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Commentaar op rapport over 
gewetensbezwaren 

Algemeen 
Op verzoek van de redactie van Christen Democratische Verkenningen geef ik 
commentaar op het rapport Gewetensbezwaren vragen aandacht1

). In de brief, waarin 
het verzoek is vervalt, wordt gewag gemaakt van een verschil tussen rooms-katholieke 
en protestantse opvattingen over het geweten. Ik vermoed dat ik, als gereformeerd 
theoloog en ethicus, geacht wordt de protestantse opvatting te vertegenwoordigen. 
Maar dat zit nog. 

Er is inderdaad een verschil in opvatting, 
maar het is de vraag of dat relevant is 
voor de huidige problematiek. Men kan 
een vergelijking maken met de 16e-eeuw
se theologische strijd over eucharistie en 
avondmaal, die toen de gemoederen 
diepgaand bezig hield, maar thans zijn 
betekenis heeft verloren voor de beleving 
van de gelovigen die samen de gemeen
schap met Christus en met elkaar in een 
dienst van Woord en Tafel vieren. Zo 
ongeveer ligt het ook met de traditionele 
verschillen over het geweten. Toén werd 
het geweten vooral gevat in religieus
ethische termen en het verschil geplaatst 

in het kader van de toenmalige strijd over 
de verlorenheid van de mens en de plaats 
van de goede werken in Gods heilsplan, 
terwijl het praktische punt van discussie 
bestond in de mate van vrijheid die in 
kerkelijke zin aan het geweten moest 
worden toegekend. Van politiek-maat
schappelijke vrijheid was nauwelijks 
sprake. Tháns echter gaat het om dat 
laatste en speelt het religieus-kerkelijke 
aspect veelminder een rol. Althans: voor 
het individu kan het religieus-morele as
pect een doorslaggevende rol spelen, 
maar voor de samenleving, die moet be
oordelen of gewetensbezwaren politiek 

1) Gewetensbezwaren vragen aandacht, rapport van een commissie van het Wetenschappelijk Instituut voor 
het CDA: Den Haag. mei 1 '!83: prijs f 8.-. Het rapport is te hestellen door storting van het verschuldigde 
bedrag op giro '!27682 t.n.v. CDA-secretariaat. Dr. Kuyperstraat 5. 2514 BA Den Haag. 
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erkend moeten worden, niet. De histori
sche afstand (Verlichting, burgerlijke sa
menleving, sociale en politieke revolu
ties, scheiding van staat en kerk, seculari
satie) speelt hier een beslissende rol. Al
leen al om deze redenen is het niet erg 
utiel de discussie te openen over het ver
schil tussen rooms-katholieke en protes
tanse opvattingen over het geweten. 
Maar er is meer. Het is mijn overtuiging 
dat de relatie tussen enerzijds het begrip 
'geweten' en anderzijds de begrippen 'ge
wetensvrijheid' en 'gewetensbezwaar' 
meer op klankovereenkomst berust dan 
op wezenlijke verbanden. De gedachte 
dat mensen in politiek-maatschappelijke 
zin recht hebben op gewetensvrijheid en 
zelfs op gewetensbezwaren (in die zin dat 
ze op grond daarvan ontslagen behoren 
te worden van bepaalde politiek-maat
schappelijke verplichtingen). stamt pas 
uit de tijd van de burgerlijke vrijheden. 
met name in angclsaksische democrati
sche traditie. De kernidee van die vrijhe
den was dat iedere burger de staat nodig 
had. maar ook weer de staat op een af
stand moest houden als die dreigde te 
veel te vragen. Men ging uit van een of 
andere vorm van een contract-theorie 
over de staat. Met behulp van toedeling 
van rechten en plichten tussen burgers 
onderling en over en weer tussen burgers 
en de staat werd vastgesteld welke vrijhe
den en verplichtingen iedere burger feitc
lijk had. Er werden grenzen getrokken. 
die met de verschuivende opvattingen 
telkens werden verlegd. Enerzijds kreeg 
de staat steeds meer feitelijke macht en 
bevoegdheid. anderzijds werd voor het 
geweten steeds meer ruimte opgeëist en 
verkregen. Dat hield onvermijdelijk in 
dat de inhoud van de gewetensovertui
ging zich steeds meer onttrok aan pu
blieke beoordeling. met als uiteindelijk 
resultaat dat 'geweten' thans staat voor 
niet veel meer dan een morele overtui
ging. die voor de betrokkene onopgeef
baar is en waarover hij niet wenst te 
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discussiëren. Parallel daarmee betekent 
een beroep op een gewetensbezwaar niet 
meer dan dat mensen bepaalde verplich
tingen tegenover de gcmeenschap en de 
staat als voor hèn onacceptabel zien op 
grond\ an voor hèn dwingende redenen. 
Omdat het allang niet meer gaat over 
vrijheid van geweten in de zin van het 
recht op een afwijkende overtuiging in
clusief de vrijheid die overtuiging uit te 
dragen. maar over het claimen van een 
uitzonderingsbehandeling voorjezel(', is 
het beroep op een gewetensbezwaar een 
veel dubieuzere zaak dan het rapport 
weergeeft. 
Samenvattend: Voor een vruchtbare ge
dachtenvorming over de problematiek 
van de gewetensbezwaren is een theoreti
sche beschouwing over het geweten niet 
direct nodig. Toch zal ik enige opmerkin
gen over 'geweten· maken. met name 
wanneer het rapport daarover handelt. 
Verder als opmerking vooraf: het rapport 
schiet op één punt duidelijk te kort. na
melijk als vrijwel geheel voorbij wordt 
gegaan aan de noodzaak van een herken
hare morele inhoud van het gewetensbe
zwaar waarop men zich beroept. Daar
naast blijft de loyale acceptatie van een 
passende \'Ciplichting door de gewetens
bezwaarde in ruil voor het verkrijgen 
voor een recht op een uitzondering. te 
veel in de schaduw. Met name het ge
bruik van termen als 'gestraft worden 
voor een gewetcnsovertuiging· acht ik in 
het licht van de huidige mogelijkheden in 
Nederland niet op zijn plaats. Tc weinig 
aandacht wordt besteed aan twee vormen 
van oneigenlijk gebruik: 
ten eerste. een te vlotte vlucht in het 
gewetensbezwaar als er nog wel degelijk 
te argumenteren valt. en 
ten tweede. misbruik van het beroep op 
een gewetensbezwaar met de bedoeling 
zich aan bepaalde maatschappelijke ver
plichtingen te onttrekken. 
In het licht van het bovenstaande kan ik 
niet meegaan met een uitspraak opp. ll) 
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midden: 'Voor het bestaan van het gewe
tensbezwaar is evenmin van belang waar
in het gefundeerd wordt. Het enige waar 
het hier om gaat is, dat een opvatting van 
goed en kwaad een rol moet spelen'. (Zie 
ook de laatste negen regels). Beneden 
kom ik op dit zeer aangelegen punt terug. 
In de volgende detailopmerkingen volg ik 
de paragraafindeling van het rapport. Ik 
maak slechts een opmerking als ik dat 
nodig acht. Het spreekwoord 'Wie zwijgt 
stemt toe' gaat voor het volgende niet op. 
Het omgekeerde ook niet. 

