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Oorlog en vrede 

Mgr. R.PH. Bär 

Bezinning op kerkelijk 
spreken over oorlog en 
vrede vereist1 

Wie weet dat de VN tanden heeft, laat zich 
misschien door die tanden afschrikken. In 
de serie 'Oecumenische bezinning' ver
scheen begin 1992, een jaar na de Golf
oorlog, de brochure 'Naar een nieuw den
ken over oorlog en vrede' van de Raad van 
Kerken in Nederland. Mgr. Bär gaat kritisch 
in op verschillende aspecten van deze dis
cussiebijdrage. 

Deel I van de brochure 'Naar een nieuw 
denken over oorlog en vrede' bevat een 
herbezinning op de traditie van de recht
vaardige oorlog. Deze wordt onder meer 
opgeroepen door de 'pijnlijke afstand die 
bleek te bestaan tussen het spreken van de 
kerkelijke leiding en het denken van veel 
kerkleden gedurende de Golfoorlog'(p.6). 
De Raad spreekt liever van een traditie van 
de rechtvaardige oorlog dan van een theo
rie of leer. De traditie van de rechtvaardige 
oorlog, zo stelt de Raad, hangt samen met 
het aanvaarden van een zeker politiek re
alisme in de kerken. De nota beschrijft acht 
normatief-ethische criteria: (1) de oorlog 
mag alleen gevoerd worden door een wet
tige overheid; (2) de oorlog moet gevoerd 
worden voor een rechtvaardige zaak;(3) de 
oorlog moet gevoerd worden met een juiste 
bedoeling; (4) alle andere middelen om het 
conflict op te lossen moeten zijn uitgeput; 
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de oorlog is het laatste redmiddel;(5) er 
moet een redelijke kans zijn dat de beoogde 
doeleinden door middel van de oorlog wor
den bereikt; (6) de doelstellingen en mid
delen van de oorlog moeten in een rede
lijke verhouding tot elkaar staan (het 
proportionaliteitsbeginsel) ; (7) het ge
weidsgebruik moet beperkt blijven tot het 
minimum dat noodzakelijk is om de agres
sor te weerstaan; (8) er moet een onder
scheid worden gemaakt tussen militairen 
en burgers, welke laatste groep niet bij de 
strijd mag worden betrokken (het non-com
battantenbeginsel).(p. 13-19). Hoewel de 
Raad grote vraagtekens zet bij de recht
vaardiging van de Golfoorlog, onthoudt hij 
zich van een moreel eindoordeel over de 
Golfoorlog. 

In deel 11 zoekt de Raad naar nieuwe 
wegen. Hij beargumenteert de noodzaak 
voor het ontwikkelen van een nieuw vredes
en veiligheidsbeleid gericht op het tot
standkomen van een effectieve wereldom
vattende internationale orde. Dit vereist een 
herijking van het veiligheidsconcept en een 

Mgr. R.Ph. Bär is bisschop van Rotterdam en Ordinarius 
voor de Nederlandse Strijdkrachten. 

1. Dit artikel is een bewerking van een notitie die eerder 
aan de Raad van Kerken werd toegezonden als reactie 
op zijn nota. 
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gerichtheid op het voorkómen van oorlog. 
De mogelijkheid tot politioneel optreden in 
het verband van de Verenigde Naties (VN) 
wordt door de Raad open gehouden. Voorts 
bepleit de Raad (a) meer samenhang in de 
aanpak van de wapenhandel (b) een ver
grote inzet voor vermindering van wapen
produktie; (c) scherpere politieke controle 
op het proces van wapenontwikkeling ten
einde de niet-discriminerende wapens uit te 
bannen en (d) maatregelen op het gebied 
van conversie van de oorlogsindustrie en 
vernietiging van wapens (p. 26-30). De 
Raad verzet zich tegen wat hij noemt 'de 
verzakelijking van de oorlog', in het bijzon
der de 'manipulatie van het voorlichtings
beleid' (p. 30). Ten slotte bepleit de Raad 
een extra inzet van christenen voor de ver
spreiding van een nieuw denken over oor
log en vrede op de wereldwijde verbon
denheid en organisatie van christenen, hun 
vertrouwen in de bevrijding uit de greep van 
goden en in de verwachting van het Rijk 
Gods. 

