jector according to law and justice. Finally the history of the conscien-
tious objectors movement and the growing acceptance of military objection
in society illustrate the social plane of the idea of conscientious ob-
jeclion.

Iliis cc,nf'rontation yields the impression of a continuing development
of' thp riglit of' cotiscier,tiour; objec:lion as a personal right of the con-
script under the provisions of the legislation of military service and
with as foundation the value of the freedom of conscience. It hereby oc-

cupies a modest position within the entirely of the army-institution and
the correlative legislation. It is an 'additional' right although not un-
important: it indicates that the legislative authorities may not make mi-
litary conscription absolute, they must determine the possibility of
exemption for conscientious objectors and settle their position lawfully.
All this takes place in countries where it is necessary and where a cer-

tain susceptibility for conscientious objection to military service
exists.

Seen also from within the group of conscientious objectors and from
within the history of the movement of conscientious objection, the cause
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of conscientious objection must not be exaggerated. Conscientious objec-
tors are not peculiar people and they are relatively few in number. It
does however occur, at least in the Netherlands, that there is a consi-
derable space of time between the moment when conscientious objectors ge-
nerally make known their objection and when they were passed as fit for
military service. The history of the movement of conscientious objection
shows that refusal of military service has only been marginal up to now.

All this does not make the subject unimportant. Military conscien-
tious objection is connected with opinions concerning the function of the
army in society, concerning the use of military force and the govern-
ment's part in these. Opinions that appear to be contrary to current opi-
nions. The confrontation is to be settled in legislation and especially

in the ruling of conscientious objections. The attention is thus aroused
to the opinion brought into force by the legal authorities in reaction to
conscientious objection; and this induces a further examination of the
legislation concerning conscientious objection to military service.

Part l I  Conscientious objection to military service in the proceedings
of the Dutch legislation

The research is restricted to the proceedings of the legislation in the

Netherlands. It contains a critical reading of the written articles and
of the reports of the public consultations in parliament concerning the

three bills of law in which the legislator has provided a legal ruling up
to date. The three bills in question were passed in the years 1923, 1962
and 1978. In the research-report the legislator is followed more and more
closely. Mainly two lines are evolved.  The first is that the ruling of
the conscientious objections demands by far the most attention and that

the legislator seems to be at a loss as to a solution. The second line is
that of another possible ruling.

In the acts of 1923 and 1962 the government demands that the con-
scientious objections are aimed respectively at the killing of people and
at participation in the violence of war in any form. By this ruling the

legi,lator takes the view concerning defence that society if necessary
must be defended by military power. It is obvious from all the criticism
from within parliament over this ruling that an expansion of the acknow-
ledgement must be sought in a reflection on the idea of a justifiable de-

fence. The legislator, however, does not reach such a reflection. Instead
resolutions are proposed in which a meaningful demand for the acknowled-
gement is lacking. By the amendment of the law in 1978, government and
parliament clearly take opposite stands. The government makes a proposi-
tion stating that the demand in the act of 1962 must be specified: the
conscientious objections may be aimed at different forms and practices of
military power provided that the rejection thereof is absolute. From par-
liament came the proposition to omit a meaningful demand. Following a
change of government a new proposition is submitted by the government. It
was to be made legal and is worded thus: 'Serious conscientious objec-
tions according to this act are the insurmountable conscientious objec-
tions against the personal performance of military service in view of the
use of means of military power with which one can become involved during
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ttic  pri·f-ormarice  of  duty  in  t.lit, Dut rh  armed  forces'.
Ihe sting of ari absolute (:olistituted demand is removed off this pro-

position. It strives to do justice to the freedom of conscience of the
objector. It is designed to prevent a radiation effect towards other le-

gislation and to secure the interest of defence. Finally it aims to oppo-
se conscientious objection on 'exclusively' political grounds. The dis-
cussions about the original propositions from the government and from
parliament show that these objectives can be more readily achieved by an
other ruling which could be stated thus: 'Conscientious objections accor-
ding to this act qualify for recognition because of the use of military
power whereby one can be personally involved while serving in the Dutch
armed forces. The petitioner does not qualify for recognition as con-
scientious objector if he does not assent to this ground for recogni-
tion.'

