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Wie zich tegen de overheid verzeto 0 0 0 

(Over burgerlijke ongehoorzaamheid) 
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"' De discussie over burgerlijke ongehoorzaamheid is volop gaande. De kranten staan er b 
vol van. Kerken spreken er over, politieke partijen doen hun zegje, vakbonden k 
bezinnen zich. Het is ondoenlijk op te sommen water over dit onderwerp de laatste g 
tijd verschenen en publiekelijk gezegd is. ]\ 

Tegelijk valt op dater nog a! wat begrips
verwarring heerst. Onbekommerd citeert 
men op de klank af de term 'burgerlijke 
ongehoorzaamheid'. In de strijd om de 
burgerrechten voor negers in Noord
Amerika, met welke strijd de naam van 
dr. Martin Luther King blijvend verbon
den is geraakt, heeft burgerlijke onge
hoorzaamheid een positieve klank gekre
gen. De 'etiket-waarde' is zeer hoog. 
Daarom proberen mensen die op eniger
lei wijze de wet geweld aan willen doen, 
hun acties voor te stellen als een uiting 
van burgerlijke ongehoorzaamheid en al
dus aan kritiek te onttrekken. Ze zijn 
geheel vergeten dat de oorspronkelijke 
betekenis van 'burgerlijke ongehoor
zaamheid' zeer beperkt was en de toepas
sing er van aan strikte voorwaarden on
derworpen. Het is daarom goed om iets 
van de betekenis en ontstaansgeschiede
nis van burgerlijke ongehoorzaamheid te 
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vertellen en naar een verklaring te zoe
ken waarom er juist in onze tijd zoveel 
discussie over is. Ik moet mij zeer beper
ken en verwijs daarom lezers die breder 
ge'interesseerd zijn naar mijn zojuist ver
schenen boek Burgerlijke ongehoorzaam
heid, over grenzen aan politieke gehoor
zaamheid in een democratische rechts- en 
verzorgingsstaat, Baarn 1984. 

De definitie van burgerlijke ongehoor
zaamheid: twee benaderingswijzen 
Het is niet goed mogelijk een algemeen 
geldige. eenduidige definitie van burger
lijke ongehoorzaamheid te geven. Ten 
aanzien van burgerlijke ongehoorzaam
heid betekent het geven van een definitie 
het doen van een normatieve keuze. De 
verklaring hiervoor is gelegen in de om
standigheid dat de bedrijvers van burger
lijke ongehoorzaamheid de uitgesproken 
bedoeling hebben om ethiek in de poli-
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tiek te brengen. Ze redeneren: je kunt de 
wet ongehoorzaam zijn uit ego"isme en 
eigenbelang (belastingontduiking. door 
rood Iicht rijden. zwart werken. oneigen
lijk gebruik van uitkeringen e .d.), maar 
ook uit altrulsme en algemeen belang 
(weigeren defensie-belasting te betalen. 
blokkades om plaatsing van kruisvlucht
wapens tegen te gaan. wetsovertreding 
om 'Kerk-Marokkanen' aan het vervol
gingsbeleid te onttrekken. obstructie van 
vervoer van kernafval e.d.). De eerste 

· vorm van ongehoorzaamheid is altijd be
doeld om er zelf voordeel van te hebben. 
de tweede per se niet. Meestalleiden de 
actievoerders er schade van. Welnu: ai
leen de laatste vorm van ongehoorzaam
heid mag volgens de bedrijvers 'burgerlij
ke ongehoorzaamheid' heten. Het is de 
ongehoorzaamheid van overigens loyale, 
wetsgetrouwe burgers. die politick willen 
bedrijven volgens ethische normen. Men 
kan dat de ethische benadering van bur
gerlijke ongehoorzaamheid noemen. 
Naast deze ethische benadering is er een 
meer beschrijvende en constaterende be
nadering. Die zegt niet dat politick one
thisch of a-moreel zou zijn. maar dater 
verschil moet worden gemaakt tussen een 
definitie van burgerlijke ongehoorzaam
heid en een ( ethische) waardering er van. 
Een voorbeeld van deze benadering is te 
vinden in een beschouwing van prof. Van 
Schendelen, hoogleraar politico Iogie a an 
de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 
Op 11 maart llJIB sprak hij op een sym
posium van de Stichting Maatschappij en 
Krijgsmacht over het onderwerp 'poli
tieke achtergronden en dilemma's van 
burgerlijke ongehoorzaamheid'. (De 
tekst is verkrijgbaar bij voornoemde 
stichting. Bachmanstraat 1, 2596 J A 
's-Gravenhage. tel. 070-461259). Van 
Schendelen biedt een waardevolle be
schouwing met vee! politiek-relevante ge
gevens, die helaas te weinig aandacht 
heeft gekregen. Van Schendelen kiest be
wust voor een empirische benadering en 
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definieert burgerlijke ongehoorzaamheid 
kortweg en duidelijk als 'het niet opvol
gen van door de overheid gestelde ge
dragsvoorschriften '. Er is altijd sprake 
van een tegenstelling tussen burgers en 
de zittende overheid. Van Schendelen 
laat zien dat het niet opvolgen van voor
schriften van de overheid altijd heeft 
plaatsgevonden en dat de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden letterlijk 
uit burgerlijke ongehoorzaamheid is ont
staan. Burgerlijke ongehoorzaamheid is 
een tamelijk normaal verschijnsel. Een 
volmaakte consensus tussen burgers en 
overheid is een utopie. 
De overheid kan afwijkende opvattingen 
van groepen burgers langdurig negeren. 
maar het gevolg van zulk een beleid is 
altijd dat die groepen dan hun eigen op
lossing zoe ken. Bovendien gaat van poli
tieke organisaties en instellingen dikwijls 
een voorbeeldwerking uit. zoals het aan
moedigen tot het bedrijven van 'bestuur
lijke ongehoorzaamheid'. Van Schende
len geeft daarvan een rijtje voorbeelden. 
Deze benadering is begrijpelijk en tot op 
zekere hoogte aantrekkelijk. Het subjec
tieve morele oordeel wordt buiten de de
finitie gehouden om te voorkomen dat 
bepaalde acties van wetsovertreding bij 
voorbaat moreel veroordeeld zouden zijn 
en andere niet. Oat zou onbillijk en wille
keurig zijn. Toch weegt dit voordeel uit
eindelijk niet op tegen de nadelen van 
een puur descriptieve benadering. Ik 
noem er enkele. 

