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De val van de 
marxistische tijdspiegel 

Vrede, vraag voor kerk en samenleving. Studierappor1 van 
deputaten Oorlogsvraagstuk van de Gereformeerde Kerken 
m Nederland aan de Generale Synode van Dokkum (1983). 
Uitg. Dienstencentrum Gereformeerde Kerken, Leusden, 
1985. Prijs f 19, 90. 

Drs. Th.B.F M Brinkel is stafmedewer
ker van het Wetenschappelijk lnstrtuut 
voor het CDA HiJ is redactiesecretaris 
van Chnsten Democratrsche Verken

ningen 

Oat het gesprek in de kerken over het oor
logsvraagstuk uit kan stijgen boven de partij
schappen, is een vurige wens binnen de 
Gereformeerde Kerken. Met dit doel hebben 
de deputaten Oorlogsvraagstuk van de Ge
nerale Synode van de Gereformeerde Ker
ken een studierapport uitgebracht. 'Vrede, 
vraag voor kerk en samenleving' is een lijvige 
documentatie geworden, waarin verschillen
de opvattingen de ruimte hebben gekregen. 
De Gereformeerde Kerken hebben er goed 
aan gedaan niet om het vraagstuk heen te 
gaan, waarover vele mensen zich grote zor
gen maken. Juist omdat met betrekking tot 
het kernwapenvraagstuk de bezorgdheid 
groot IS en velen in gewetensconflict kunnen 
komen, dlenen samenstellers van een rap
port zeer voorzichtig te werk te gaan. Doel 
mag niet zijn \eden van plaatselijke kerken 
voor een bepaald politiek standpunt te win
nen. De rnot1even voor het aangaan van de 
d1scussie moeten volstrekt zuiver zijn. Oat is 
een zware opgave voor de deputaten. Zij 
hebben een pastorale taak mensen te hel
pen hun weg te vinden in de wereld waarin ' 
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zij Ieven. Onpartijdigheid, eerlijkheid, recht 
doen aan daden en bedoelingen van men
sen, een vaste wil de waarheid te vinden, 
moeten kenmerken zijn van de werkzaam
heden. De lezer mag niet het gevoel hebben 
dat hij/ zij wordt beetgenomen. 

Niet aileen vanwege de verwantschap met 
de christelijke kerken becht het CDA wezen
lijke betekenis aan de resultaten van deze 
arbeid. Het is in het belang van de partij, dat 
haar gereformeerde \eden goed toegerust 
zijn en een goede inbreng hebben in de 
politieke discussie. Gewetensnood onder 
mensen, die vaak de actiefste christen-de
mocraten zijn, is ook de mede-christenen 

een zorg. 