This different ruling would have advantages. From the point of view
of freedom of conscience and from the task of the legislator it would al-
so be more right and fitting. However there is a question of principle
which arises from this proposition for an other ruling. The legislator
would include there in a statement that he can legalise the recognition
of conscientious objections from conscripts because of their possible
personal involvement in the use of military force. The question is if he
is allowed to do this in view of his principle that society when necessa-
ry - together with the help of the conscripts - must have military defen-
ce. This question demands a reflection on this principle. The process of

legislation shows that it is here a question of responsibility for the
task of defence, also in the religious aspect of it; a responsibility
which in the process of legislation is distinguished by the contrast be-
tween the idea of the just defence and the rejection of a military defen-
ce on account of the violence involved.

Part III  A moral theological reflection on the conception of a just
defence

In conjunction with the process of legislation the reflection begins with
the analysis of several specimen observations and declarations in which
the contrast between the conception of a just defence and the rejection
of the use of military force becomes visible. Out of the analysis emerges
the idea that the sphere of a controversy between pacifism and the doc-
trine of the just defence with war can be conquered. This can take place
in a clearer elaboration of the endeavour which underlies both, namely:
the necessity to avoid defence with war and to banish it in a process of
peace promotion. For the views in the line of the doctrine of just war it
means especially that the judging of the conducting of war can be made to
conform more clearly with the aversion to the use of violence and to the
notion of justice in a positive sense. Then it becomes evident that in
this view the conducting of war is an unacceptable problem that must be
conquered, and that the right to defence with war must be regarded
strictly as a necessity-right in the context of the task of promoting
peace. This result of the analysis gives the legislator a prime motive in
hand to state that he can legalise the acknowledgement of conscientious
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objectors because of their possible personal involvement in the use of
military force. Herewith he can express his own aversion to the use of
military force. An aversion which is the supposition of the idea that it
can be eventually necessary to conduct war for defence. In face of the

objecting soldiers he would make it known that he is not unaware of that
which in general leads them to conscientious objection.

The examination of the recent religious doctrine on the question of
just defence confirms the findings stated above. It seems especially that
this doctrine must be understood in agreement with the context in which
it stands: the ethics of peace. This means among other things that the
idea that society if necessary must be defended with military force re-
quires a supplement: the government must protect its own Society against
conducting war because of the violence it involves. Here lies a second
motive for the legislator to make the said statement regarding the
acknowledgement of the conscientious objectors. By this he would show
that he is not unaware of what belongs to a proper use of the idea of the
just defence.

The ethics of peace as it emerged in the examination of the religious
doctrine, are by further investigation to be regarded as a critical, his-
torically-socially minded dynamic peace doctrine. This doctrine receives
the prinriple of a just defence critically. It does not compel ti, the
conclusion that only a social defence without violence would be allowed.
The ideas about social nonviolent defence emphasize the importance of the

ethics of peace as a critical doctrine of peace. This doctrine derives
its dynamic power from the orientation which it offers: the indivisible

mutual responsibility-in-historical-context of all for the promotion of
peace. And it requires a model of society in which this orientation ap-

pears unmistakable to full advantage. These characteristics of the ethics
of peace provide a third motive for the legislator to cast the ruling of
the conscientious objections to military service in the mould of the en-
deavour of the government and of the Dutch Society in general to achieve
a secure and peaceful world without war and violence.

Part IV  Conclusion: Conscientious objection to military service and
legislation in the context of the ethics of peace.