Detailopmerkingen 
1.1 p. 7. Het voorbeeld uit Daniël 3 (de 
drie vrienden van Daniël. die weigeren 
het beeld van Nebukadnesar te aanbid
den) betreft nu juist niet een gewetensbe
zwaar in de moderne zin des woords. Er 
is sprake van een onterecht bevel van een 
vreemde overheid. welk bevel iedere Is
raëliet op grond van het tweede gebod 
ongehoorzaam moest zijn. Daarnaast 
was in die tijd van een privé-standpunt 
over moraal nog geen sprake. Als we de 
oneigenlijke term 'gewetensbezwaar' ge
bruiken voor de houding van Sadrach, 
Mesach en Abcdnego, dan staat die term 
voor een herkenbare, publieke opvatting 
over godsdienst en moraal. In het moder
ne gewetensbezwaar is dat juist een pri
vé-opvatting, die volgens het rapport niet 
meer hoeft te bevatten dan een opvatting 
over goed en kwaad, welke deze opvat
ting ook zij. 
Het voorbeeld uit Daniël 3 is dus niet ter 
zake. maar belangrijker is dat ik de aan
gehaalde opvatting van het rapport ver
werp. Ik ben van mening dat een gewe
tensbezwaar een herkenbare morele in
houd moet hebben, ook al wordt het 
daarmee niet een publieke opvatting en 
blijft het een privé-overtuiging die af
wijkt van de opvattingen van de meerder
heid. Die herkenbare morele inhoud 
heeft dan betrekking op een weigering in 
te gaan tegen de grondregels van de mo-
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raai, zoals niet-stelen, niet-liegen en niet
doden. Een gewetensbezwaar bestaat 
niet als afwijkende morele opvatting op 
het niveau van de basisregels, maar als 
een afwijkende interpretatie van de insti
tutionele vormgeving van die basisregels. 
Dat is heel duidelijk bij iemand die gewe
tensbezwaren heeft tegen het vervullen 
van militaire dienstplicht. Hij zal het le
ger interpreteren als een instituut 'om te 
doden·. terwijl de meerderheid het leger 
zal zien als een instituut 'om de vrede te 
bewaren'. Het gewetensbezwaar heeft 
een duidelijke morele inhoud, ook voor 
hen die het zelf niet delen. 
Naar mijn overtuiging zal elk gewetens
bezwaar zulk een herkenbare morele in
houd moeten hebben, alleen al om de 
simpele reden dat anders toe~-;ing onmo
gelijk wordt. Bovendien is conceptueel 
een gewetensbezwaar altijd gekoppeld 
aan een morele overtuiging en bestaan er 
geen morele overtuigingen die als zoda
nig voor anderenniet herkenbaar zijn. 
Een voorbeeld kan dat verduidelijken. 
Stel dat iemand zegt gewetensbezwaren 
te hebben tegen het betalen van belasting 
in het algemeen. Prima facie komen die 
niet in aanmerking voor erkenning. 
Waarom niet? Het rapport kan die vraag 
niet beantwoorden. De definitie opp. 12 
bovenaan ('een bezwaar van een per
soon, die op grond van zijn geweten zich 
in de concrete situatie verplicht voelt op 
een bepaalde manier te handelen') biedt 
geen uitkomst. In mijn voorbeeld is de 
bezwaarde immers een persoon; het gaat 
om zijn eigen handelen: hij beroept zich 
op een gewetensovertuiging, zijnde een 
bepaalde opvatting over goed en kwaad. 
De persoon in kwestie acht het een 
kwaad dat hij belasting betaalt. Formeel 
is hij met die bewering in overeenstem
ming met de definitie. Wil men echter 
onderscheid kunnen maken tussen 
iemands bewering een gewetensbezwaar 
te hebben en het hebhen van een gewe
tensbezwaar, dan is herkenbaarheid ver-
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eist van morele aard. Het gewetensbe
zwaar van de weigeraar belasting te beta
len zal die herkenbaarheid ontberen. 
want het komt in strijd met het principe 
van de billijkheid op het punt van de 
verdeling van de collectieve lasten. 
Heel voorlopig zou ik de herkenbare mo
rele inhoud van een gewetensbezwaar ais 
volgt willen invullen: 
- een gewetensbezwaarde beroept zich 