1. De !outer beschrijvende (en vaak po
sitivistische) benadering van politiek
maatschappelijke verschijnselen bete
kent een diepe breuk met een eeuwen
oude traditie. waarin politick bewust op 
ethische wijze werd gedcfinieerd. Die 
traditie is te vinden in zowel het joods
christelijk erfgoed als het grieks-romein
se. Pas in de twintigste eeuw wordt de 
waarde van deze traditie diepgaand in 
twijfel getrokken. Aan de wieg van deze 
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twijfel stond een bepaalde opvatting van 
wetenschap. die men ook op het veld van 
het maatschappelijke en politieke hande
len van toepassing verklaarde. Weten
schap zou waardcvrij moeten zijn om 
wetenschap te mogen heten. In dit ver
band wordt vaak de naam van Max We
ber gcnoemd, maar meestal ten onrechte. 
want Weber wilde wei dcgelijk politick 
koppelen aan ethiek, maar dan aan ver
antwoordclijkheidsethiek en niet aan ge
zindheidsethiek. Het gaat hier om de ver
houding van wetenschappclijke bezin
ning op de politick (politico Iogie) tot het 
bedriJven van politick. Politicologisch 
laat een 'waardevrije' benadering van de 
politieke werkelijkheid zich nog wei 
enigszins verdedigen, maar politick niet. 
Politick is een vorm van handelen, niet 
van beschouwen. Er is geen politieke 
handeling te bedenken die zich aan een 
ethische waardering kan onttrekken. 

2. De !outer beschrijvende benadering 
van burgerlijke ongehoorzaamheid doet 
ten enenmale tekort aan de bedoelingen 
van de actievoerders. Die bedoelingen 
zijn immers nict in de definitie opgeno
men. Vanuit de bedoeling gezien is er 
echter een groot verschil tussen stiekeme 
belastingontduiking ten eigen bate en 
openlijke weigering dat gedeelte van de 
belasting tc betalen dat naar defensie 
gaaL om aldus te protesteren tegen de 
bewapeningswedloop. Van Schendelens 
definitie brcngt dit verschil niet in het 
vizier. Voor de actievoerders is het door
slaggevend. Waarom zou men dat aspect 
dan bij voorbaat uit de beschrijving 
schrappen? 

3. Een derde nadeel van een !outer be
schrijvende benadering is dater geen ver
schil kan worden gemaakt tussen legaliteit 
en legitimiteit. Onder legaliteit verstaan 
we de formele geldigheid van wetten op 
grond van een geldige procedure-regel. 
Onder legitimiteit verstaan we de mate-

CHRISTEN DFMOCRATISCHE \'ERKF'ININGE'IY H4 

410 

riele overeenstemming van wetten met 
het rechtsbesef van de burgers alsmede 
met busisregels van sociale moraal. Hit
ters Arierwetten hadden formele geldig
heid, maar botsten met het rechtsbesef en 
vooral met basis-principes van sociale 
moraal. Niet de legaliteit was in het ge
ding, maar de legitimiteit. Elke benade
ring van de politick, die niet in staat is dit 
in beeld te brengen, schiet in ernstige 
mate tekort. Omdat het beslissende punt 
van legitimitcit niet de overeenstemming 
met het rechtsbesef is ( dat kan ook aan 
verval onderhcvig zijn), maar met basis
principcs van sociale moraaL zoals bij
voorbeeld neergelegd in mensenrechten, 
kan legitimatie aileen vanuit cthisch ge
zichtspunt adequaat worden beschreven. 

Uit bovenstaande volgt dat naar mijn 
mening in een definitie van burgerlijke 
ongehoorzaamheid de factor van de in
tentionaliteit behoort te worden opgeno
men. Oat vraagt om een ethischc benade
ring, maar dan wei een die subjectieve 
morele gezindheid verre overstijgt. Zulk 
een benadering is verre van eenvoudig. 
We krijgen daar zicht op door het rela
tieve gelijk van de beschrijvende benade
ring serieus te nemen. 
Oat relatieve gelijk is dat in onze moder
ne, pluralistische samenleving de pu
blieke moraal het bijzonder moeilijk 
heeft. Ze is geprivatiseerd, gefragmenta
riseerd en gefunctionaliseerd. Daarmee 
wordt bedoeld dat een morele overtui
ging ( evenals een godsdienstige) aileen 
nog particuliere betekenis heeft, daarom 
evenveel vormen aanneemt als er parti
culiere opvattingen zijn en tenslotte nog 
slechts sociale gelding heeft in het opti
ma a! vcrvullen van een maatschappelijke 
rol. Deze ontwikkeling markeert nu pre
cies de breuk met de klassieke traditie 
van ethische politick. Het voeren van een 
ethische polit1ek is slechts mogelijk als er 
overeenstemming bestaat over de ethi
sche principes, die aan zulk een politick 
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ten grondslag liggen en als de morele 
handelingsaanwijzingen, die uit die prin
cipes ontwikkeld kunnen worden, alge
mene sociale gelding hebben. 
Oat is precies de reden waarom in een 
traditionele samenleving de sexuele mo
raal een publiek karakter kon dragen en 
in een moderne niet meer. De verwijzing 
naar zoiets als ·vooruitgang' speelt hier 
niet een verklarende. maar een ideologi
sche rol. De eigenlijke oorzaak is het 
wegvallen van een algemeen geldige 
sexuele moraal als gemeenschappelijk 
vertrekpunt. Tegelijk echter is het een 
wezenskenmerk van goede moraal en ge
zonde godsdienst dat universele geldig
hcid in principe aanwezig is. Immanuel 
Kant hecft ons duidelijk gemaakt dat het 
ethische niet geprivatiseerd kan worden 
zonder op te houden ethisch te zijn. zoals 
ook de theologie steeds duidelijker laat 
zicn dat christelijkc godsdienst universele 
hetckenis hceft of ophoudt christelijke 
godsdienst tc zijn. Ethiek en christelijk 
geloof zouden zichzelf verloochenen als 
ze zich zonder meer van het terrein van 
het open bare weten en hct puhlieke han
delenlieten verdringen. 
Naar mijn overtuiging moet hurgerlijkc 
ongehoorzaamheid geplaatst worden in 
hct spanningsvcld van enerzijds het 
maatschappelijke proces van privatise
ring van moraal en godsdienst en ander
zijds de onopgectbare pretentie dat 
ethiek en christelijk geloof een univcrsele 
hetekenis hebhen. Nu vandaag de dag 
steeds duidelijker wordt dat de gebruike
lijke politieke besluitvorming de ethiek 
en het geloof te weinig kansen biedt. 
zoeken mensen andere wegen om geloof 
en ethiek weer relevant te maken voor de 
politieke praktijk. Oat blijkt uit zowel de 
oorsprong van de traditie van burgerlijke 
ongehoorzaamheid als uit de dcfinitie. 
die in deze traditie tot ontwikkeling is 
gcbracht. Ik geef eerst de definitie en 
Iicht die vervolgens toe door iets over de 
oorsprong te vertellen. 
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Burgerlifke ongehoorzaamheid is cen pu
h!ieke, geweldloze, gewetensvo!!c en toch 
po!itieke handcling tcficn de wet, gcwoon
!iik begaan met de bedoe!ing een verande
ring in de wet of in de politick van de 
regering tot stand te hrengcn. (f. Rawls. 
A Theory oflustice, p. 364.) 