Hier volgt een kort overzicht van de inhoud 
van 'Vrede, vraag voor kerk en samenleving'. 
Enkele belangrijke passages worden nader 
beschreven en van een commentaar vanuit 
christen-democratisch gezichtspunt voor
zien. Tenslotte wordt het rapport in het Iicht 
van zijn eigen doelstellingen beoordeeld. 
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Drie delen 
'Vrede. vraag voor kerk en samenleving' is 
uiteengevallen in dne delen. Het bleel< de 
deputaten niet mogelijk op een lljn te blijven. 
Negen van de vljftien deputaten schreven 
het eigenlijke 'studlerapport'. Het is een be
werking van een eerdere concept-notitie, die 
in maart 1982 door de Synode werd bespro
ken en terugverwezen. Deputaten Jobse, De 
Jong, Numan en Voskuil maakten een min
derheidsrapport, het zgn. 'thetisch geschrift' 
(deel Ill). Oeel II is van de hand van ds. Bolt. 
Oeputaat Oiepenhorst kon geen van drieen 
voor zijn rekening nemen. 
Het meerderheidsrapport (het 'studierap
port') begint met een rechtvaardiging van 
het waarom van de werkzaamheden. Het 
wiJst op de discuss1e 1n de kerken, in Neder
land en internationaal. Daarin hebben kern
wapens een steeds grotere rol gespeeld. 
Het rapport plaatst dit vraagstuk in een bre
der kader. Het ziet de internationale pol1tiek 
als een machtsstrijd tussen Oost en West, 
waann het gaat om behoud, bevellig1ng en 
zo mogelijk uitbreiding van de eigen in
vloedssfeer. Daarop geven de negen depu
taten een overzicht van een v1ertal stand
punten in de Gereformeerde Kerken. ICTO, 
IKV, Kerk en Vrede en de Stichting B1jbel en 
Vredesvraagstukken waren 'bevraagd' (het 
is een gereformeerd rapport) naar hun me
ning over de kernwapenproblematiek. OP 
lezer realiseert zich meteen hoe verschillend 
er gedacht wordt. Het studierapport vervolgt 
met de visie van de Negen op de maat
schappelijke samenhang. Zij gaan op zoek 
naar de culturele, historische en maatschap
pelijke achtergronden, naar 'een analyse van 
de processen en krachten die cultuur en 
maatschappij in onze dagen bepalen'. 11 Sa
menstellers doen geen paging objectiviteit 
nate streven, maar kiezen bewust de 'partij 
van de armen en onderdrukten'. 
Als negatief kenmerk van die achtergrond 
noemen zij allereerst de secularisatie. Oaar
onder verstaan zij de terugtrekking van de 
godsdienst uit de levenskringen van de 
mens. De mens maakte zichzelf de maat van 
aile dingen. Bij wetenschap en techniek leid-
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de dit tot vrijwel oncontroleerbare ontwlkke
lingen. De Negen vinden dat kernwapens in 
deze achtergrond goed passen. Zij noemen 
de groe1ende kloof tussen het arme Zuiden 
en het rijke Noorden als belangrijk gevolg 
van de wapenwedloop tussen Oost en 
West. Het Noorden gebruikt het Zu1den ten 
bate van zijn e1genbelang. Vervolgens z1en 
de samenstellers machtsblokken, die naar 
hun aard agressief zijn en beschikken over 
massaverniet1gingswapens. De Veren1gde 
Staten en de Sowjet-Unie leiden deze 
machtsblokken. Tensiotte. aldus het stu
dlerapport, bedienen Oost en West zich van 
ideologieen om hun belangen 111 een kader 
te zetten en te rechtvaardigen. Deze ldeolo
gieen versluieren de overeenkomsten tussen 
Oost en West. 
Uitgebreid gaan de Negen 1n op het lezen 
van de bljbel. Zij kiezen niet voor een afzon
derlijke behandeling van 'probleemteksten', 
maar willen twee sleutelwoorden hanteren 
die het hart van de b1jbelse boodschap aan
geven: verzoening en navolg1ng. Verzoening 
is het kernwoord van Gods omgang met de 
mensen. De wereld is niet overgeleverd aan 
het kwaad dat mensen veroorzaken, maa, 
God toont telkens zijn initiatief om nieuwe 
wegen in te slaan. Verzoening vraagt tegeliJk 
navolg1ng. Oat betekent geloof in verande
ring, de inzet om de gevolgen van de zonde 
teniet te doen. Vijanden tot vriend maken. 
De gemeente moet hierin voorgaan, maar 
verzoen1ng en navolging gelden ook voor 
heel de samenleving. De overheid is een 
menselijke instelling, die gemakkelijk komt 
tot e1genmachtig optreden, lll3chtsmisbruik 
en overheersing. Verzoening en navolging 
bevrijden de gemeente echter van wereldse 
machten. lndien nodig kan de navolging 
daarom van de gemeente vragen in verzet te 
komen, als de overheid haar grenzen als 
dienaresse Gods overschrijdt. De overheid 
kan soms qedwongen zijn geweld te gebru1-