op principes, 
- die principes zijn in overeenstemming 

met de grondregels van de moraal 
(niet -doden. niet -stelen. niet -liegen). 

- de houding van de gewetensbezwaarde 
is consistent met de beleden principes. 
o.a. door elke benadeling van derden 
te vermijden. 

- de gewetensbezwaarde is bereid een 
passende. vervangende verplichting op 
zich te nemen. d.w.z. hij beseft dat hij 
een plicht tot compensatie heeft. 

In tegenstelling tot het rapport ben ik van 
mening dat niet de individuele overtui
ging van de gewetensbezwaarde. maar 
het criterium voor maatschappelijke er
kenning van het beroep op een gewetens
bezwaar het cruciale punt is. Het hebben 
van een gewetensbezwaar is uiteraard 
een volstrekt individuele zaak. maar het 
beroep op een gewetensbezwaar niet. 
Dat is een publieke zaak. want men doet 
een beroep op medeburgers om van een 
bepaalde verplichting ontslagen te wor
den. Wil men aan de rechtvaardigheid 
niet te kort doen. dan zijn duidelijke 
criteria vereist ter beoordeling van de 
rechtmatigheid van het beroep op het 
gewetensbezwaar. 
Op grond van bovenstaande wijs ik het 
principiële uitgangspunt van het rapport 
dat gewetensbezwaren in principe erkend 
behoren te worden. af ('erkend' in de zin 
van 'vrijgesteld van de verplichting. 
waartegen het gewetensbezwaar zich 
richt'). Deze uitspraak is óf een tautolo
gie ('gewetensbezwaar' betekent 'be
hoort erkend te worden'). óf een misvat-
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ting. Ik houd het op het laatste. Pas 
getoetste en deugdelijk bevonden gewe
tensbezwaren kunnen erkend worden. en 
misschien behoort dat ook wel. Maar dat 
moet dan beter beargumenteerd worden 
dan het rapport doet. 

2.1-3, p. 9-11. Dit gedeelte gaat over de 
mens als handelend wezen. Het uitgangs
punt is de opvatting dat beslissend is of 
de mens zichzelf als verantwoordelijk we
zen ervaart. d.w.z. of hij zichzelf ervaart 
als kunnende kiezen tussen verschillende 
handelingsmogelijkheden. Dat is wel erg 
pover. Van een christelijke antropologie 
valt niets te bespeuren. Er wordt in voor
namelijk formele categoriëen gehandeld 
over vrijheid. geweten en kennis van 
goed en kwaad. Dat is op zichzelf niet 
onterecht. maar het is te weinig. De re
formatorische visie op geweten en gewe
tensvrijheid gaat veel dieper. Zo zet Lu
ther in bij het schuldige geweten als erva
ring van ·Gottesferne ·en als roep om 
'Gottesnähe ·en Calvijn bij het geweten 
als zelf- en Godskennis. niet voldoende 
om zelfstandig moreel te kunnen hande
len. wèl om voor God geen verontschul
diging te hebben (Rom. 1:20). 
Het komt me voor dat hier gekozen moet 
worden: óf een grondige en principiële 
behandeling van geweten en gewetens
vrijheid in het licht van een christelijke 
antropologie. óf een pragmatische behan
deling met niet meer pretentie dan een 
maatschappelijk aanvaardbare oplossing 
te bieden voor het probleem dat sommige 
mensen ontheffing vragen van bepaalde 
maatschappelijke verplichtingen en zich 
daarvoor op hun geweten beroepen. In 
het laatste geval kan men dan uitgaan van 
het postulaat van de mens als morele 
agens. rekening houdend met het erva
ringsgegeven dat die agens van alles mis
bruik kan maken, ook van een beroep op 
een gewetensbezwaar. onbekwaam als hij 
is tot enig goed en geneigd tot alle 
kwaad. 
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Anders gezegd: ik bespeur een te opti
mistische kijk op de mens als individu en 
een te groot vertrouwen in zijn individue
le geweten. Vindt men dit te 'reformato
risch' en te weinig ïn overeenstemming 
met de geest van deze tijd'. dan moge 
men bedenken dat ook in de moderne, 
niet-christelijke ethiek een beroep op een 
gewetensbezwaar als een noodoplossing 
wordt gezien. Omdat we. strikt genorr;en 
niet wéten of iemand een gewetensbe
zwaar heeft. alleen dat hij er zich op 
beroept, kan het beroep op het geweten 
nooit een moreel argument vervangen. 
Het rapport gaat aan dit cruciale punt 
geheel voorbij. 