De oorsprong van burgerlijke ongehoor
zaamheid 
De term 'burgerlijke ongehoorzaamheid' 
is tamelijk toevallig in zwang gekomen. 
In het midden van de vorige eeuw bad
den de Verenigde Staten van Noord
Amerika de slavernij nog niet afgeschaft 
Bovendien voerden ze een imperialisti
sche oorlog met Mexico. Veel mensen 
hadden daar ernstige morele bezwaren 
tegen. waaronder Henry David Thoreau 
(1Kl7-1K62). Omzijn bezwaarkrachtbij 
te zetten, besloot Thoreau in 1K42 een 
bepaalde belasting (de 'poll tax') niet 
meer te betalen. In 1K46 tenslotte werd 
hij, teneinde hem tot hetaling te dwingcn. 
voor een nacht opgesloten in de gevange
nis. Een onbekend gebleven persoon. 
vermoedelijk een rijke aanbidster. vol
deed onmiddellijk de opgelopen belas
tingschuld, zodat Thoreau de volgende 
morgen reeds in vrijheid kon worden ge
steld. De gevangenzetting was geheel 
naar Thoreau's zin geweest, want nu 
kreeg hij de zo vurig gewenste publiciteit 
om in den brede zijn bezwaren te ontvou
wen. In bet kader daarvan hield hij in 
184K in zijn geboorteplaats Concord 
(Mass.) een lezing. getiteld On the Relati
on of the Individual to the State. 
Voor een individualist als Thoreau een 
trcffende titel! In een heruitgave na zijn 
dood werd de titel gewijzigd in Civil Dis
obedience. onder welke naam de lezing 
thans algemeen bekend is. 
In Civil Disobedience legt Thoreau ver
antwoording af voor zijn wetsovertre
ding. in casu bet niet betcllen van een 
bepaalde belasting. Die belasting was •JP 
zichzelf tereeht. maar Thoreau had gel:n 
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ander middel om zijn bezwaren kenbaar 
te maken. (Hij pleegde dus indirecte bur
gerlijke ongehoorzaamheid). Eerst recht
vaardigt hij het doe!, dan het miclciel. Zijn 
doel is een effectief protest tegen slaver
nij en een imperialistische oorlog te be
werkstelligen, nu naar zijn oordeel aile 
legale middelen om te protesteren zijn 
uitgeput. De regering is horende doof en 
ziende blind. Het bezwaar van een gewe
tensvol individu is machteloos als het niet 
een middel kiest dat de aandacht trekt. 
Thoreau had heel goed getaxeerd dat het 
voor de overheid bijzonder onaange
naam is om fatsoenlijke burgers achter de 
tralies te zetten, omdat ze dan moreel 
gezien op achterstand is gezet. 
Bovendien was Thoreau zeer bedreven in 
rhetoriek. Met veel gevoel voor drama
tisch effect verklaarde hij: "zolang Ame
rika de slavernij niet heeft afgeschaft en 
tegen Mexico een imperialistische oorlog 
voert, zolang is de enige verblijfplaats 
voor een fatsoenlijk mens de gevange
nis!' Als de natie daardoor ontwaakt en 
de regering er toe brengt een einde te 
maken aan de slavernij en de oorlog. is 
het doel van de wetsovertreding gerecht
vaardigd. Als echter het doel hct verkrij
gen van eigen voordecl zou zijn. dan is 
wetsovertreding niet gerechtvaardigd. 
Hoc staat het met het middel (wetsover
treding)? Thoreau heeft twee overwcgin
gen: er moet ecn redelijke zekerheid zijn 
dat het middel werkt. en vervolgens: het 
middel moet aan strenge morele maatsta
ven ondcrworpen zijn. Je wilt immers 
ethiek in de politick brengcn en dat is pas 
geloofwaardig als actievoerders zelf 
ethisch te werk gaan. Ze stcllen zich op 
als loyalc burgers. die in normale omstan
digheden stipt aan hun belastingplicht 
voldoen en zich principicel aan de wet 
houden, tenzij er doorslaggevende rede
nen zijn om dat niet te doen. Maar dan 
dragen ze de gevolgen op waardige wijzc. 
De door Thoreau bedoelde morele maat
stavcn zijn: 
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- geweldloosheid. lemand die burgerlij
ke ongehoorzaamheid pleegt zal nooit 
naar het middel van geweld grijpcn. te
gen pcrsonen noch gebouwen. Thoreau, 
Gandhi en Martin Luther King. de be
kendste vertegenwoordigers van burger
lijke ongehoorzaamheid. zijn daar altijd 
zeer strcng in geweest. 
- uitzonderlijkheid. Gehoorzaamheid is 
regel. ongehoorzaamheid hoge uitzonde
ring. De parlementaire besluitvorming is 
het normale middel om de overheid van 
onjuist geachte beleidsvoornemens af te 
brengen. Burgerlijke ongehoorzaamheid 
komt pas in het vizier als aile andere 
middclen zijn uitgeput. Het gaat altijd 
over grensgevallen. situaties waarin men
sen het gevoel hebben met de rug tegen 
de muur te staan. 
- acceptatie van strafvervolging. Dat is 
heel principieel. nict aileen om morele 
redenen. ook om politieke. Je zaak krijgt 
maximale publiciteit en je brengt de 
overheid in verlegenheid. 