1) Vrede. vraag voor kerk en samenlev1ng. Studierapport 
van deputaten Oorlogsvraagstuk van de Gereformeerde 
Kerken 1n Nederland aan oe Generale Synode van Dok
kum (1983). (Leusden 1985). 47 
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ken, maar het is n1et de taak van de gemeen
te dit geweldgebruik te leg1timeren. De ge
meente moet wei aangeven welke grenzen 
de overheid niet mag overschriJden. 
Betrekkelijk losstaand van het hoofdstuk 
over de bijbel volgt het gedeelte dat handelt 
over de ethiek. Dit is opgehangen aan de 
theone van de rechtvaardige oorlog. Deze 
kerkelijke traditie vraagt onder andere dat 
doel en m1ddelen van gewapende stnJd met 
elkaar in relatie moeten staan. En dat 1n de 
stnjd ondersche1d moet worden gemaakt 
tussen burgers en soldaten. Op grand hier
van menen de Negen dat het gebruik van 
kernwapens niet te rechtvaardigen is. Bo-
1end1en keuren zij ook het bezit van kernwa
f)ens af. De redenering op grand waarvan zij 
tot deze conclus1e komen, staat verderop in 
deze bespreking nader beschreven. 

Minderheidsrapporten 
Ook ds. Bolt redeneert 1n deel II volgens de 
trad1tie van de rechtvaardige oorlog. Deze 
slu1t volgens hem behalve gebru1k en bezit 
van kernwapens ook conventionele ('gewo
ne') wapens uit lmmers, wie bepaalt of een 
oorlog gevoerd wordt om een rechtvaardige 
zaak? En: in de Tweede Wereldoorlog is ook 
geen onderscheid gemaakt tussen burgers 
en mil1tairen. Hij vraagt dan ook om een 
volwaard1ge plaats van het pacifisme in de 
Gereformeerde Kerken. 
Oeel Ill, 'het thetisch geschrift van een min
derheid', gaat net als deel I in op de maat
schappeliJke achtergronden van het kernwa
penvraagstuk. Daarvan noemt de minder
held ten eerste de zondigheid van de mens. 
Vervolgens: het onvermogen van de Vere
nlgde Naties om als wereldoverheid te func
tloneren Daarna de tegenstelling tussen 'het 
reeel bestaande socialisme' en het 'reeel 
bestaande kapital1sme', waarbij zij het eerste 
afwijst en het tweede waardeert. Zij zien 
geen d~rect verband tussen bewapening en 
ontwikkel1ng. Bij de beschrijving van de blj
belse gegevens merkt de minderheid op dat 
de bijbel geen handboek is voor concrete 
pol1tieke problemen. Het bijbelse begrip 
'vrede' du1dt bijvoorbeeld op gaafheid, op 
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harmonie met God en de naaste. De Bergre
de is bedoeld voor het persoonlijke Ieven. 
De minderheid constateert dat in de wereld 
tegenstellingen bestaan, en dat de overheid 
machtsm~ddelen behoeft om het recht te 
handhaven. Daarom trekt zij de conclusie, 
dat 'onder de huidige omstandlgheden af
schrikking, gebaseerd op een evenwichtige 
verhouding, zeker niet als doel in zichzelf, 
maar als een fase op weg naar geleidelijke 
ontwapening, nog als moreel aanvaardbaar 

' Het is markant om in een 
gereformeerd rapport een 
uitspraak van Paus 
Johannes Paulus II tegen 
de komen. ' 

beschouwd kan worden' .21 Het is markant 
om in een gereformeerd rapport de uit
spraak van Paus Johannes Paulus II voor de 
Verenigde Naties tegen te komen. De missi
onaire activiteiten van mgr. Bar, bisschop 
van Rotterdam, in organisaties als het ICTO 
zullen hieraan niet vreemd zijn. 

Waardevolle documentatie 
Met dit rapport heeft de lezer waardevolle 
documentatie in handen. AI was het aileen 
maar omdat hij/zij een aardig beeld krijgt van 
de veelheid van opvattingen binnen de 
kerken. 
Zo constateert het meerderheidsstuk dat 
kernwapens niet te gebruiken zijn als vecht
wapens, maar dat zij hooguit nog een functie 
hebben als politieke dreigwapens ter af
schrikking van de tegenstander. 31 Christen-