Competentie van de kerken 
Terecht is onder meer door dr. H. van Mun
ster (1992) kritisch gereageerd op de in de 
nota geformuleerde visie dat de Raad een 
jaar na de Golfoorlog geen eindoordeel zou 
kunnen vellen (p. 19). Voor deze kritiek zijn 
verschillende argumenten. 

Allereerst is het is niet duidelijk, waarin, 
in de visie van de Raad, een 'eindoordeel' 
verschilt van andere oordelen. Weliswaar 
heeft de voorzitter van de sectie Internatio
nale Zaken bevestigd dat de Raad wel de
gelijk oordelen kan en mag uitspreken 
(Korthals Altes, 1992). Maar daarmee is de 
verhouding tussen de typen oordelen nog 
niet voldoende opgehelderd. 

Vervolgens: hoe stemt deze visie van de 
Raad overeen met een veel verder reikende 
competentie die de Raad zichzelf wel toe
kent, namelijk het categorisch afwijzen van 
elke oorlog als uit den boze? Met andere 
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woorden: is de Raad hier niet inconsistent? 
Ten derde: met deze benadering gaat de 

Raad van Kerken in de hier bekritiseerde 
passage terug achter de kracht van deze 
oecumenische traditie, namelijk om via het 
schuldbelijden - en dus vanuit solidariteit
tot kritiek te komen. 

Het valt te vrezen dat de Raad in de be
treffende passage verschillende aspecten 
van het vraagstuk van de competenties van 
kerken verwart. Hierbij kan bijvoorbeeld het 
volgende onderscheid nuttig zijn: 
1 de vraag of de kerken en haar organisa

ties politiek-ethisch gerechtigd zijn tot 
spreken. Hierop luidt het antwoord: ja, dat 
is zo in een staat die de vrijheid van gods
dienst en de vrijheid van meningsuiting 
als grondrechten erkent; in de democra
tische rechtsstaat hebben kerken en ker
kelijke organisaties niet minder recht dan 
welke andere maatschappelijke organi
satie ook om zich over vragen van oorlog 
en vrede uit te spreken. Wel moeten ker
ken zich bij de uitoefening van dat recht, 
en dus bij haar standpuntbepaling, reali
seren, dat het, zeker in een democrati
sche rechtsstaat, de wereldlijke overheid 
is bij wie de politieke eindverantwoorde
lijkheid voor een belangrijk deel van het 
vredes-en veiligheidsbeleid, namelijk de 
bescherming van de belangen van de 
staat, ligt. 

2 de vraag of de kerken vanuit het Evan
gelie als 'evangelie van de vrede' niet 
zelfs verplicht zijn te spreken;principieel 
geredeneerd, behoeven kerken en ker
kelijke instellingen niet terughoudend te 
zijn bij het vellen van oordelen over oor
log en vrede. Integendeel: de ontwikke
ling van een vredespraxis en vredesge
tuigenis behoort tot de vredesopdracht 
van de kerken, die voortvloeit uit de aard 
van het Evangelie als 'evangelie van de 
vrede' (Eph. 6,15). De geldigheid van die 
opdracht is principieel niet afhankelijk van 
de instemming van de wereldlijke over-
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heid of de publieke opinie. 
3 de keuze hoe, vanuit welke benaderings

wijze, kerken dat dienen te doen respec
tievelijk kunnen doen (bijvoorbeeld: belij
dend, getuigend-appellerend of moreel 
arg u mentatief); 

4 de keuze ten aanzien van de status van 
de uitspraken van de Raad. Deze kan 
immers variëren naargelang de mate van 
zekerheid omtrent de uitgesproken mo
rele oordelen. In de rooms katholieke be
nadering worden deze onderscheidingen 
reeds gemaakt (vgl. Huber & Reuter, 
1990, 145-159). 

Met een dergelijke onderscheiding van pro
blemen komt de Raad verder dan met een 
twijfel aan zijn eigen competentie en die van 
de kerken.Nu suggereert hij een verkeerde 
oplossing voor een overigens reëel vraag
stuk. 