Als we samenvatten komen we tot het 
volgende rcsultaat: 
1) Burgerlijke ongehoorzaamheid is 
wetsovertreding. Elke vorm van protest. 
die in onze tolerante samenleving is toe
gestaan. zoals een staking. cen demon
stratie. een stipthcidsactie e.d .. is per de
finitie geen burgerlijke ongehoorzaam
heid. 
2) Niet elke wetsovertreding is burgerlij
kc ongehoorzaamheid. Het overgrote 
deel van de gangbare wetsovertredingen 
heeft weinig of niets met burgerlijke on
gehoorzaamheid te maken. Normaliter 
wil een wetsovertreder liever niet betrapt 
worden. maar iemand die burgerlijke on
gchoorzaamheid bedrijft nu juist wei. 
Zonder betrapt te worden hceft zijn actie 
geen enkele zin. Dit vooropgczette doel 
maakt burgerlijke ongehoorzaamheid tot 
een 'publieke. politicke handeling tegen 
de wet". 
3) Niet elke 'publieke. politieke hande-
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ling tegen de wet' is burgerlijke onge
hoorzaamheid. Die handeling moet ook 
nog geweldloos zijn en niet uit eigenbe
lang geschieden. Kraakacties vall en dus 
aL evenals gewelddadig verzet bij het 
ontruimen van kraakpanden of bij het 
opbreken van blokkades. 
4) Burgerlijke ongehoorzaamheid 
brengt een zekere mate van wanorde. 
maar het doel is niet het creeren van 
wanorde. maar herstel van orde. name
lijk van een op ethische grondslagen ge
fundeerde rechtsorde. Men wil de wet 
veranderd zien. maar niet ten eigen bate. 
doch om haar in overeenstemming te 
brengen met het morele gevoelen van de 
protesterenden. Daarmee komen we aan 
de laatste voorwaarde: 
5) Een daad van burgerlijke ongehoor
zaamheid is gewetensvol. De actievoerder 
heeft de stellige overtuiging dat zijn ge
weten hem verbiedt gehoorzaam te zijn. 
Zowel Thoreau als Gandhi en King be
riepen zich op hun geweten. King deed 
dat in zijn beroemde Brief uit de stadsge
vangenis van Birmingham. In die brief 
zegt King dat het moreel geboden is om 
onrechtvaardige wetten ongehoorzaam te 
zijn. want "een onrechtvaardige wet is 
geen wef. Op de vraag hoe je dat kunt 
weten. zegt King: door de stem van je 
geweten. Enerzijds komen we dit beroep 
op het geweten in zaken van burgerlijke 
ongehoorzaamheid telkens weer tegen. 
anderzijds is het iets dat zeer lastig is toe 
te passen. Daarom verdient het extra 
aandacht. 