The ethics of peace in their significance for the proposed other ruling

for the conscientious objections are important for a balanced judgement
of conscientious objecting in general. They make clear that to judge con-
scientious objection as an 'error' shows a lack. They show further that
the responsibility for the construction of a peaceful world and bannish-
ment of war primarily is a human task. It leads thus to a purgation of
this responsibility, in the religious aspect as well. Because of the va-

lue of a personal responsibility and because of the absurdity of the de-
fence task it offers resistance to a general compulsory regulation for
the carrying out of military service and asks reservation in the judging
of conscientious objection to military service. In the lirte of the e.tliirt;
of peace these two proceedings rule each other critically. A great sense
of responsibility is required of soldiers and a careful judgement of the
objecting conscript.
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All this brings the moral on the one side into line with the existing
right to conscientious objecting. On the other side, it points out the
rrmair,ing lack tif freedom in the ruling at present in force regarding
conscienlious objections in so far as this it: still based on the view of
1923 stating that conscientious objectors 'err'. The connection between
the freedom of conscience and the legislation concerning military service
emphasizes that the legislator ought to judge military conscientious ob-

jection in the line of his justification of the possibility of exemption
from military service. This does not force him to arrange an 'alternati-
ve' peace-service. The desire to do this can be a stimulus for him to

promote war-preventive and peace-aimed actions within the army-institute.
It may well be desired of the legislator that the acknowledgement of the
conscientious objections are not ruled in conjunction with the conscien-
tious objections as presented by the conscientious objectors. This
doesn't happen under the proposed ruling. In it the legislator gives his
own judgement of the acknowledgement in conjunction with his justifica-
tion for granting the right to conscientious objection. This ruling is
fitting for him and does justice to the personal responsibility of the
conscientious objector. It can also contribute to a careful decision on
the part of the objecting conscript who is confronted with the judgement
of 'his' society of the acknowledgement of conscientious objectors and,

as an extension of this, with the justification of the defence task. At
the same time his personal responsibility is left to him. Because of this
drift of the proposed ruling its text should perhaps be supplemented so
that the law stands: conscientious objections 'in the Dutch society where
the conscientious objector belongs' are considered for recognition...,
and so on. In practice it seems that the proposed ruling meets the justi-
fied criticism of the earlier ruling and that of the present, without
however disregarding the fact that there is a ruling for conscientious

objection to military service.



STELLINGEN

behorend bij het proefschrift van Bert Schumacher:

Militaire-dienstweigering en vredesmoraal, een moraaltheologisch onderzoek
naar het recht tot militaire-dienstweigering in de context van de vredes-
moraal

1.  Zowel voor een passende beoordeling als voor een juiste wettelijke nor-
mering van militaire-dienstweigering is de vredesmoraal onmisbaar.

2.  De wettelijke normering van de gewetensbezwaren tegen militaire dienst
geschiedt nog altijd ten onrechte in de sfeer van een verwettelijking
van de moraal en een moralisering van de wet.

3.  De wetgever behoort de normering van de gewetensbezwaren tegen de mili-
taire dienst opnieuw vast te stellen, en wel overeenkomstig de taak die
bij zijn positie past. Pas dan zal de wetgever de persoonlijke gewetens-

bezwaren van dienstweigeraars ongemoeid kunnen laten.

4.  Gewetensvrijheid inzake de militaire-dienstplieht en een wettelijke nor-

mering van de gewetensbezwaren in verband met hun erkenbaarheid veron-
derstellen elkaar.

5.  De gedachte aan een kaderwet gewetensbezwaren moet met terughoudendheid

worden bezien. Men mag niet voorbijgaan aan het feit dat het hier gaat

over gewetensbezwaren tegen sterk uiteenlopende wettelijke verplichtin-

gen. (Zie: Gewetensbezwaren vraqen aandacht, rapport van een commissie

van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Den Haag 1983, blz. 76)

6.  De vrijstelling van de militaire-dienstplicht en van de vervangende-

dienstplicht voor personen die een geestelijk ambt bekleden of daarvoor

in opleiding zijn, kan worden beschouwd als een ondersteuning van het

godsdienstig leven en is in zoverre aan te merken als een voorrecht.

(Zie: Boven Th. v., De volkenrechtelijke bescherminq van de qodsdienst-

vri.iheid, Amsterdam 1967, blz. 252-253.)
Toch is deze vrijstelling niet zonder meer een gunst van overheidswege.