Theologisch referentiekader 
Deze overwegingen betreffen echter niet al
leen de systematiek van de nota, maar ze 
zijn ook van inhoudelijke aard. Het centrale 
vraagstuk - de betekenis van pacifisme en 
de traditie van de 'rechtvaardige oorlog' 
onder gewijzigde politieke verhoudingen
wordt niet als zodanig gepresenteerd en uit
gewerkt. 

In de discussienota ontbreekt een theo
logisch referentiekader, waarin pacifisme 
en de traditie van de 'rechtvaardige oorlog' 
met elkaar in een zinvol verband kunnen 
worden geplaatst. Dat is wel nodig: zij kun
nen elkaar immers voor misvorming bewa
ren (Amerikaanse Bisschoppenconferen
tie, no. 121). Een dergelijke benadering sluit 
ook aan bij de benadering die de Paus op 
dit gebied heeft ontwikkeld. Deze is te ty
peren als een consequente toepassing van 
de traditie van rechtmatige verdediging. 
(Hehir, 1991). 

Bij een zinvol verband is met name te den
ken aan een thematisering van de verlos
sing en navolging van Christus in haar 
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spanning tot de christelijke leer over de 
zonde (Van lersel1992a). Een aanzet hier
toe is bijvoorbeeld geschetst in de brief 
'Vrede en gerechtigheid' van de Neder
landse bisschoppenconferentie (1983). 

Het thema van verlossing en dat van de 
navolging van Christus ontbreken geheel in 
de nota. Het thema van de zonde komt in 
de nota slechts indirect aan de orde. Dit laat
ste geschiedt bovendien op een conceptu
eel ongelukkige wijze, namelijk door een 
verwijzing naar 'realisme' van kerken (p.8). 
Morele benaderingen van welke richting 
dan ook - dus zowel pacifistische als niet
pacifistische- zijn strikt genomen immers 
theoretisch onverenigbaar met realisme in 
de strikte zin, zoals dit bijvoorbeeld door H. 
Morgenthau (1976) is uitgewerkt. Hierin 
wordt immers elke morele benadering van 
politiek afgewezen. Het is daarom juister en 
vruchtbaarder hier het bredere perspectief 
van de christelijke traditie te benutten en de 
leer over zonde en verlossing bij de over
wegingen te betrekken (vgl. Nederlandse 
bisschoppen 1983). 

Overigens zou het ook als zo'n themati
sering er wel zou zijn, nog steeds moeilijk 
zijn om de beide krachtlijnen van pacifisme 
en 'rechtvaardige oorlog' in de christelijke 
traditie tot een synthese te brengen. Zo'n 
synthese zou overigens vereisen, dat het 
pacifisme even gedetailleerd ter sprake 
wordt gebracht als de traditie van de 'recht
vaardige oorlog', analoog aan de wijze 
waarop dit onder meer door de rooms-ka
tholieke bisschoppenconferentie van de 
Verenigde Staten in 1983 is gedaan. Deze 
stellen dat pacifisme en de traditie van de 
rechtvaardige oorlog elkaar voor misvor
ming kunnen bewaren (bisschoppenconfe
rentie van de Verenigde staten 1983, no. 
121 ). 
Juist voor het gesprek in de kerken is een 
theologisch referentiekader, al is het ten
tatief geformuleerd, zinvol en zelfs nood
zakelijk. 
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Het is goed om er in dit verband op te wij
zen, dat de katholieke kerk ook nu nog niet 
de leer van de 'rechtmatige verdediging' 
heeft herzien. De verschillen van mening 
betreffen uitsluitend de prudente toepas
sing ervan in specifieke omstandigheden. 
De prudente oordelen die worden geveld 
door de verschillende geledingen in het be
voegd gezag mogen verschillen, ook al is 
een onderlinge afstemming en consensus 
wenselijk. 

Rechtmatige verdediging 
Het is tegen de geschetste achtergronden 
toe te juichen dat juist de traditie van de 
'rechtmatige verdediging', die de Raad tot 
nu toe zelf niet hanteert, opnieuw in het ge
sprek wordt betrokken (p. 14-19). Deze 
aanpak heeft tot gevolg, dat de Raad op
nieuw in dialoog gaat met een benade
ringswijze, die door een deel van haar lid
kerken, waaronder de rooms katholieke, en 
door vele leden van de lidkerken, gehan
teerd wordt 

Voor en tijdens de Golfoorlog bleek bin
nen de katholieke kerk en in de samenle
ving als geheel een brede consensus te be
staan over de criteria die bij de beoordeling 
van oorlogen een rol behoren te spelen. 
Daarnaast bleken er binnen de katholieke 
kerk en haar leergezag wel verschillen van 
mening te bestaan over de toepassing van 
de criteria voor rechtmatige verdediging. 