Het beroep op het geweten 
In de klassieke opvatting werd het gewe
ten bijna rechtstreeks gekoppeld aan ob
jectieve moraal. Naast de natuurwet en 
de goddelijke wet was het geweten een 
authentieke "vindplaats· van goede mo
raal. Mensen moesten dan ook altijd hun 
gcweten volgen. De mogelijkheid om in 
geweten te dwalen werd onderkend. 
maar dat kwam niet in mindering op de 
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plicht het eigen geweten te volgen. Men 
kwam dan weliswaar in botsing met de 
kerk en de overheid. en men moest de 
gevolgen daarvan geduldig dragen. maar 
dat had men voor de zaak over. Deze 
gewetensvrijheid veronderstelde een
stemmigheid over ethische principes die 
fundamenteel zijn voor het menselijl< sa
menleven en over het gezag van het ge
weten als laatste morele beslissingsin
stantie. Aan die twee voorwaarden wordt 
in onze tijd niet meer voldaan. Moraal 
wordt. zoals eerder gezegd. niet meer als 
iets objectiefs beschouwd. maar als iets 
subjectiefs. Ieder heeft zo zijn eigen mo
raalopvatting. die respect verdient. maar 
die geen objectieve geldigheid kan heb
ben. Oat is niet een noodzakelijk ken
merk van moraal. maar zo wordt er in 
onze samenleving over gedacht. Men 
denke slechts aan zeer uiteenlopende op
vattingen over sexualiteit. huwelijk. ab
ortus en gezag. Het gevolg is dater geen 
grond meer schijnt te zijn voor de stelling 
dat het recht zijn wortels in de moraal 
moet hebben. In welke moraal dan wei? 
Ook het geweten heeft zijn objectieve 
geldigheid verloren. Zelfs als mensen het 
oprecht menen met hun gewetensberoep 
kan er- zo meent men- niet meer van 
gezegd worden dan dat ze een bepaalde 
moraalopvatting hebben. die hen verhin
dert gehoorzaam te zijn. maar die overi
gens een prive-karakter draagt. Vandaar 
dat men in onze samenleving voort
durend zoekt naar mogelijkheden om 
burgers. die tegen bepaalde wetten of 
maatregelen gewetensbezv;aren hebben. 
ontheffing van de overeenkomstige ver
plichting te verlenen. welke ontheffing 
dan aileen hen geldt. lk kom daar aan
stonds op terug. 
De moeilijkheden zijn nog groter: het 
geweten is zelfs in diskrediet gekomen. 
Ik hoef hier slechts te herinneren aan 
Freud. die in het geweten niet veel meer 
zag dan de gelnterioriseerde stem van de 
ouders. bijvoorbeeld een dominante va-
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der of moeder. Het geweten vertegen
woordigde niet een goddelijke stem, 
maar een menselijke. Het was een soort 
dwangmechanisme om jete onderwerpen 
aan de moraalopvattingen van je omge
ving. In deze opvatting is een beroep op 
het geweten hachelijk en dubieus, door
spekt met allerlei nevenbedoelingen. 
Op de theorie van Freud over het gewe
ten is vee! kritiek geleverd en vaak te
recht, maar zijn waarneming dat de stem 
van het geweten maar a! te vaak onzuiver 
is en niet bij voorbaat juist, is niet te 
loochenen. We kunnen en moeten daar 
lering uit trekken. De stem van het gewe
ten zal ethisch herkenbaar moeten zijn, 
ook voor hen die een andere moraalop
vatting zijn toegedaan. Een strikte voor
waarde is daarom dat men leeft in over
eenstemming met de eigen principes. 
Wie in geweten tegen het Ieger is. maar 
geweld gebruikt om dat kenbaar te rna
ken, is volstrekt ongeloofwaardig. 
De morele herkenbaarheid van het be
roep op het geweten kan in sommige 
gevallen een tamelijk subjectief karakter 
dragen, in andere niet. Dan is een rede
lijk objectieve. publieke herkenbaarheid 
vereist. Dat laatste is altijd het geval bij 
acties van burgerlijke ongehoorzaam
heid. Aan de hand van een vergelijking 
met de strekking van een beroep op het 
geweten volgens een wet 'gewetensbe
zwaren' kan ik duidelijk maken waarom. 
Onze samenleving wordt gekenmerkt 
door een bonte verscheidenheid aan 
godsdienstige, wereldbeschouwelijke en 
morele overtuigingen. Wil men in zulk 
een situatie in vrede Ieven, dan is een 
grote mate van respect en verdraagzaam
heid vereist. Dat weten we doorgaans 
goed op te brengen. Als er echter een 
politick beleid moet worden vastgesteld 
en uitgevoerd, is het soms niet mogelijk 
met aile opvattingen rekening te houden. 
Met het ten uitvoer leggen van de wet 
'algemene dienstplicht' bijvoorbeeld ko
men we in botsing met de opvattingen 
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van hen die het Ieger principieel afwij
zen. Om daarin te voorzien is een wet 
'gewetensbezwaren' in het Ieven geroe
pen, waarop men een beroep kan doen 
om van de verplichting tot militaire 
dienstplicht te worden ontheven. Als de 
bezwaren worden erkend als gewetensbe
zwaren hoeft men niet in militaire dienst 
en moet men vervangende dienstplicht 
vervullen. dit om misbruik te voorko
men. Het CD A-rapport Gewetensbezwa
ren vragen aandacht ( mei I ()i-\3) is uitvoe
rig en principieel ingegaan op deze com
plexe materie. 
Een voorwaarde voor een beroep op 
zoiets als een wet 'gewetensbezwaren' is 
echter dat men de wet zelve onverlet laat. 
Men vraagt niet om een uitzondering 
voor anderen, aileen voor zichzelf. De 
verzwegen vooronderstelling is dat de 
wet onaangetast blijft. Zolang er genoeg 
jongens zijn die wei in dienst willen. ver
andert het weigeren van militaire 
dienstplicht niets aan het feit dater een 
Ieger is. Het militaire bedrijf gaat ge
woon door, de defensie-taken worden 
onverkort uitgevoerd en zelf sta je ergens 
borden te wassen of zieken te verplegen. 
Voor de betrokken dienstweigeraar is dat 
onbevredigend, maar dat komt niet in 
mindering op de redelijkheid van deze 
maatregel: voork6men wordt dat iemand 
op gromi van zijn geweten anderen zou 
dwingen tot iets, dat hun geweten niet 
verbiedt. Alsof die anderen geen gewe
ten hebben! 
Wil echter een gewetensbezwaarde struc
turele verandering aanbrengen. dan moet 
hij naar andere middelen omzien dan 
zich te beroepen op een wet 'gewetensbe
zwaren'. Om die red en zijn er 'totaalwei
geraars': ze willen met hun weigering 
geen uitzondering voor zichzelf bereiken, 
maar een algemene praktijk veranderen. 
Ze willen bijvoorbeeld het Ieger afschaf
fen. Om dat te bereiken doen ze geen 
beroep op de wet 'gewetensbezwaren' en 
willen ze geen vervangende dienstplicht 
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vervullen. Welnu: het gewetensbczwaar 
op grond waarvan men tot burgerlijke 
ongehoorzaamheid wil komcn. is analoog 
aan het gewetensbczwaar van een 'totaal
weigeraar'. Men vraagt immers geen uit
zondering voor zichzc/{. maar verande
ring van de wet voor allen. Oat betekent 
dat in geval van burgerlijke ongehoor
zaamheid de morele herkenbaarheid van 
het gewetensbezwaar een publiek karak
ter moet dragen en ver boven prive-mo
raal moet uitgaan. Men moct immers niet 
de overheid overtuigen dat de subjee
tieve bezwaren tereeht zijn. maar de me
deburgers dat een bepaalde wet of poli
tick objectief tout is. Het beroep op een 
gewetensbezwaar in geval van burgcrlij
ke ongehoorzaamheid is niet een kwestie 
van gctuigcn. maar van argumcnteren. 
Argumenteren is aileen mogelijk binnen 
het kader van gedeelde. fundamentelc 
principes ter inrichting van de menselijke 
samenleving. Met andere woorden: het 
gewctensbezwaar in geval van burgerlij
kc ongehoorzaamhcid moet zijn beteke
nis niet ontlenen aan een prive-ovcrtui
ging. maar aan ecn puh/ieke moraal. Al
thans: moet een bouwstcen zijn voor zulk 
een moraal. Oat is cen zecr aangclcgen 
punt. waarop ik hier niet verder kan in
gaan. In het eerdcr genoemde. zo juist 
verschenen boek heb ik in navolging van 
ccn aantal Amerikaanse auteurs de con
tourcn van een dergelijke publieke mo
raal geschetst. lk noem dat de moraal van 
het mondig hurgerschap. volgcns welke 
mensen een morcle verplichting hebben 
voor het Ieven en welzijn van hun mede
burgers en een daarvan afgeleide poli
tieke verplichting de overheid tc gehoor
zamen en in grensgevallen ongehoor
zaam te ziin. 
Zo wordt een stokje gestoken voor twee 
extreme posities:enerzijds dat we de 
overheid altijd hebben te gehoorzamen 
en daarmee basta; anderzijds dat we de 
overheid ongehoorzaam mogen zijn als 
ons geweten ons dat ingecft. Zolang het 

beleid van de overheid ons in staat stelt 
de morele verplichting ten opzichte van 
onze medeburgers nate komen. is er een 
politieke verplichting de overheid te ge
hoorzamen. Als we menen de overheid 
ongehoorzaam te moeten zijn. zullen we 
daar goede redenen voor moeten kunnen 
aanvoeren. die ontleend zijn aan demo
raalprincipes die fundamenteel zijn voor 
het menselijk overleven en samenleven. 
Anders gezegd: het recht op ongehoor
zaamheid moct altijd in overeenstem
ming zijn met de plicht die we hebben ten 
opzichte van onze medeburgers. 