2.4. p. 11 en 12. Boukema omschrijft het 
geweten 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' en het rap
port als ·een bezwaar van een persoon, 
die op grond van zijn geweten zich in de 
conrete situatie verplicht voelt op een 
bepaalde manier te handelen·. Beide de
finities zijn formeel juist en stellig bruik
baar in een staatsrechtelijk kader (maar 
dat kan ik als niet-jurist moeilijk geheel 
beoordelen). maar moreel zijn ze inhou
delijk te mager. Moreel gesproken (en 
een gewetensbezwaar is allereerst een 
morele zaak!) dient een bewustzijn van 
goed en kwaad voor anderen herkenbaar 
te zijn. Hitier en StaJin hadden stellig een 
bewustzijn van goed en kwaad, maar van 
morele herkenbaarheid was geen sprake. 

2.5.1. t/m 2.5.5. p. 12-16. Hier wordt 
terecht betoogd dat alleen individuele 
personen een geweten kunnen hebben en 
dat gewetensbezwaren slechts het eigen 
handelen betreffen. Men kan nooit gewe
tensbezwaren hebben tegen het handelen 
van ánderen. wel gewone bezwaren. Ik 
ben het daar geheel mee eens en be
schouw dit stuk als één van de betere 
gedeelten van het rapport. 
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2.5.6. p. 16. De strekking van deze para
graaf is dat een gewetensbezwaar subjec
tief is en dat het daarom niet van belang 
is of de betrokkene al dan niet gelijk 
heeft. Met het eerste ben ik het eens. met 
het tweede niet. Het gewetensbezwaar is 
subjectief. maar het beroep op een gewe
tensbezwaar niet. Het is wél van belang 
of de betrokkene al of niet gelijk heeft. 
Als iemand in geweten meent de Konin
gin te moeten doden. is hij fout, hoe 
eerlijk hij het ook meent. Als het rapport 
spreekt van een 'overtuiging die hij voor 
dwingend houdt' dan kan dat 'dwingend' 
toch slechts van morele aard zijn? Wat 
van morele aard is, is altijd ook aan ande
ren ter beoordeling. op grond van morele 
criteria. 

2.5. 7. p. 16-17. In dit gedeelte wordt 
gewezen op de mogelijkheid dat gewe
tensbezwaarden vaak irritatie oproepen 
en een 'drammerige· indruk maken. Daar 
wordt begrip voor gevraagd, voor wat 
betreft de gewetensbezwaarde om geen 
morele superioriteit aan de dag te leggen, 
en voor wat betreft hen die de gewetens
bezwaren beoordelen moeten om die irri
tatie niet te laten meespelen in de toet
sing van de bezwaren als gewetensbezwa
ren. Natuurlijk moeten in de beoordeling 
geen gevoelens meespelen, maar hier 
krijgt de gewetensbezwaarde wel heel 
veel krediet. Het is eenzijdig bij irritatie 
van 'indruk wekken' of 'krijgen' te spre
ken. Een beroep op een gewetensbe
zwaar hééft gewoon iets irritants. Want 
wat doet een gewetensbezwaarde? Hij 
claimt voor zichzelf een uitzonderingsbe
handeling, namelijk het recht een bepaal
de verplichting niet te hoeven vervullen 
die ànderen wèl moeten vervullen, en 
zegt daarbij onoverkomelijke gewetens
bezwaren te hebben. Een a:1der moet 
dan die verplichting overnemen, waarbij 
het kennelijk voor de gewetensbezwaar
de niet van doorslaggevend belang is dat 
de taak, waartegen hij bezwaar heeft. 
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toch wordt uitgevoerd. Als hij conse
quent was zou hij er naar moeten streven 
dat de aangevochten taak in het geheel 
niet werd uitgevoerd. Het claimen van 
een uitzondering. alléén voor jezelf. heeft 
daarom in objectieve zin iets onsympa
thieks. Daarmee is niet gezegd dat de 
gewetensbezwaarde niet oprecht kan me
nen dat hij het zó niet bedoelt. maar als 
het gaat om het serieus nemen van zijn 
subjectieve gevoelens dan geldt dat ook 
voor de subjectieve gevoelens van hen 
die de taak van de gewetensbezwaarde 
moeten overnemen. Belangrijker is dat 
je met subjectieve gevoelens niet zo \Cel 
verder komt. De gewetensbezwaarde zal 
zich hiervan rekenschap hebben te geven 
en het uiterste doen om argumentatief 
zijn bezwaren naar \·oren te brengen en 
open te staan voor de tegenargumenten 
van hen op wie hi.i een beroep doet om 
van een bepaalde \erplichting ontslagen 
te worden. Lukt dat niet dan zal hij de 
gevolgen loyaal accepteren. 