Voorop staat, dat de versterking van de 
rol van de VN als bevoegd gezag toe te jui
chen is. De strijd tegen Irak's poging tot an
nexatie van Koeweit was bovendien een 
rechtvaardige zaak. De bedoeling van deze 
strijd was ook legitiem: het herstel van de 
internationale rechtsorde. De geallieerden 
moesten - naar achteraf bleek: terecht- re
delijkerwijs in staat geacht worden Irak te 
verslaan. 

De meningen liepen vooral uiteen over de 
uitputting van de vreedzame middelen. Het 
vreedzame middel van het handelsem-
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bargo was naar mijn inschatting in onvol
doende mate en onvoldoende snel effectief. 

Daarmee was er voldoende grond om de 
oorlog te steunen. 

De criteria die in de leer van 'rechtmatige 
verdediging' zijn vervat, zijn bovendien ook 
voor het ius-in-be//o een nuttig instrument 
voor toetsing. Over de proportionaliteit van 
de middelen tot de oorlog is moeilijk te oor
delen, bij gebrek aan informatie. Maar er is 
geen reden om aan te nemen, dat de bond
genoten meer geweld zouden hebben ge
bruikt dan nodig om de agressor te weer
staan. Integendeel, er werd bijvoorbeeld 
door de geallieerden zo veel mogelijk on
derscheid gemaakt tussen combattanten 
en non-combattanten. Helaas zijn er, bij 
wijze van indirect effect. ook burgerdoelen 
geraakt Dat moet worden betreurd. Er is 
echter geen reden om aan te nemen dat er 
bewust burgerdoelen werden gekozen. 

De rol van de Verenigde Naties 
De toepassing van de criteria voor een 
'rechtvaardige oorlog' (of, wat de katholieke 
kerk betreft beter: 'rechtmatige verdedi
ging') leidt in de praktijk vaak tot uiteenlo
pende conclusies. Het hanteren van de cri
teria is in dit verband dus kwalitatief iets 
anders dan het accepteren van een oorlog. 
Het duidt meer op een benaderingswijze 
dan op een inhoudelijke stellingname. 

Onder de huidige omstandigheden -dat 
wil zeggen na het einde van de 'Koude Oor
log'- verdient bijvoorbeeld het criterium van 
het 'wettig gezag' nadere reflectie. In haar 
reactie op de Golfcrisis van 1990/1991 heeft 
de bisschoppenconferentie er in aansluiting 
op haar pastorale brief van 1983 op gewe
zen, dat een versterking van de rol van de 
Verenigde Naties wenselijk is. 

In dit verband is het te betreuren, dat in 
de nota van de Raad een visie op de toe
komstige rol van de Noord Atlantische Ver
drags Organisatie (NAVO) juist in zijn ver
houding tot de VN, de Conferentie over 
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Veiligheid en Samenwerking in Europa 
(CVSE), en de Westeuropese Unie (WEU) 
ontbreekt. 

Ook in de huidige omstandigheden is het 
belang van het NAVO-bondgenootschap 
niet te onderschatten. Per saldo is dit een 
solide alliantie die haar daadkracht en ef
fectiviteit in de afgelopen decennia heeft be
wezen. De nieuwere structuren zijn waar
devolle aanzetten tot vernieuwing van de 
vredesordening. Maar ze zijn wellicht nog 
niet sterk genoeg om een spilfunctie in de 
internationale betrekkingen te vervullen. 

De bisschoppenconferentie heeft er bij 
verschillende gelegenheden op gewezen, 
dat de VN waar mogelijk een prominente rol 
behoren te spelen. Het is dan ook toe te jui
chen dat in het kader van de VN onze ver
trouwde bondgenoten in de NAVO een ac
tieve en initiatiefrijke rol spelen. 

