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22.   DE TOEPASSING DER DIENSTWEIGERINGSWET *) 

Het gaat met de toepassing der Dienstweigeringswet niet zooals het moet. De 
wet heeft ten doel hun die gewetensbezwaren hebben tegen de vervulling van 
den militairen dienstplicht de gelegenheid te geven daarvan vrijstelling te 
bekomen onder de verplichting tot het verrichten van andere diensten ten bate 
van den Staat. Of iemand gewetensbezwaren heeft beoordeelt de Minister van 
Oorlog, hij wordt daarbij voorgelicht door een commissie die de aanvrage 
onderzoekt en den aanvrager desgewenscht hoort. Uit den aard der zaak volgt de 
Minister in den regel het advies der Commissie. Van het werk dezer Commissie 
blijkt in het publiek weinig. Dit kan moeilijk anders. Een dergelijk onderzoek 
moet wel binnenskamers geschieden. Doch een enkel maal dringt er iets van naar 
buiten als voor den rechter wegens dienstweigering iemand wordt gebracht, 
wiens verzoek om vrijstelling is afgewezen. Dan komt de zaak op de openbare 
terechtzitting, wordt dus in het publiek over het bestaan dier bezwaren 
gedebatteerd. Dit is onlangs gebeurd met de zaak van D. F. voorzitter van den 
Vrijz. Chr. Studentenbond. Volgens Minister en Commissie was deze jonge man 

niet een principieel dienstweigeraar, hij werd dus wegens zijn weigering der 
militaire gehoorzaamheid tot gevangenisstraf veroordeeld. 

Wat toen gebleken is heeft bij velen ongerustheid gewekt of de toepassing der 
wet wel is zooals zij behoort. Mr. Gerlings, de verdediger van beklaagde, 
protesteerde in het Weekblad van het Recht (11896) ,  de heer van Zadelhoff 
bracht de zaak in de Tweede Kamer ter sprake bij de behandeling van de 
begrooting van oorlog, de commissie van voorlichting inzake de Dienstweige-
ringswet, die onder voorzitterschap staat van Ds. F. Kuiper te Krommenie zond 
een circulaire rond om op te wekken tot een actie tegen de toepassing der wet. 
Zij noemden nog een geheele reeks van gevallen, die naar haar oordeel niet juist 
zijn beslist, ik bepaal mij tot dit eene. En dat hierom, omdat ook ik sterk den 
indruk heb gekregen, dat deze jonge man wèl was principieel dienstweigeraar, 
wèl had ernstige gewetensbezwaren dat hem onrecht is gedaan. 

Dit oordeel steunt op hetgeen omtrent deze zaak is gepubliceerd. Persoonlijk 
is de heer D. F. mij volkomen onbekend. Doch wel ken ik enkelen dergenen, die 
voor den rechter verklaarden, dat zij hem voor een principieel dienstweigeraar 
houden. Hun oordeel weegt bij mij. Doch al was dat niet zoo, ik durf volhouden, 
dat ieder 

x)   Algemeen Weekblad voor Christendom  en Cultuur, jrg.   1928/29,  no.   16. 
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die iets weet van de stroomingen onder de studeerende jeugd, die eenigen kijk 
heeft op de mentaliteit der bezwaarden en die de verslagen van deze zaak leest, 
wel tot de conclusie moet komen: dit is een typisch geval van principieele 
dienstweigering. Er kan voor hem eigenlijk geen redelijke twijfel bestaan. Ik 
geef dadelijk toe dat 't somtijds uiterst moeilijk zal zijn hier scherp de grenzen te 
trekken, dat bij velen allerlei motieven zich mengen wanneer zij verklaren tegen 
militairen dienst conscientiebezwaren te gevoelen, doch als dit geval niet een 
geval van gewetensbezwaren is, dan weet ik niet wanneer dan wel zulke 
bezwaren moeten worden aangenomen. 

Wat heeft de Minister tot verdediging zijner afwijzing van het verzoek 
aangevoerd? Hij gaf een citaat uit het verweer van D. F. voor de commissie en 
zeide dat het hier meer ,.verstandelijke" dan gewetensbezwaren waren die D. F. 
tegen den krijgsdienst had. Het citaat doet sterk denken aan Heering's boek over 
Ontwapening. Het toont de geestelijke sfeer, waarin deze jonge man leeft, stellig 
een sfeer waarin principieele dienstweigering volkomen past; doch al was dat 
anders, wat zegt zoo'n citaat uit een verweer? Er is geen enkele aanwijzing in te 
vinden dat deze dienstweigeraar niet in zijn geweten in opstand komt tegen de 
door den dienstplicht gestelden eisch eventueel zijn medemensch te dooden. En 
„verstandelijke bezwaren" — wat meent de Minister daarmee? Sluit dit uit, dat 
het gewetensbezwaren zijn. Staat er niet geschreven, dat men God ook met zijn 
verstand moet liefhebben? En zal niet ieder, die over zijn gewetensbezwaren 
wordt ondervraagd, deze aan de anderen moet uitleggen, pogen dien ander door 
een betoog, dat is dus door „verstandelijke" middelen van de waarachtigheid van 
zijn overtuiging te doordringen? 