2.5.9. p. 19. De opvatting die hier verde
digd wordt dat slechts van belang is dat 
een opvatting van goed en kwaad aanwe
zig is. is onvoldoende. zoals eerder be
toogd. Met name de zin 'Met name is 
irrelevant voor het hestaan \ an het gewe
tensbezwaar hoe abstract of concreet de 
opvatting omtrent goed en kwaad is'. is in 
het licht van de betekenis\ an het beroep 
op het geweten niet te handhaven. Het 
omgekeerde is waar. 

3.1.3. p. 20-23. In deze paragraaf wordt 
betoogd dat gewetensbezwaren in princi
pe erkend behoren te worden in die zin 
dat de betrokkene vrijgesteld wordt van 
de verplichting waartegen zijn gewetens
bezwaren zich richten. Ik kan hierover 
kort zijn. want ik heb reeds betoogd dat 
het onjuist is dat gewetensbezwaren in 
principe erkend behoren te worden als 
dat de politieke gevolgen heeft. die het 
rapport er aan verbindt. De inhoud van 

het gewetensbezwaar dient hier beslis
send te zijn. 
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Onaanvaardbaar acht ik de retorische 
vraag op p.23 midden: 'Als de samenle
ving (wij allen) tot op zekere hoogte de 
oorzaak is van de gewetensbezwa-
ren ..... .'. De betrokkene (en zijn milieu) 
kan toch ook zelf de oorzaak zijn? (ge
moedsbezwaren tegen AOW e.d.). Bo
vendien komt deze suggestie van de oor
zaak in strijd met de inhoud van 2.5.9 .. 
waar betoogd werd dat de wijze van ont
staan niet van belang is. 

3.4.3. p. 25-26. Hier worden drie benade
ringen van het beroep op een gewetens
bezwaar aan een beoordeling onderwor
pen: de legalistische (plicht is plicht). de 
organisatorische (laat de organisatie er
kenning toe?) en de persoonlijke (de 
mens als verantwoordelijk wezen staat 
centraal). Terecht wordt voor de laatste 
benadering gekozen. maar de persoonlij
ke benadering wordt pas hanteerbaar als 
die niet in een gezindheidsethiek wordt 
gefundeerd zoals het rapport doet. maar 
in een verantwoordclijkheidsethiek. Bui
tendien is zeer veel op deze paragraaf aan 
te merken. Kuyper heeft het over het 
geweten als 'de aanraking van 's men
schen ziel van Gods heilige tegenwoor
digheid'. Aan zoiets formecls als 'een' 
opvatting van goed en kwaad heeft hij 
nooit gedacht. En hoe dacht hij eigenlijk 
over Rom. 13. dienstplicht e.d.? 
Ook Thomas Aquinas kan moeilijk als 
getuige dienen. Zijn positie is pas te be
grijpen als we iets van de Middeleeuwse 
problematiek kennen. Aanvankelijk 
werd het geweten als een objectieve ken
nisinstantie van goed en kwaad gezien. 
waarvan de resultaten niet in strijd kon
den komen met de leer van de kerk. die 
immers ook als objectief gold. Later 
kreeg de subjectieve zijde van het gewe
ten alle aandacht. waarbij het probleem 
rees of individuele personen. buiten de 
kerk om. kennis konden hebben van 
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goed en kwaad. Dat kon. als men maar 
niet in strijd met de leer van de kerk 
kwam. Het gewetensmonopolie van de 
kerk bleef onaangevochten en werd met 
behulp van de inquisitie gehandhaafd 
(van 1232 af). Dat was een kerkpolitieke 
oplossing. geen moraal-theologische. 
Daarmee maakte Alexander van Hales 
een begin. Hij bracht een onderscheid 
aan tussen synteresis en conscientia. waar
bij synteresis een door de zondeval niet
aangetaste rest van een natuurlijk vermo
gen der ziel om het goede te kennen en te 
willen is. en conscientia het feilbare ge· 
weten in praktische zaken. Iedereen had 
een conscientia en via haar een vonk van 
de synteresis. De bedoeling van deze 
constructie was natuurlijk om enerzijds 
vol te kunnen houden dat iedereen besef 
van goed en kwaad had. en anderzijds te 
kunnen beklemtonen dat de kerk het 
kennismonopölie over goed en kwaad 
bleef houden en slechts bij de formele 
synteresis hoefde aan te knopen om men
sen op te voeden tot de juiste gewetens
beslissingen. 
Thomas sluit zich hierbij aan. Zijn opvat
ting is de kerkleer tot op vandaag. Hij 
ziet de synteresis als een soort gehooror
gaan van de goddelijke. natuurlijke wet. 
een 'handlanger· van de hoogste rede. De 
eerste grondregel van de moraal. die we 
via de synteresis kennen. luidt: het goede 
moet worden gedaan en het kwade vcr
meden. (tegenwoordig vatten we zulke 
uitspraken op als lege tautologieën.) De 
synteresis is dus onfeilbaar. maar formeel 
en bijna geheel passief. Wordt dan de 
kerk als zedelijke leerinstantie overbo
dig? Nee, want de kerk moet als erfgena
me en als hoedster van de goddelijke 
natuurwet er voor zorgen dat uit de eer
ste grondregel van de moraal de juiste 
consequenties voor het menselijk samen
leven worden getrokken. 
De conscientia (het geweten dat kan 
dwalen) zet de conclusies van de syntere
sis om in beslissingen te handelen. Dat 
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zijn geen autonome gewetensbeslissin
gen, maar door de kerk geleide. De kerk 
behoudt dus de zeggenschap over de ken
nis van goed en kwaad. Het is ondenk
baar dat een van haar normen afwijkende 
individuele gewetensbeslissing juist kan 
zijn. Zijn mensen hardleers. dan kan de 
inquisitie een handje helpen. 
Als dan toch het geweten blijft dwalen? 
Dan ontstaat de uitzonderingssituatie 
waarop het rapport doelt: wie in alle 
oprechtheid een onvrijwillig dwalend ge
weten heeft behoort dat geweten te vol
gen. want dat behoort altijd. Maar dan is 
men slechts moreel vrijgesproken, niet 
kerkelijk of politiek. De conclusie opp. 
26 dat volgens Thomas voor het subjec
tieve geweten. ook als het dwaalt maar 
dan onvrijwillig, politieke ruimte moet 
zijn. lijkt me niet goed houdbaar. Onder 
middeleeuwse kerk-politieke verhoudin
gen (denk aan de ketter-processen) is dat 
nauwelijks denkbaar. Bovendien is er 
met de logica van de argumentatie in 
3.4.3. iets aan de hand: er is gebruik 
gemaakt van het argumenturne silentio. 
De conclusie van deze paragraaf lijkt me 
niet te handhaven. De oorsprong van de 
gewetensvrijheid in politiek opzicht moet 
men zoeken in de traditie van de burger
lijke vrijheden. niet in de geschiedenis 
van de moraaltheologie. Het zou goed 
zijn dat royaal toe te geven. Pas relatief 
laat zijn de kerken in de bres gesprongen 
voor politieke gewetensvrijheid. 
Als slotopmerking bij deze paragraaf: 
Het rapport vertoont meer de opvatting 
van Thomas dan die van de Reformato
ren. Bovendien is Thomas' conceptie toe
geschreven naar moderne. subjectieve 
opvattingen. Dat moge politiek oppor
tuun zijn, wetenschappelijk is het beden
kelijk. 