Afschaffing ervan mag pas opnieuw worden overwogen in samenhang met een

visie op de defensie overeenkomstig de vredesmoraal.

7.  De VN-legermacht met haar politioneel-militaire functie illustreert

treffend hoe militairen kunnen bijdragen aan het proces van vredes-

bevordering. De deelneming van Nederlandse zijde bood gewetensbe-

zwaarde dienstplichtigen eigenlijk een uitgelezen kans om aan hun be-

zwaren uiting te geven door zich voor de VN-legermacht aan te melden.

8.  De aanduiding 'christelijk' in 'christelijke moraal' wijst niet op een

specifieke moraal die met het christen-zijn verbonden is. Zij geeft

uitdrukking aan de gedachte dat een zedelijk verantwoord leven bij het

christen-zijn hoort.

6. 'l     .3- ,..,  Z  r; I



9.  De wetenschappelijke herleiding van de met weerzin gewilde daad tot ge-
wilde handeling moet streng worden bewaakt. Zij verduistert immers ge-
makkelijk dat de weerzin hier de wil bepaalt, met als gevolg dat de
weerzinnigheid van het willen een bijkomstigheid lijkt.
(Zie: Paskins B., Dockrill M., The ethics of war, Londen 1979, blz.
232-236; Schmolz Fr., Weqe, Umweqe und Ausweqe der Moraltheoloqie,
ein Pladoyer fur beqrundete Ausnahmen, Munchen 1976, blz. 77 vv.
(86-87, 100-101, 104-105.)

10. Het artikel van L. Janssens over de zedelijke normen zou nog aan waar-
de hebben gewonnen, indien de auteur zijn vertrekpunt had genomen in
wat hij noemt, de ambiguiteit welke op het menselijk handelen rust. Dan
zou van meet af aan duidelijk zijn geweest dat deze ambiguiteit de na-
tuurlijke bedding van de moraal vormt, hetgeen een juist verstaan van
de reikwijdte van de zedelijke normen vergemakkelijkt.
(Janssens L., De zedelijke normen, in Ethische vraqen voor onze tijd,
hulde aan Mqr. Victor Heylen, Antwerpen 1977, blz. 37-58.)

11. In zijn Gerechtiqheid en liefde, qenade en bevrildinq noemt E. Schil-
lebeeckx God de 'voorvechter van alle goeds en de bestrijder van alle
kwaad'. Een dergelijke formulering werkt gemakkelijk het misverstand in
de hand dat God verantwoorlijk zou zijn te stellen voor het kwaad en bo-
vendien dat Hij het kwaad niet goed aankan. Terwille van een zuiver
zicht op de verhouding tussen God en mens in verband met het kwaad
en de menselijke opgave daartegenover, verdienen andere formuleringen
die Schillebeeckx hanteert, de voorkeur, zoals: 'Liefde', 'goedwillende
macht van het anti-kwaad', 'heil van de mens', kortom: God als een op
menselijk heil bedachte God.
(Schillebeeckx E., Gerechtiqheid en liefde, qenade en bevrijdinq, Bloe-
mendaal 1977, blz. 704, 715, 717, 718, 731, 747, 753.)

12.  De  vertaling van ' Tou  novnpou'uit de zesde  bede  van het Onze Vader
(Mt. 6, 13) door 'van de boze' is op exegetische gronden correcter dan
'van het kwade' (cfr. Mt. 5, 37.39 / 13, 19.38). Deze vertaling is daar-
om echter nog niet verkieslijk, gelet op het feit dat het kwaad er een
persoonlijke gestalte krijgt.

13. Generaal Yuan-Shi-Kai paarde overwinningsdrift aan vindingrijkheid met
de combinatie 'pe-ling (de vogel) eet cake' als sluitpaar in het 'Mah-
Jongg'-spel.
De eerbiedwaardige generaal onderstreepte met zijn vondst vooral een
hoofdregel van dat wonderbaarlijke 'Mussen'-spel: een goed 'Mah-Jongg'-
speler behoort een slimme vogel te zijn!
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