
TOELICHTING OP MIJN VERZOEK TOT ERKENNING ALS DIENSTWEIGERAAR 

 

Daar U over het al dan niet erkend worden als dienstweigeraar 

beslist, lijkt het mij raadzaam, mijn verzoek hiertoe nader 

toe te lichten. 

Daartoe moet ik U duidelijk proberen te maken waarom mijn  

geweten mij gebiedt het doden van mensen niet toe te staan. 

Omdat mijn geweten zich alleen in mijzelf manifesteert, zal ik 

proberen U duidelijk te maken op wat voor wijze en in welke 

mate dit geweten zich in mij openbaart. 

Om U hiervan een beeld te kunnen geven kan ik U alleen voor-

beelden geven van situaties waarin ik mijn geweten als zodanig 

ervaren heb. 

Ik ervaar mijn geweten wanneer ik in een situatie verkeer 

waarin hetgeen wat van mij verwacht wordt in konflikt staat 

met mijn begrip van goed en kwaad. 

Mijn geweten geeft mij in zo'n situatie de leidraad hierin. ` 

Zo'n situatie treedt op bij bijv. ruzies, meningsgeschillen, 

emotionele gemoedstoestanden en bij eigen moeilijkheden. 

Wat slechts juist in deze gevallen het geweten spreekt, komt 

doordat in de allerdaagse gewone gebeurtenissen de persoonlij-

ke ethiek spreekt.  

Aangezien het geweten zich verweven heeft in deze ethiek, zal 

zij als zodanig hierin niet duidelijk te herkennen zijn. 

Wanneer ik naar dit geweten niet luister zal er wroeging zijn. 

In zo'n geval ben ik in konflikt met mijzelf geraakt. 

Enerzijds verrichtte ik die daad en anderzijds, laat het gewe-

ten op dat moment van zich spreken. Dit geweten zegt mij 

nu om konflikt situaties in mij zelf te voorkomen dat ik zo 

iets niet meer moet doen. 

Mijn geweten ervaar ik in geval van twijfel als de leidraad 

naar het goede. 

Hoe het komt dat deze weg zich openbaart kan ik moeilijk ver-

standelijk aannemen, het is in ieder geval iets dat duidelijk 

in mij zit. 

Vanuit deze praktische ervaring ben ik tot de overtuiging ge-

komen dat de mens beschikt over een soort ingegeven alomvat- 

tende ethiek (het collektieve onderbewuste; Jung) die geloof 

ik bij veel mensen onderdrukt wordt, door hun "aange- 

leerde normen". 

 

 



Deze universele ethiek zie ik als een soort natuurinstinkt, 

die in de mens zit, en die hem geschikt maakt om met zijn 

soortgenoten te leven.  

Net als bij de dieren beschikken volgens mij ook de mens over  

dusdanige aangeboren eigenschappen, die erop gericht zijn de  

soort te doen voort bestaan, op die plaats waarin het in sa-

menhang met zijn gehele omgeving hoort.  

Onderdrukking of ontkenning van dit geweten is dan strijdig 

met het bestaan van de mens.  

 

Ik hoop dat ik in deze toelichting U duidelijk heb gemaakt 

waarom er voor mij geen andere mogelijkheid is dan dienstwei-

geren. 
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