De reactie van de overheid 
Het is een ding te vragen c)f de overheid 
moet reageren op acties van burgerlijke 
ongehoorzaamheid en een :'mder te ant
woorden hoe. Niemand weet precies wat 
de overheid zou moeten doen. Moet ze 
toegeeflijk zijn? Of onverzettelijk? Be
reid tot een compromis met menscn die 
de wet geweld aandoen? Aileen afgaan 
op het oordeel van het parlement? Er is 
nogal wat onzekerheid. Oat is niet zo 
vreemd. want burgerlijke ongehoorzaam
heid is het protest van een goed gemoti
veerde minderheid. die meent dat de 
meerderheid onvoldoende oog heeft voor 
een bepaalde zaak. die zo belangrijk is 
dat daarover niet met meerderheid van 
stemmen kan worden beslist. Het gaat 
om een protest. dat bij een zuiver legale 
opvatting van de democratic geen kans 
maakt. Bij een inhoudelijke toetsing van 
de bezwaren mogelijk wei! Daarom is de 
vraag naar de mogelijke reactie van de 
overheid niet beslist met een verwijzing 
naar een pariementaire meerderheid. Bij 
het functioneren van die pariementaire . 
meerderheid ten opzichte van minder
heidsstandpunten ligt juist het probleem. 
Hoe gaan aanhangers van het meerder
hcidstandpunt om met de argumenten 
voor het minderheidstandpunt? Daar ligt 
hct probleem. 
De onzekerheid van de overheid is dus 
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wei begrijpelijk. De geijkte overheidsre
acties op verzet van bepaalde bevolkings
groepen tegen beleidsmaatregelen falen. 
Die geijkte reacties zijn immers toege
sneden op een onderhandelingssituatie 
met sociale partners, die gewend zijn de 
maatschappelijke en politieke belan
genstrijd uit te vechten volgens aile regels 
van het marktmodel. Elke partner zet 
zich uitsluitend in voor het deelbelang 
van de belangengroep die hij vertegen
woordigt. Hij neemt een aanvangspositie 
in die bespreekbaar is. teneinde een zo 
goed mogelijk onderhandelingsresultaat 
te bereiken voor de eigen groep. Het 
compromis, waarop bewust wordt aange
stuurd, zit ergens in het midden van de 
ingenomen aanvangsposities. In dit on
derhandelingsmodel neigt men ertoe om 
rechten te behandelen als waren het be
langen en, omgekeerd, de toevallige uit
komst van onderhandelingen de status 
van rechten te verlenen. Kandidaten 
voor ministersplaatsen in de 'sociaal-eco
nomische driehoek', die dit spelletje van 
geven en nemen, van 'sjacheren' zo men 
wil, tot in de perfectie beheersen, gooien 
hoge ogen. 
Zet dit model van onderhandelen nu eens 
naast het model van burgerlijke onge
hoorzaamheid! Het verschil is hemels
breed. Nu geen mensen die voor zichzelf 
opkomen, maar voor anderen. Nu ineens 
geen centrale plaats toegekend aan be
langen, maar aan rechten en plichten. Nu 
geen mensen die willen onderhandelen 
volgens het marktmodel, maar die een 
principiele keuze willen doen en daarom 
weigeren hun principiele standpunt als 
'bespreekbaar' aan te bieden. 
Om e_en voorbeeld te geven:mensen die 
weigeren een dee! van hun belasting te 
betalen in het kader van de actie 'weige
ren betalen defensiebelasting' willen 
geen vermindering van belastingen en 
ook niet dat de overheid een paar kruis
vluchtwapens minder plaatst, maar dat de 
overheid op principiele gronden die wa-
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pens in het geheel niet plaatst. Zulk een 
positie brengt de overheid in grote verle
genheid, want met het normale onder
handelingsmodel bereikt ze niets. Het is 
natuurlijk ook de vooropgezette bedoe
ling de overheid op deze wijze in verle
genheid te brengen. Burgerlijke onge
hoorzaamheid vraagt de overheid bewust 
naar de principiele grondslagen van haar 
beleid, naar het ethisch gehalte van haar 
politieke beslissingen. De overheid is niet 
gewend op deze manier het vuur aan de 
schenen gelegd te krijgen en is er dus niet 
op voorbereid. Ze is verlegen met vragen 
naar de principiele grondslagen vall een 
beleid, dat als 'no-nonsense' wordt gepre
senteerd. Even lastig is de vraag, of de 
afweging de 48 kruisvluchtwapens a! dan 
niet te plaatsen gedomineerd wordt door 
een prit1cipiele stellingname of een op
portunistische. Burgerlijke ongehoor
zaamheid vraagt altijd naar het princi
piele gehalte van de politick en verdient 
daarom ook een principieel antwoord. 
Niet de legaliteit, maar de legitimiteit van 
het overheidsgezag is in het geding. 
Die legitimiteit is naar mijn mening de 
laatste decennia geleidelijk uitgehold, zo
wel ten gevolge van ontwikkelingen in de 
samenleving als van regeringsbeleid. In 
de samenleving is het individualisme 
hand over hand toegenomen, met een 
evenredige overwaardering van (ver
meende?) rechten en onderwaardering 
van plichten. Vanuit een bepaalde filoso
fie is dat bewust gestimuleerd. Zelfreali