Met bovenstaande is het belangrijkste 
wel gezegd. Ik maak nog enkele aanvul
lende opmerkingen. 
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3.5.2. p. 29: 'De overheid maakt niet uit 
wat zedelijk goed en kwaad is'. Hoe is 
dat bedoeld, feitelijk of normatief? Feite
lijk doet de overheid dat natuurlijk wel. 
Als ze belastingontduiking straft en dub
bel parkeren ongemoeid laat. maakt ze 
op dit punt voor een groot deel uit wat als 
goed en kwaad geldt. Als echter de uit
spraak normatief is bedoeld is niet duide
lijk hoe de overheid behoedster van ho
gere waarden kan zijn (p. 26) als ze niet 
mag uitmaken wat zedelijk goed en 
kwaad is. Bovendien: wat zijn eigenlijk 
die hogere waarden? Elders wordt dat 
ingevuld met ·vrede en gerechtigheid'. 
maar dat is al even algemeen als 'een 
opvatting van goed en kwaad'. 

3.5.4. p. 31 bovenaan. Hier wordt be
toogd dat een beroepsmilitair gewetens
bezwaren kan hebben tegen een bepaal
de hem opgelegde taak en tegelijk 'zich in 
geweten vcrplicht voelt deel uit te blijven 
maken van het betreffende verband'. Dat 
lijkt me romantiek. Hoe kan iemand in 
geweten zich verplicht voelen deel uit te 
maken van de krijgsmacht en tegelijk 
tegen bepaalde taken. die wezenlijk zijn 
voor het functioneren van de krijgs
macht. gewetensbezwaar hebben? Dat is 
toch inconsistent? Iemand voelt zich ver
plicht te blijven werken in een bierbrou
werij. maar heeft er bezwaar tegen dat 
het bier geschonken wordt! Wie gewe
tensbezwaren heeft dient de moed te heb
ben consequent te zijn. Wie werkzaam is 
in een vrijwillige organisatie en in een 
later stadium bezwaar maakt tegen be
paalde aspecten van zijn taak. welk be
zwaar kan uitgroeien tot een gewetensbe
zwaar. dient de verantwoordelijkheid te 
aanvaarden voor de oplossing van het 
aldus ontstane probleem. 

5.2.3. p. 42-45. Het gaat hier over het 
punt dat een beroep op de Wet Gewe
tensbezwaren een relatie moet hebben 
met middelen van geweld. en dat dit be-
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tekent dat een aantal gewetensbezwaren 
niet voor erkenning in aanmerking kan 
komen. namelijk die bezwaren, die niet 
zozeer te maken hebben met wat betrok
kene in het leger zou moeten doen, maar 
veeleer met wat hij, doordat hij onder de 
wapenen is, niet meer kan doen. Ik kon 
op het betoog geen vat krijgen en kan er 
daarom moeilijk iets van zeggen. Ik wil 
wel kwijt dat dit type gewetensbezwaren 
me nogal gekunsteld lijkt. 