Er hapert iets, als op zulke overwegingen een verzoek om vrijstelling wordt 
afgewezen. Terecht heeft men om een andere samenstelling of een aanvulling 
der Commissie gevraagd. Met dien eisch is niets onvriendelijks bedoeld tegen de 
commissieleden, zeker betrouwbare figuren van verdienste op ander gebied, 
maar of zij den kijk op de geestelijke stroomingen onder de jeugd bezitten, het 
gemakkelijk bestaan van de bedoelingen van jongeren, het psychologisch 
inzicht, dat voor een taak als deze noodig is — het mag alles betwijfeld worden. 
Zoo ergens dan is hier, waar niet een concrete handeling, maar de ernst van een 
overtuiging beoordeeld wordt, voor een juiste functionneering van de commissie 
het vertrouwen noodig van degenen die voor haar verschijnen. Dat mist deze 
commissie, met tweeërlei nadeelig gevolg. Vooreerst maakt dit het uitspreken, 
het zich open leggen, dat van den bezwaarde moet worden gevraagd zooveel 
moeilijker en dan als de beslissing gevallen is, is er in breede kringen een 
onbevredigd gevoel of het wel de juiste geweest is. Het gaat hier om teere, maar 
belang- 
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rijke dingen. Art. 183 Grondwet van 1922 dat de basis is der wet, heeft een regel 
ingevoerd voor de individueele vrijheid van wijde strekking. Het is zaak dat 

onder de belangstellenden in zaken als deze het vertrouwen leeft, dat dit beginsel 

ook in de werkelijkheid tot zijn recht komt. 