2) Ibidem. 208 
3) lb1dem, 14. 
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democraten kunnen hier zonder meer achter 
staan. Voor hen hebben kernwapens hoog
uit nog een functie bij het voorkomen van 
oorlog. 
Het meerderheidsrapport uit kritiek op het 
streven naar steeds meer veil1gheid voor de 
eigen samenleving, ten koste van o.a. de 
medemens in de Derde Wereld. Terecht. 
Veiligheidsbeleid moet een instrument zijn 
ten dienste van meer internationale gerech
tigheid. Daarom voelen christen-democra
ten zich verwant met het negatieve oordeel 
van de Negen over secularisatie: de neiging 
om aileen op eigenbelang uit te zijn leidt tot 
het negeren van de medemens en van het 
milieu. Een houding die bepaald is door de 
geest van de Franse Revolutie, waarvan libe
ralen en socialisten de erfgenamen zijn. 
Groen van Prinsterers 'Ongeloof en Revolu
tie' blijft actueel. Helaas verwart het rapport, 
wanneer het de pos1t1eve aspecten noemt 
van secularisatie, dit begrip met declericall
sering. Oat is toch de aanduiding van het 
proces waarbij de kerk als instituut n1et meer 
het hele culturele en maatschappelijke Ieven 
bevoogdt. 41 Dit strookt met de echt-gerefor
meerde opvatting van soevereiniteit in eigen 
kring, waarin bedrijfsleven, het gezin, de we
tenschap, de politiek zich zelfstandig willen 
Iaten inspireren door het evangelie. Oat is 
iets anders dan secularisatie. Omroepen, 
politieke partijen, vakbonden, scholen die het 
evangelie als richtsnoer aanvaarden zijn nog 
lang niet verdwenen. En voor de politiek zijn 
de vooruitzichten zelfs gunst1g: het CDA 
mag rekenen op vooruitgang in de opiniepei
lingen. 
Zeer interessant voor het CDA is het inter
mezzo over de politieke ethiek, dat de meer
derheid in haar rapport heeft aangebracht. 
Zij stelt terecht dat politiek een normatieve 
bezigheid is. Politiek behoeft ethische toet
sing. Oat geldt voor de uitgangspunten van 
het gekozen beleid, voor de doelstellingen 
en voor de middelen. 51 Het CDA wil uitdruk
kelijk beginselpartij zijn. Het heeft grondslag 
en uitgangspunten vastgelegd in zijn poli
tieke overtuiging. Zo is het buitenlands be
leid gericht op een rechtvaardige vrede, 
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waarin de mensenrechten worden nage
leefd, waarin de honger en armoede wordt 
bestreden, waarin sprake is van samenwer
king in plaats van conflicten en waarin zo 
min mogelijk wapens zijn. Het CDA noemt 
deze doelen bewust, omdat het beleid hier
aan beoordeeld moet worden. Met het be
staande mogen christen-democraten nooit 
tevreden zijn. Oat is een politieke ethiek die, 
in aansluiting met de formulering van de 
deputaten, 'niet stilstaat bij het haalbare en 
nog acceptabele, maar streeft naar het bes
te' .61 

Teleurstellend thetisch geschrift 
Teleurstellend is daarom in dit opzicht het 
minderheidsrapport. Oat vraagt niet veel 
meer dan het gewone. Het heeft de hoop 
opgegeven nog iets te kunnen doen ter ver
betering van de Verenigde Naties. 71 Het 
schetst een heel negatief beeld van vrede: 
Als in onze dagen 'vrede' heerst, is deze 
feitelijk op afschrikking gebaseerdBI De vre
de en de groeiende samenwerking in de 
Europese Gemeenschap toont wei een an
der beeld! Van christen-politici wordt niets 
extra's gevraagd. 'Christen-politici zullen re
kening moeten houden met wat de Bijbel 
ons aan heilsopenbaring verkondigt, maar 
zullen nooit de Bijbel kunnen gebruiken als 
handleiding ... '91

. De 'minderheid' vindt dat 
men hoogstens van bijvoorbeeld een eerlij
ke, internationale, sociale, economische en 
politieke orde kan zeggen dat deze in lijn van 
de bijbelligt. Maar hierin is niets dat specifiek 
christelijk is 10

) Zij komt niet veel verder dan 
een negatieve overheidstaak: het handhaven 
van de veiligheid, het beschermen van de 
rechtsstaat. Niets over de vraag of de over-

4) Ibidem, 51. 
5) Ibidem. 120/121 
6) Ibidem, 126 
Zie Drs. A.M. Oostlander, Normalisering van het buitenlands 
beleld: naar de gn)ze overbodigheid, Christen Oemocratische 
Verkenningen (november 1985), 545-549. 
7) Vrede, vraag voor kerk en samenleving, 15 7 
8) Ibidem. 170. 
9) Ibidem, 1 77. 
10) Ibidem, 190/1. 