5.3.1. p. 46-47. De praktijk dat princi
piële totaalweigeraars als Jehova-getui
gen zijn. reeds erkend worden alleen om
dat ze Jehova-getuigen zijn en daarmee 
in een bevoorrechte positie worden ge
plaatst ten opzichte van andere totaalwei
geraars wordt hier terecht als onbillijk 
afgewezen, maar het is wel de vraag of 
het prudent is een bestaande regeling 
terug te draaien. 

5.3.2. en 5.3.3., p. 47-50. In dit gedeelte 
wordt een pleidooi gevoerd voor een de
gelijke toetsing en voor het loyaal accep
teren door de gewetensbezwaarde van 
een passende vervangende verplichting. 
Onder voorwaarde van de reeds eerder 
gestelde eis dat een gewetensbezwaar een 
morele herkenbaarheid moet bezitten om 
voor erkenning in aanmerking te kunnen 
komen. ga ik met het hier gestelde ak
koord. 

5.4. p. 51-57. Het gaat hier over gewe
tensbezwaren tegen het doen van betalin
gen. die door wetgeving aan iedere 
staatsburger worden opgelegd. Men kan 
daartegen natuurlijk bezwaren hebben of 
zelfs claimen dat het gewetensbezwaren 
zijn, maar de vraag dringt zich op of 
gewetensbezwaren tegen financiële ver
plichtingen ooit erkend kunnen worden. 
Ik ben het met Kombrink eens dat toet
sing van dit soort gewetensbezwaren 
praktisch onmogelijk is, maar zie ook wel 
wat in de suggestie van Vermaat dat de 



CHRISTENDEMOCRATIE 

gewetensbezwaarde een extra heffing 
krijgt opgelegd ter bestrijding van door 
hem veroorzaakte onkosten (beide sug
gesties zijn te vinden opp. 55). Het is 
heel effectief om iemand, die beweert 
gewetensbezwaren te hebben tegen het 
doen van bepaalde betalingen die ieder
één moet doen, op zijn oprechtheid te 
toetsen via zijn portemonnee. 

6.2. p. 60-64. In dit gedeelte wordt de 
nadruk gelegd op organisatorische be
zwaren tegen het in dienst hebben van 
twee soorten personeel, bijvoorbeeld in 
het leger. Het opperbevel moet immers 
in kritieke momenten kunnen rekenen op 
de inzetbaarheid van alle leden van de 
krijgsmacht. Vervolgens worden deze be
zwaren als "organisatorisch' afgewezen. 
Het komt me voor dat dit eenzijdig is. 
Een organisatie kan ook principiële be
zwaren hebben tegen het in dienst heb
ben van twee soorten personeel (en dan 
in die zin dat één 'soort' bepaalde taken 
nooit hoeft te vervullen, hoe wezenlijk ze 
voor een krijgsmacht ook zijn). Het lijkt 
een onnodige opmerking de klemtoon te 
leggen op organisatorische bezwaren. 

Aanbevelingen en conclusies 
1. 'Gewetensbezwaren- dat wil zeggen 

de bezwaren van een persoon die op 
grond van zijn geweten zich in de 
concrete situatie verplicht voelt op 
een bepaalde manier te handelen -
behoren in principe erkend te wor
den. Alleen wanneer die erkenning
ten koste zou gaan van hogere waar
den, te weten vrede en gerechtigheid, 
dient zij achterwege te blijven. Wèl 
dient dan aannemelijk gemaakt te 
worden dat deze laatste situatie zich 
voordoet.' 

Niet akkoord. Getoetste en degelijk be
vonden gewetensbezwaren kunnen er
kend worden. Bij de weging mag het 
algemeen belang wel degelijk meetellen. 
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2. 'Bij erkenning van gewetensbezwa
ren staat niet het beleid in verband 
waarmee de gewetensbezwaren be
staan ter discussie, maar alleen de 
medewerking aan de uitvoering van 
dat beleid door de gewetensbe
zwaarde. 

3. Het verdient aanbeveling opnieuw te 
overwegen of de formulering van ar
tikcl2 van de Wet Gewetensbezwa
ren Militaire Dienst, die voor erken
ning vereist dat de bezwaren verband 
hebben met het gebruik van midde
len van geweld waarbij men door 
dienstvervulling in de Nederlandse 
krijgsmacht kan worden betrokken 
bevredigend is. 

4. De huidige praktijk, volgens welke 
Jehovah-getuigen in feite op grond 
van hun godsdienstige overtuiging 
worden vrijgesteld van militaire 
dienst, is onjuist. 

5. De toetsing van gewetensbezwaren 
tegen de militaire dienst dient niet 
plaats te vinden in lokaliteiten van 
indelingsraden. 

6. Het verdient overweging de procedu
re met betrekking tot de erkenning 
van gewetensbezwaren militaire 
dienst onder de verantwoordelijk
heid te brengen van een andere mi
nister dan de minister van Defensie 
(bijvoorbeeld onder de minister van 
Justitie). 

7. Het verdient aanbeveling bij de sanc
tie van totaalweigeraars tegen de mi
litaire dienst rekening te houden met 
de vraag of er sprake is van gewe
tensbezwaren. Gevangenisstraf dient 
in dergelijke gevallen zoveel moge
lijk vermeden te worden, in plaats 
daarvan kan verplichte tewerkstel
ling opgelegd worden. Aantekening 
in het strafblad dient achterwege te 
kunnen blijven.' 