Doch is de last, die aan de commissie opgedragen is, niet een onmogelijk te 
vervullen taak? Wie proeft hart en nieren? En is het niet beter de commissie en 
met haar de beoordeeling der gewetensbezwaren geheel af te schaffen en de 
vrijstelling te verleenen enkel op de verklaring der bezwaarden? Men heeft het 
beweerd. Ik moet mij daartegen verzetten. Het laatste schijnt mij niet doenlijk. 
Men vergeté niet, dienstplicht blijft regel, alleen wie gewetensbezwaren heeft 
wordt vrijgesteld. Werd het onderzoek afgeschaft, dan zou dit hierop neerkomen, 
dat ieder de keus werd gegeven: militaire dienstplicht of andere. En het is niet 
die keus, die de wet mogelijk wil maken; integendeel, zij moet uitgesloten 
blijven. De aard van het Staatsgezag eischt onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. 
Daarin heeft de erkenning van gewetensbezwaren altijd het karakter van 
uitzondering, zal zij altijd gebonden blijven aan een onderzoek. Het is hier, nu ik 
over de toepassing der wet spreek, niet de plaats om haar principieele 
grondslagen te behandelen, doch dit is wel zeker, dat zij, of liever de 
Grondwetbepaling van welke zij uitvloeisel is, een moeilijk harmonisch te 
plaatsen element is in de verhouding van Staat tot burger, van gemeenschap en 
individu. Zij is een reactie tegen de Staatsmacht, een veiligheidsklep voor de 
innerlijke overtuiging — als zoodanig naar haar aard van beperkte strekking en 
toepassing. Doch is het dan niet juist, dat ten slotte het bestaan van 
gewetensbezwaren niet is te consta-teeren? Dat de objectieve gegevens 
ontbreken waaruit een dwingende conclusie kan worden getrokken? Is het niet 
aanmatiging als de eene mensch tegen den andere zegt: Uw bezwaren erken ik 
niet, of erken ik wel als werkelijke gewetensbezwaren? Ten slotte is ieder 
mensch voor den ander een gesloten boek, hoeveel te meer voor hem, die slechts 
oppervlakkig kan oordeelen, als iedere commissie, hoe goed ook samengesteld, 
in zulk een geval doet. We moeten altijd begrijpen, dat aan iedere beslissing in 
deze een ,,voor zoover mij mogelijk is te oordeelen" moet worden toegevoegd. 
Dit geldt, ik mag het om misverstand te voorkomen er hier nog wel even 
bijvoegen, ook van het oordeel, dat ik hierboven neerschreef. En toch durfde ik 
dit geven, nog wel zonder den persoon dien het betrof te hebben gezien en 
gesproken. Ik deed dit omdat ik het voorbehoud, dat ik boven aanvoerde, stil-
zwijgend veronderstelde. Wij komen niet verder in dingen als deze dan een 
benaderen van een waarschijnlijkheid, die de een grooter, de ander kleiner zal 
achten, maar waarmede we in ons onderling verkeer volstaan en moeten 
volstaan. Als het recht gewetensbe- 
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zwaren eerbiedigt dan zijn het niet de werkelijk bestaande, doch de kenbare 
waarmede het rekening houdt. De grenzen van ons kennen zijn hier niet ruim, 
doch dit mag niet tot de conclusie leiden dat we de poging tot die kennis nu maar 
a priori moeten uitsluiten of met die betrekkelijke kennis geen rekening mogen 
houden. Doch er is nog iets anders. Ik sprak zelf een positief oordeel uit, doch ik 
durfde dat, omdat het een oordeel van erkenning was. Zou het een ontkenning 
geweest zijn, ik zou mij er wel voor hebben gewacht. Waarom? Niet alleen omdat 
we zulk een voor een ander pijnlijk oordeel niet mogen publiceeren, maar ook 
omdat we het niet te snel mogen geven. Indien iemand mij verklaart, dat zijn 
bezwaren gewetensbezwaren zijn, dan moet ik, als ik mij heb overtuigd, dat hij 
onder gewetensbezwaren hetzelfde verstaat als ik, beginnen met dat te 
aanvaarden. Het is mogelijk dat ik na het onderzoek tot hem zeg: gij dwaalt of gij 
bedriegt mij, maar het een nog het ander mag worden aangenomen zonder 
stelligen grond. Er zijn eenige oude rechtspreuken voor geheel ander gebied 
gegeven en hier volstrekt niet direct toepasselijk, waarin een waarheid ligt, die 
ook hier is te gebruiken: ,,In dubiis pro reo" en „Unusquisque bonus 
praesumatur". Als er twijfel is aan de waarachtigheid van de gewetensbezwaren 
dan moet de twijfel niet den Staat, maar den bezwaarde ten goede komen. Het is 
beter dat iemand vrijgesteld wordt, die er geen recht op had dan dat een werkelijk 
bezwaarde dient of in de gevangenis komt. En de regel over de goede trouw in het 
burgerlijk recht dien ik in de tweede plaats aanhaalde heeft hier ook zin. Ieder 
moet beginnen als hij een oordeel over een gewetensverklaring van een ander 
uitspreekt den ernst van den andere te aanvaarden. Ik bedoel hiermede volstrekt 
niet een psychologische waarheid, integendeel, het is niets dan een grondslag 
voor een rechtsoordeel. Doch als zoodanig heeft de uitspraak recht van bestaan. 
Wie oordeelt mag ook al weet hij dat de mensch geneigd is tot alle kwaad, toch 
als hij 't oordeel maakt tot grondslag voor de beslissing over de waarachtigheid 
van een verklaring niet beginnen met de onwaarachtigheid aan te nemen. Aan 
hem komt de veroordeeling, hier de afwijzing van de ernst der bezwaren, eerst toe 
als hij daarvan menschelijkerwijs overtuigd is. 

Ik raak hiermede aan een laatste punt. Men heeft de vraag opgeworpen of het 
oordeel der commissie niet kan worden gemotiveerd. Ik begrijp dat het moeilijk 
is, maar zou juist de ge-dachtengang, die ik hierboven aanvoerde, niet tot de 
conclusie leiden dat de motiveering wèl gegeven kan worden, omdat er gronden 
moeten zijn waarom de erkenning der bezwaren wordt geweigerd. Blijft de 
commissie voor een gesloten deur staan, zegt zij: 't kunnen gewetensbezwaren 
zijn, doch wellicht zijn het andere, laat zij dan voor inwilliging van het verzoek 
adviseeren. Juist omdat  het  gemoed  tenslotte  niet te  kennen  is,   moeten  we,  
hoe 
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diep we willen gaan, toch met een veruiterlijking tevreden zijn. Doch die 
veruiterlijking heeft het voordeel, dat zij ook onder woorden kan worden 
gebracht en zoo tot kennis van anderen komen. 

Mij dunkt wanneer deze dingen in het oog worden gehouden, zou er kans zijn, 
dat de toepassing der wet minder tot klachten aanleiding gaf. En die klachten 
moeten worden verholpen. Want ik mag het aan het einde van dit artikel nog wel 
eens herhalen, er gebeurt hier onrecht. En meer nog dan elders moet juist hier 
daarvoor worden gewaakt. We mogen niet berusten. 



 