Subsidiariteitsbeginsel 
Stel dat wij het gezag van de VN verder wil
len versterken, dan kunnen we met dit uit
gangspunt in de politieke praktijk verschil
lende kanten op. 

De eerste mogelijkheid is: het versterken 
van de militaire mogelijkheden van VNo Dit 
kan een belangrijke rol hebben in het ver
vuilen van de conflictpreventieve taak; een 
taak, die de Adviesraad Vrede en veiligheid 
terecht beklemtoont (Adviesraad 1992). 
Wie weet dat de VN tanden heeft, laat zich 
misschien door die tanden afschrikken. In 
deze visie is ook heel goed in te passen, dat 
de bevoegdheden van de VN voor inspec
tie en beheer van kernwapens verder kun
nen worden uitgebreid. 

In deze benadering past ook een centra
lisering en versterking van de controle op 
wapenhandel via het VN-wapenregister, 
waartoe de VN op 9 december 1991 heb
ben besloten. Dan heeft het ook zin, de wa
penhandel verder te beperken. De Neder
landse regering maakt zich sinds de 
Golfoorlog op het gebied van beperking van 
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de wapenhandel sterk voor het criterium 
van 'redelijke sufficiëntie' van een staat, 
naast criteria als respect voor embargo's 
van de VN, schending van mensenrechten 
en spanningsgebieden. Die verscherping is 
niet slecht, maar kan verder worden aan
gescherpt door wapenhandel te verbieden 
naar staten waar het volk niet is vertegen
woordigd in regeringen, naar staten die niet 
deelnemen aan wapenbeheersingsonder
handelingen, en naar staten waarvan 
agressieve bedoelingen bekend zijn; voor
stellen die door een breed spectrum aan 
deskundigen naar voren zijn gebracht (Call 
1992). Willen deze maatregelen effect sor-

Pacifisme en de traditie 
van de rechtvaardige 
oorlog kunnen elkaar 
voor misvorming bewaren 

teren, dan zal een controle door internatio
naal erkend gezag nodig zijn. Dit is een 
reden te meer om de VN een sterkere rol te 
geven op het gebied van beheersing van de 
wapenhandel. 

De tweede mogelijkheid is: de VN, en vooral 
de Veiligheidsraad wordt de legitimerende 
instantie. Dat wil zeggen: zonder resolutie 
van de VN-Veiligheidsraad is een militair in
grijpen niet legitiem; maar het militair ingrij
pen zelf blijft vallen onder de politieke ver
antwoordelijkheid van staten en politieke 
verbanden die de resoluties uitvoeren. Het 
voordeel hiervan voor de VN is dat ze wel 
meespelen, maar niet bij elk militair conflict 
hun hoogste gezag op het spel hoeven zet
ten. 
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In dit verband is er wel iets te zeggen voor 
een afzijdigheid van de VN van elk militaire 
verantwoordelijkheid die verder gaat dan 
peace-keeping. Ten eerste kan de peace
keeping uitlopen op een vertoon van mach
teloosheid van de VNo Dus als men het 
gezag van de VN zo groot mogelijk wil 
maken, moet men vooral de VN niet ver
plichten aan de militaire dimensie van de 
peace-enforcing bij uitzichtloze militaire 
conflicten. Wat zou het voor de VN beteke
nen om in het voormalige Joegoslavïe par
tij te worden in een Europees Vietnam, in 
een conflict dat zich voortsleept als in Noord 
Ierland? 

Dit soort overwegingen zouden kunnen 
leiden tot toepassing van het subsidiari
teitsbeginsel in het veiligheidsbeleid: wat 
een lagere overheid kan doen, moet een ho
gere overheid niet overnemen. Met andere 
woorden: als het niet nodig is, de VN te ver
plichten aan de militaire dimensie van het 
veiligheidsbeleid, zou men het in deze re
denering ook niet moeten doen. 