satie, individuele emancipatie en andere 
egocentrische therapieen vierden hoogtij 
in het welzijnscircuit. Het veroveren van 
lndividuele vrijheid was belangrijker dan 
het nemen van verantwoordelijkheid. De 
gemeenschappelijke basis voor de demo
cratic werd zodoende steeds meer onder
mijnd. Democratic mikt immers niet ai
leen op individuele vrijheid, ook op ge
meenschappelij ke verantwoordelij kheid. 
Die gemeenschappelijke verantwoorde
lijkheid werd steeds meer afgeschoven 
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naar dat grote anonieme lichaam: de 
staat. Vadertje rechtsstaat werd steeds 
meer moedertje verzorgingsstaat. 
Naar mijn overtuiging is in het beleid aan 
deze tendens te vee] tocgegeven. Het 
terugdraaien van allerlei voorzieningen. 
die vcr beneden de kostprijs worden aan
geboden en waarschijnlijk niet zouden 
worden afgenomen als de kostprijs in 
rekening werd gebracht. is niet aileen 
budgettair noodzakelijk. maar ook prin
cipieeljuist. Overheid. verdedig dat dan 
ook principieel! En kom niet met een 
verhaal vol opportunisme. het uitgangs
punt kiezend in individuele vrijheid. die 
in de komende tijd haar kansen zou moe
ten krijgen. Principieel is er dan niets 
veranderd ten opzichte van het recente 
verleden. De enige verandering is dat 
thans andere groepen aan de beurt ko
men: ondcrnemers. zaJ<cnmensen. zelf
standigen. De ideologic van individuele 
zelfrealisatie blijft onaangetast. In een
prestatiemaatschappij als de onze is indi
viduele vrijheid altijd hct recht van de 
sterkste en ik zie het niet als de taak van 
de overheid de stcrkstc nog een handje te 
helpen. De gemeenschappelijke verant
woordclijkhcid zou centraal moeten 
staan. 
Welnu. burgerlijke ongehoorzaamheid 
gaat niet uit van individuele vrijheid. 
maar van gemeenschappelijke verant
woordelijkheid. Zeker. de keuze om een 
actie van burgerlijke ongchoorzaamheid 
te beginnen is een eenzame. individuele 
beslissing. maar de actie is niet ten bate 
van jezelf. maar van anderen. de gemeen
schap. Burgcrlijke ongehoorzaamheid is 
een tegenbeweging ten opzichtc van dat 
structurele ego·isme. dat zo kenmerkend 
is voor onze vcrzorgingsstaat en dat tot 
dusver teveel door het overheidsbeleid 
werd gelegitimeerd. Laat achter de ver
zorgingsstaat de rechtsstaat weer zicht
baar worden! Dit in twceerlei opzicht: 
om die voorzieningen kritisch te bezien 
die boven het basisniveau uitgaan en die 
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eerder welgestelden ten goede komen 
dan de laagstbetaalden. en vervolgens om 
de positie van de laagstbetaalden niet 
voortdurend afhankelijk te maken van 
het begrotingstekort. 
Daarnaast is de legitimiteit van het over
heidsgezag in de crisis gekomen door een 
al te formele opvatting van democratic. 
Van de meerderheidsregel kreeg vooral 
het eerste lid de volle nadruk: "de meer
derheid beslist" (1). Maar er hoort nog 
wat bij: "de meerderheid houdt rekening 
met de minderheid" (2) en: "de minder
heid voegt zich naar de meerderheid" (3). 
Oat laatste kan aileen als het tweede 
serieus in praktijk wordt gebracht en dan 
niet slechts getalsmatig (het tellen van 
neuzen). maar ook inhoudelijk (het we
gen van argumenten). In het oorspron
kelijk begrip van democratic was de 
meerderheidsbeslissing een verlegen
heidsoplossing. Het ging wezenlijk om 
het "gemeen beraad" met hoor en weder
hoor van elkaars argumenten. 
Verder moet bedacht worden dat een 
meerderheid in het parlement vaak een 
toevalligheid is en niet in overeenstem
ming met een meerderheid in het volk. 
Voor de situatie in 1983 noemt Van 
Schendelen een aantal punten waarop 
een parlementaire meerderheid afwijkt 
van een meerderheid in het volk (gezags
handhaving. ontwikkelingshulp. belas
tingdruk). maar in 1984 is er de befaamde 
"kruisrakettenkwestie" bijgekomen. Bo
vendien is door soms vergaande stem
dwang de werkelijke parlementaire 
meerderheid onzichtbaar gemaakt en op
geofferd aan een geconstrueerde meer
derheid ten behoeve van het instandhou
den van een coalitie. Ik z·eg niet dat dit 
principieel verkeerd is en ik geef toe dat 
in de Nederlandse situatie. waarin com
promissen noodzakelijk zijn om beleid te 
voeren. een zekere stemdwang niet te 
vermijden is. maar men beseft naar mijn 
idee te weinig dat men hier op de rand zit 
van de legitimiteit van de meerderheids-
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regel. Zeker in principiele kwesties kan 
men het systeem van stemafspraken niet 
onbeperkt doorvoeren. De ethische 
grondslag van de politick wordt dan ver
duisterd.Ook op dit punt wil burgerlijke 
ongehoorzaamheid de principes van de 
democratic naar voren halen en het op
portunisme naar achteren schuiven. 