2 t/m 7: akkoord. 



CHRISTENDEMOCRATIE 

8. "Er dient een regeling te komen voor 
gewetensbezwaren tegen het zich la
ten keuren voor militaire dienst.· 

Is dat uitvoerbaar! Is het gevolg niet een 
uitholling van het begrip "gewetensbe
zwaar"? 

9. 'Aangezien er geen principiële rede
nen zijn om gewetensbezwaren tegen 
betaling van een aan defensie toe te 
rekenen deel van de belasting niet te 
erkennen. dient de praktische en or
ganisatorische mogelijkheid van er
kenning van deze gewetensbezwaren 
nader onderzocht te worden.· 

Als 8. Bovendien is het een fopspeen, 
want feitelijk betaalt men toch mee. 

10. 'Het is vooralsnog niet gebleken dat 
het onmogelijk is om gewetensbe
zwaren van militairen tegen taken 
die direct met kernwapens te maken 
hebben, zonder dat deze gewetens
bezwaren leiden tot gewetensbezwa
ren tegen de militaire dienst. te er
kennen. noch dat er andere in vrede 
en gerechtigheid liggende redenen 
zijn om deze bezwaren niet te erken
nen. Een regeling tot erkenning van 
deze gewetensbezwaren, die zou 
kunnen aanknopen bij de regeling 
inzake de gewetensbezwaren tegen 
de militaire dienst. verdient daarom 
overweging. De stelling, dat deze ge
wetensbezwaren 'onlogisch' zijn. om
dat iedere taak in de krijgsmacht het
zij direct hetzij minder direct ver
band houdt met de kernwapens 
waarover de krijgsmacht beschikt 
doet, hoewel zij juist is, hieraan geen 
afbreuk, omdat niet beslissend is hoc 
anderen over de betreffende gewe
tensbezwaren denken, maar alleen of 
het voor betrokkenen gaat om gewe
tensbezwaren.' 
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Het tweede gedeelte van de stelling ('onlo
gisch') weerlegt het eerste gedeelte. Waar
om zou de eis niet gesteld mogen worden 
dat een gewetensbezwaar consistent is? 

11. 'Gewetensbezwaren van politie-amb
tenaren, voorzover die zich niet rich
ten tegen de centrale politictaak, be
horen in principe erkend te worden. 
In eerste instantie is een oplossing te 
zoeken binnen het eigen korps. Maar 
het verdient voorts aanbeveling ver
trouwenspersonen aan te wijzen, tot 
wie gewetensbezwaarden zich kun
nen richten en die een bemiddelende 
rol kunnen vervullen. 

12. Gewetensbezwaren van werknemers, 
zowel bij de overheid als in het parti
culiere bedrijfsleven, dienen zo wei
nig mogelijk tot ontslag te leiden. 

11 en 12: Akkoord, maar dan dient men 
niet te snel te grijpen naar 'gewetensbe
zwaar', maar eerst 'gewone', argumenta
tieve bezwaren in te brengen. 

13. 'Bij gewetensbezwaren in particulier 
bedrijfsleven en instellingen dient 
zelfregulering, waarbij de onderne
mingsraden een belangrijke rol kun
nen spelen, een hoofdrol te vervul
len. Daarnaast verdient het aanbeve
ling bedrijfstaksgewijs adviescom
missies voor gewetensbezwaarden in 
te stellen, waartoe gewetensbezwaar
den zich kunnen richten en die een 
bemiddelende rol bij het zoeken naar 
een oplossing kunnen spelen.' 

Akkoord. 
14. 'De overheid dient in haar beleid als 

werkgever een voorbeeldfunctie ten 
aanzien van een juiste manier van 
omgaan met gewetensbezwaarde 
werknemers te vervullen.· 

Waarom? 

., 
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15. 'Het verdient overweging een Maat
schappelijke Raad Gewetensbezwa
ren in te stellen.' 

Overbodig en ongewenst. Het institutiona
liseren van het beroep op gewetensbezwa
ren is moeilijk in overeenstemming te 
brengen met het begrip 'gewetensbezwaar' 
en heeft het praktische nadeel dat uitzon
deringen tot regel worden verheven. Het 
blote bestaan van zulk een raad lokt een 
hele praktijk van zich beroepen op een 
gewetensbezwaar uit. In mijn opinie dient 
een beroep op een gewetensbezwaar uit
zondering te blijven, een laatste mogelijk
heid nadat andere zijn uitgeput. Worden 
gewetensbezwaren regel, dan dient de al
gemene praktijk, waartegen die bezwaren 
zich richten, te worden gewiizigd. 
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Slotopmerking: Mijn hoofdbezwaar is dat 
in het rapport de gewetensbezwaarde te 
veel moreel krediet krijgt en op grond 
daarvan een te gemakkelijke politieke 
erkenning. Te weinig wordt onderkend 
dat iemand zich achter een gewetensbe
zwaar kan verschuilen om onder een be
paalde maatschappelijke verplichting uit 
te komen. De oorzaak van deze eenzij
digheid is m.i. gelegen in een meta-ethi
sche visie op 'geweten' en 'gewetensbe
zwaar' die meer geïnspireerd lijkt te zijn 
door gezindheidsethiek dan door verant
woordelij kheidsethiek. 