Aan deze redenering zitten echter haken en 
ogen: leidt ze er niet toe, dat in feite afzon
derlijke staten gewoon hun gang kunnen 
blijven gaan en de VN daarmee op den duur 
een machteloze instelling worden? Een 
tweede daarmee samenhangend risico is, 
dat die staten hun interventies, ook hun mi
litaire, sterk afhankelijk maken van de vraag 
of er voor henzelf wel economische belan
gen op het spel staan. Een derde risico is, 
dat de wapenhandel niet effectief kan wor
den aangepakt. In de wapenhandel geldt 
immers het mechanisme: verkoopt de ene 
partij de wapens niet, dan verkoopt de an
dere partij ze wel'; alleen een gecoördi
neerd en liefst centraal beleid kan een pas
send antwoord hierop vinden (vgl. van 
lerseI1992b). Bij dit alles moet worden op
gemerkt, dat elke vredesordening afhanke
lijk is en blijft van de betrouwbaarheid van 
alle medespelers. 
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Veiligheid en gerechtigheid 
In deel" van de nota wordt een nieuw den
ken over veiligheid bepleit (p. 22). Vanuit 
rooms katholiek perspectief is dit een waar
devolle invalshoek. In het bijzonder is het 
van belang dat veiligheid in de nota als in
ternationale veiligheid wordt verstaan en 
wordt geplaatst in de context van globale 
interdependentie (vgl. Nederlandse bis
schoppenconferentie 1983). Niettemin is 

Omwille van de 
mensenrechten kan in 
Joegoslavië uitbreiding 
van 'peace-keeping' naar 
'peace-enforcing' 
geboden zijn 

daarnaast, en in samenhang daarmee, ook 
bezinning nodig op gerechtigheid. Veilig
heid, zoals verstaan in de nota, en gerech
tigheid sluiten elkaar niet per se uit, maar 
ze vallen toch ook niet samen. Hoe ziet de 
Raad hun onderlinge verhouding? 

Wat de gerechtigheid betreft: aangezien 
vrede in de christelijke traditie als de vrucht 
van gerechtigheid (Jes. 32, 17) wordt ge
zien, roept deze traditie zelf de vraag op, of 
en in hoeverre oorlog ( of 'rechtmatige ver
dediging') een instrument kan zijn om ge
rechtigheid en vrede te bereiken. 

In dit verband is het van belang, bijvoor
beeld in het kader van de herdenking van 
de encycliek Pacem in Terris, een nieuwe 
bezinning op gang te brengen over de sa
menhang tussen mensenrechten en inter
ventie. Het is immers duidelijk, dat het den
ken over mensenrechten nog volop in 
ontwikkeling is (vgl. Baehr, 1989). Het is 
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een urgente taak, deze problematiek -
vooral die van de 'collectieve' rechten van 
volken - te verbinden met een visie op de 
problematiek van de soevereiniteit van sta
ten. Deze laatste is immers, niet op de laat
ste plaats in Europa, sterk in ontwikkeling 
geraakt. 

In de tragische situatie in het voormalige 
Joegoslavië is het van groot belang, dat de 
strijdende partijen tot bezinning worden ge
bracht ten aanzien van het zinloze karakter 
van het door hen uitgeoefende wapenge
weld. In deze geest sprak ook kardinaal So
dano over 'de plicht en het recht om op hu
manitaire gronden in te grijpen om allen te 
ontwapenen die het plan hebben anderen 
te doden'. Wij kunnen niet lijdelijk toezien, 
dat de gruweldaden uit de tijd van het na
tionaal socialisme herleven. In het verzet 
hiertegen kan de situatie ontstaan dat ter
wille van het sauveren van de rechten van 
de mens in deze regio een uitbreiding van 
peace-keeping tot peace-enforcing gebo
den is. Daarbij moet worden meegewogen, 
dat alle andere middelen lijken te zijn uit
geput. Belangrijke afwegingen betreffen de 
vraag of militair ingrijpen proportioneel kan 
verlopen en of het militair en politiek gezien 
een reële kans van slagen heeft. 

