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W.J. BEEK 

Stelling: over een beroepsmilitair en zi,}n 
geweten 

In het AD van 26 augustus rg83 verscheen een 
redactioneel çommentaar dat mijns inziens te 
denken geeft. 

Het gaat over de luchtmacht-kapitein Stelling 
die heeft verklaard in tijd van oorlog te zullen 
weigeren kernwapens te bedienen omdat hij dit 
niet tegenover eigen geweten kan verantwoor
den. De legerleiding verklaarde de kapitein 'be
perkt inzetbaar', welke conclusie zakelijk noch 
ons noch de kapitein zal verbazen. Naar de groei
ende opvatting over 'atoms for war' is dat strikt 
correct, ook indien dit de promotiekansen van 
betrokkene negatief zou beïnvloeden. Stelling zal 
niet zo naïef zijn geweest deze consequentie niet 
te hebben overwogen toen hij zijn principes liet 
spreken. 

Nu het vervolg, zoals weergegeven in het AD. De 
Minister van Defensie sprak met Stelling om hem 

' aan het verstand te brengen dat zijn standpunt 
1 onhoudbaar is. Weinig méér op aan te merken 

dan alléén een vraag: 'is die stelligheid in opvat-
ting even vanzelfsprekend voor een Minister van 
Defensie als van een Minister van Oorlog?', met 
andere woorden 'waar ligt de grens tussen zich 
op een verdediging en zich op een oorlog voor
bereiden?'. Niet dat ik h~t antwoord daarop zou 
weten (en velen niet met mij, denk ik), maar ons 
staatsgezag wijzigde eens de naam van dat Mi
nisterie en zal daarover, naar ik vurig hoop, heb-

ben nagedacht. Het wordt hoog tijd dat we die 
grens tussen militaire bewapening als defensie en 
als aggressie duidelijker in de politiek aan de orde 
stellen. 

Maar hoe dat politiek ook uit zal pakken (pro 
kernwapens, denk ik), het is niet aan een kapitein 
om die grens te bepalen. Ik meen dat Stelling, 
die niet door de Minister werd overtuigd en die 
meent dat individuele waarden en normen ook 
in oorlogstijd moeten worden erkend, wijst naar 
een zaak van persoonlijke rechtsbescherming die 
we voOr de dienstplichtige in onze wet hebben 
geregeld, maar voor de beroepsmilitair alléén in 
de processen van Neurenberg en Tokyo hebben 
uitgesproken (als één van de geallieerden). In die 
processen is een belangrijke rechtsgrondslag ge
vonden in het feit dat zij die werden veroordeeld 
het bevel hadden gesteld boven humane waarden 

. die vóórondersteld mochten worden. 

Hoe zit dat dan met de beroepsmilitair die voor 
het eerst in zijn carrière wordt geconfronteerd 
met het operationeel invoeren van een nieuw wa
pen bij zijn krijgsmachtsdeel? Zou hij zich mogen 
uitspreken over deze verandering in zijn contract 
met zijn werkgever, indien dit hem in gewetens
nood brengt? Alle andere werknemers hebben in 
het arbeidsrecht verankerde rechten om con
tractwijzigingen of wijzigingen in de arbeidsom
standigheden al dan niet te accepteren. Stellings 
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zaak is niet óf de beroepsmilitair zich kan mengen 
in de politieke keuze van onze defensieve wapens, 
noch of hij mag beïnvloeden wanneer een wapen 
al dan niet wordt ingezet (dat was de zaak van 
die bekende ME'er, die zelf selectief wilde bepalen 
wanneer de ME wel of niet moest worden ingezet). 
Stellings zaak is de vraag naar het recht van de 
beroepsmilitair om de invoering van een nieuw 
wapen te mogen toetsen aan zijn geweten, anders 
dan door stante pede ontslag te moeten nemen. 

Dat recht hebben we bij omkering in Neuren
berg erkend-als het gaat om gaskamers tegen bur
gers en krijgsgevangenen, maar als het nu gaat 
om het invoeren van de nieuwste atomaire, bio
logische of chemische wapens, schrijft het AD: 'Nu 
zijn principes een kostbaar goed, maar de kapi
tein maakt een ernstige denkfout, wanneer (in
dien WB) hij meent deze exclusief voor zichzelf te 
kunnen opeisen. Ook hij zal zich moeten schikken 
naar de regels die door regering en legerleiding 
worden opgesteld. Wanneer een militair dat 
openlijk weigert dient hij zich af te vragen of het 
geen tijd wordt naar een andere functie uit te 
zien'. 

Waar hoorde ik dergelijke taal eerder, alleek het 
er een tijdje op dat we van het verleden leerden? 
Hoe kwam het toch ook weer dat Zehn Millianen 
Kinder, ieder voor zich in toenemende gewetens
nood, tot een niet te stoppen moordmachine ver
werden? Door het individu dat spreekt naar ge-

weten, maatschappelijk uit te schakelen. Willen 
we dan een beroepsleger waarin ieder zwijgt om 
zijn brood, tot het bevel komt en hem de keuze 
is tussen dit op te volgen en het vuurpeleton? 

Waren Neurenberg en Tokyo dan inderdaad 
slechts een genoegdoening voor de overwinnaan 
zijn de gedachtenwisselingen tussen geestelijk 
verzorgers en dienstplichtige officieren-in-oplej .• 
ding over ABc-wapens in een totale oorlog alléén , 
zoete koek, is Meyenfelts reveil in de KMA-oplei~ 
ding niet méér dan een goedkope wervingscam ~ . 
pagne voor jonge mensen die hun geweten on- , 
gezien mogen ruilen voor een verouderde, wan~ i 

slaafse erecode, is defensie toch oorlog? 

In onze democratie lijkt het erop dat deze zich 
tegenover zijn beroepsmilitairen gedraagt als eeL ' 
totalitaire staat, nog steeds. Voor mij betekent di 
dat de reden waarom ik jarenlang 5 mei vierde: 
niet blijkt te bestaan. Belangrijker nog dan poli ... 
tiek de vraag aan de orde te stellen of we wel o 
niet een kerntaak in de NAVO op ons nemen, vind i 

ik de politieke vraag naar het recht van de be" . 
roepsmilitair om voor eigen geweten te mogen! 
uitmaken of hij een nieuw in te voeren wapen weL 
of niet kan aanvaarden. Dit is niet een zaak om 
te bedekken met een stille erecode, maar een zaak. 
die contractueel tussen werknemer en werkgevel · 
dient te worden geregeld. Dat is mijn stelling! 

September 1983: 