Het bovenstaande houdt in dat burgerlij
ke ongehoorzaamheid geen legitieme 
methode is voor politieke partijen en 
werkgevers- en werknemersorganisaties. 
Politieke partijen beschikken over de 
mogelijkheid in het parlement te komen 
en op zodanige wijze politick te bedrij
ven dat de noodzaak om burgerlijke on
gehoorzaamheid te plegen niet opkomt. 
Werkgcvcrs- en werknemersorganisaties 
beschikken over een gestaald kader om 
volgens de regels van het spel de belan
gen van hun achterban te behartigen. Als 
ze het op een bepaald punt hebben verlo
ren zou het in strijd met de billijkheid 
zijn om achteraf het verlies in winst om tc 
zettcn door acties van burgerlijke onge
hoorzaamheid. Naar mijn overtuiging is 
het een bedreiging van het principe van 
burgerlijke ongehoorzaamheid als de 
vakbeweging er mee aan de haal gaat. 
zoals dit voorjaar even dreigde te gebeu
ren. Men kan hier niet van twee wallen 
eten! 

De houding van het CDA 
Tenslotte een enkele opmerking over de 
houding van het CDA. Ik wil hierover 
terughoudend zijn, omdat ik mij goed 
bewust ben van de beperkte mogelijkhe
den van een huidige regeringspartij om 
een politick te voeren die in moreel op
zicht aile mensen kan bevredigen. Het 
samen verantwoordelijkheid dragen voor 
het regeringsbeleid met een partij die ten 
enenmale vreemd staat tegenover alles 
wat vandaag de dag mensen beweegt om 
ten leste te grijpen naar het middel van 
burgerlijke ongehoorzaamheid, is een 
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ernstige moeilijkheid om principieel op 
de bezwaren van die mensen (waaronder 
nogal wat christenen!) in te gaan. Vanuit 
hun gezichtspunt echter zou het volgende 
over de politick van het CDA te zeggen 
Zl.Jn. 
Lang niet alles wat zich als burgerlijke 
ongehoorzaamheid aandient. is het ook. 
Kritische toetsing is vereist. Acties, die 
door eigenbelang zijn ingegeven. moeten 
als zodanig worden ontmaskerd. In dit 
opzicht is er reeds sprake van branche
vervuiling. reden waarom het lef moet 
worden opgebracht kaf van koren te 
scheiden. 
Omgekeerd moet niet burgerlijke onge
hoorzaamheid worden afgewezen omdat 
het ongehoorzaamheid is. Juist vanuit 
christelijk gezichtspunt kan de gehoor
zaamheid aan de staat nooit absoluut 
zijn. In mijn eerder genoemde boek heb 
ik aan deze kwestie een lang hoofdstuk 
gewijd. Naar mijn overtuiging leert Ro
meinen 13 niet dat we de overheid te 
allen tijde moeten gehoorzamen en ook 
niet dat we haar ongehoorzaam mogen 
zijn als ons dat zo uitkomt. Oat laatste 
zeker niet! Als de overheid een beleid 
voert waarin recht en gerechtigheid her
kenbaar aanwezig zijn, is er een verplich
ting tot gehoorzaamheid. Maar die ver
plichting is niet absoluut. Ze is afgeleid 
van een andere, primaire verplichting die 
onophefbaar is: de ethische verplichting 
ten opzichte van onze medeburgers. Pau
lus zegt immers dat de overheid in dienst 
staat van God, u ten goede. In dat 'u ten 
goede' is het ethisch gehalte van het over
heidsgezag gestipuleerd. Voor zover de 
overheid goed doet, staat ze in dienst van 
God. Is dat niet het geval. dan kan het 
recht op en in laatste instantie de plicht 
tot ongehoorzaamheid aan de staat een 
eis van gehoorzaamheid aan God zijn 
(Handelingen 5:29). Naar mijn overtui
ging kan er v0or de gelovige nooit een 
tegenstelling bestaat tussen de gehoor
zaamheid aan God en de dienst aan de 
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naaste, wei tussen gehoorzaamheid aan 
God en gehoorzaamheid aan de staat. 
Primair is altijd de ons door God verleen
de verantwoordelijkheid ten opzichte van 
onze medeburgers. Het is een morele 
beslissing die verantwoordelijkheid te ne
men en in de politick gestalte te geven. 
De gehoorzaamheid aan de staat is een 
afgeleide verantwoordelijkheid. Wei is 
het zo dat in een democratischc rechts
staat de bewijslast ongehoorzaam te mo
gen of te moeten zijn vee! groter is dan in 
een totalitaire machtsstaat. (In wclke 
overigens ongchoorzaamheid als burger
lijke ongehoorzaamheid geen enkele 
kans maakt: de staat slaat kcihard terug 
nog voor hij echt geraakt is.) Het ken
merk van een democratische rechtsstaat 
is immers dat aan de primaire verant
woordelijkheid van de burgers voor el
kaar zoveel mogelijk is recht gedaan. Dat 
leidt tot een merkwaardige paradox. die 
kcnmerkend is voor burgerlijke onge
hoorzaamheid: dit actiemodel is slechts 
denkbaar in een dcmocratische rcchts
staat, maar hoe beter die rcchtsstaat 
functioneert, des te minder is burgerlijkc 
ongehoorzaamhcid gerechtvaardigd. 
Omgekeerd: hoc opener en democrati
schcr de rechtsstaat is. des te kwetsbaar
der ook voor subversieve actics van onge
hoorzaamheid. Geen staatsvorm die niet
bonafidc lieden zo zeer in staat stelt de 
samenleving te ontrcgelen als de demo
cratische! Burgcrlijke ongehoorzaamheid 
kan cigenlijk aileen worden toegepast 
door mensen met een groot vcrantwoor
dclijkheidsbesef. die het recht en de de
mocratic van harte liefhebben. 
In hct Iicht van bovenstaande zou naar 
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mijn mening het CDA er goed aan doen 
nauwkeurig acht te slaan op hct morele 
appel, dat uit burgerlijkc ongehoorzaam
heid opklinkt. Het CDA moct acties van 
burgerlijke ongehoorzaamhcid ethisch 
toetsen, maar de eigen politick niet min
der. Het gaat cr niet allereerst om toe te 
geven aan de verlangens van hen die als 
laatstc middelnaar burgerlijke onge
hoorzaamheid grijpen. maar om het voe
ren van een her ken bare, principiele poli
tick. Misschien is het CDA van oordeel 
dat zijn politick wei op principes stoelt, 
maar feit is dat velen daar te weinig van 
herkenncn. Wat is hct principiele gehalte 
van het belcid inzake nucleaire bcwape
ning, de media, de sociaal-economie en 
de politieke vluchtelingen? Hoe komt het 
toch dat op velen het beleid ter zake een 
opportunistische, weinig principiclc in
druk maakt? Vergisscn die mensen zich? 
Of is het CDA onvoldoende in staat zijn 
beleid op principiele wijzc te formu
leren? 
De vraag naar het ethisch gehalte van de 
politick, dat is tenslotte de kritische 
vraag, die het hedendaags vcrschijnsel 
burgerlijke ongehoorzaamheid aan elke 
politieke partij, dus ook het CDA. stelt. 
Gezien zijn oorsprong is het CDA ver
plicht tot een principiccl antwoord. 