Militaire interventies 
Deel 11 van de nota laat uitdrukkelijk ruimte 
voor politioneel optreden van de krijgs
macht. Op dit aspect wil ik juist als leger
bisschop nader ingaan. Er zijn verschil
lende vormen van militair ingrijpen. Met 
peace keeping, het tussen strijdende par
tijen gaan staan, hebben weinigen moeite, 
vooral als dit plaats vindt in het kader van 
de Verenigde Naties. En ook de militaire 
steun bij de wederopbouw van een land als 
Kampuchea, het helpen bij het ruimen van 
mijnen is nauwelijks omstreden. Boven
dien: is het in Kampuchea geen mooie taak 
voor de krijgsmacht om de strijdende par
tijen te ontwapenen? 
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De twijfels in de publieke opinie lijken gro
ter te worden als het om andere vormen van 
ingrijpen gaat. De militaire begeleiding van 
humanitaire hulp in Somalië of Joegoslavië 
kan gepaard gaan met het doden van men
sen. Daarbij bestaan naar mijn opvatting te
recht aarzelingen. Natuurlijk moet er nog 
veel opgehelderd worden met betrekking 
tot de exacte omschrijving van humanitaire 
hulp (Vgl. Adviesraad 1992).Vroeg of laat 
stuit men hoe dan ook echter op de vraag, 
hoe lang de wereldgemeenschap obstruc
tie van humanitaire hulp kan accep
teren.Hoe lang kan men toestaan dat het 
recht op leven -dat toch een mensenrecht 
is- wordt geschonden? 

Er kunnen ook situaties ontstaan waarin 
ook de kerken de consequenties moeten 
trekken uit haar opvatting, dat vrede op 
recht gebaseerd moet zijn. Kerken moeten 
naar mijn mening de mogelijkheid open 
houden om peace-enforcing te steunen. 
Zo kan er een bij voorbeeld in het voorma
lige Joegoslavië een situatie ontstaan 
waarin de opdracht 'gij zult niet doden' be
tekent: ingrijpen, zodat het zinloos bloed
vergieten en de systematische schending 
van mensenrechten wordt gestopt. Met in
grijpen bedoel ik: eventueel ook militair in
grijpen; natuurlijk binnen de grenzen van 
recht en moraal. Dit kan betekenen dat ker
ken ook militair ingrijpen tegen agressie en 
systematische schending van mensen
rechten moeten steunen. Waarom? Omdat 
niet ingrijpen soms kan betekenen dat men 
medeplichtig wordt aan het doden van an
deren en aan systematische grootschalige 
schending van mensenrechten. En ook, 
omdat kan blijken en al vaak gebleken is, 
dat dictaturen hardleers zijn en de niet- mi
litaire sancties afwentelen op de gewone 
bevolking. 

Geraadpleegde literatuur 
Adviesraad Vrede en Veiligheid, Wat is de 

vrede ons waard? , 's Gravenhage 1992. 

493 



Oorlog en vrede 

Baehr, P.R., Mensenrechten, Meppel 1989. 

Cal! to restrain the international arms tra de, 

uitgave British American Security Information 

Centre, Washington/ London 1992 (aange
haald als: Call 1992) 

Hehir, B., 'The Pope's perspective', in: The Ta

blet, mei 1991, z.p .. 

Huber, W., & Reuter, H.-R., Friedensethik, 

Stuttgart, Berlin, Köln 1990. 

Iersel, A.H.M. van, Zur Zukunft der Tradition 

der 'gerechten Verteidigung, discussiepaper 

voor Pax Christi Internationalis, ongepubliceerd 
(1992a). 

lersel van, A.H.M., 'Politieke vredesordening', 

toespraak op de Kerkendag 1992 (1992b). 

Kardinaal Sodano, aangehaald in een persbe

richt van de dienst Geestelijk leven van het 

ANP nr. 148, 7 augustus 1992. 

Korthals Altes, E., 'Oud of nieuw denken over 

oorlog en vrede?', in: Een-twee-een, jaargang 

20, nr. 6, 17 april 1992, p. 26-27. 

494 

Morgenthau, H., Polities among nations, New 
Vork 1976. 

Munster, H. van, 'Brochure Raad van Kerken 

schiet doel voorbij', in: Een-twee-een, jaargang 
20, nr. 6 maart 1992, blz. 25-26. 

Paus Johannes XXIII, Encycliek Pacem in Ter
ris, Rome 1963. 

Röling, B., Vredes wetenschap, Utrecht! Ant
werpen 1981. 

Rooms Katholieke bisschoppen van Neder

land, Vrede en gerechtigheid, Utrecht 1983. 

Rooms katholieke bisschoppen van de Ver

enigde Staten, De uitdaging van de vrede: 

Gods belofte en ons antwoord, Amersfoort/Den 
Haag 1983. 

Christen Democratische Verkenningen 11/92 