Christen Democratische Verkenningen 2/86 

hE 
m 
ni 
lir 
d 
E' 
el 

D 
rc: 

c 



Soekbesprek1nq 

held in positieve zin solidanteit kan bescher
men en bevorderen, waar particuliere orga
nisaties tekortschieten. Zoals bij ontwikke
llngssamenwerking of het bevorderen van 
de situatie van de mensenrechten in Oost
Europa. Beide zijn essentiele onderdelen van 
een rechtvaardige vrede. 

Oat wil niet zeggen dat het meerderheids
rapport volledig omarmd kan worden en het 
m1nderheidsrapport verworpen. De samen
stellers van het meerderheidsrapport schro
men suggestieve methoden niet om aan de 
lezer hun boodschap te verkopen. Zij noe
men een aantal voorbeelden van kerkelijke 
uitspraken over de kernbewapening, die de 
1ndruk moeten wekken dat alom gebruik en 
bezit van kernwapens wordt veroordeeld. Zo 
noemen ziJ de uitspraak van de Hervormde 
Synode waarin gebruik en bezit van kernwa
pens wordt afgewezen, en de acties van het 
IKV, 'die de discussie tot op de dag van 
vandaag hebben getoonzet' .111 Van de 
Evangelische Kirche in West-Duitsland zegt 
het meerderheidsrapport, dat zij nag vast
houdt aan een voorwaardelijk ja tegen de 
atomaire afschrikking (cursivenng van het 
deputaatschap) 121

. 

Alsof dit kerkgenootschap daar ieder ogen
blik van kan afstappen. Bont gaat het eraan 
toe biJ de beschrijving van de reactie op 
deze uitspraak van het moderamen van de 
Reformierte Bund binnen die Evangelische 
Kirche. In deze reactie schreef het madera
men dat een onverbiddelijk nee moet klinken 
tegen gebruik en bezit van kernwapens en 
dat daaraan de status confess1onis moet 
worden verbonden. Maar even verder schrij
ven de Negen dat dat rapport geen officiele 
status heeft gekregen 131

. Dat betekent ge
woon dat de Reformierte Bund deze uit
spraak niet heeft willen overnemen. Erg ma
ger daarentegen is de wijze waarop het 
meerderheidsrapport die kerkelijke uitspra
ken beschrijft, waarin het bezit van kernwa
pens wordt gerechtvaardigd in het kader van 
oorlogvoorkoming (Duitse bisschoppen, Ne
derlandse bisschoppen, om de Franse maar 
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niet te noemen). Deputaten willen hoe dan 
ook de indruk wekken dat er in de kerkelijke 
uitspraken een ontwikkeling zit die onverrnij
delijk zal gaan uitdraaien op een veroorde
ling van gebruik en bezit. 

Schuld 
De katholieke lezer vallen de eigenaardighe
den van het gereformeerd taalgebruik op. Zo 
zijn de samenstellers voortdurend aan het 
'bevragen'. Het spreekt van de 'bevraagde 

' Deputaten draven ver door 
in de richting van een soort 
collectief schuldcomplex. ' 

organisaties', gemeenteleden die elkaar 
moeten 'bevragen'. In deze bespreking zal 
daarvan nog een sterk staaltje aan de orde 
komen. Typisch gereformeerd zal wei het 
enorme schuldgevoel zijn, waar de negen 
deputaten onder gebukt gaan. Zij gaan 
daarbij nog niet zover als de schrijvers van 
de Concept-nota van maart 1982, waarvan 
het meerderheidsrapport een bewerking is. 
Daarin is, met een lonkende knipoog naar 
Marx, de kerk afgeschilderd als een 'bour
geoisinstelling' en het geloof als 'luxe artikel', 
of als 'verdovend middel voor mensen die in 
ellende zitten'. 141

. Maar ook in het meerder
heidsrapport staat dat protestanten van cal
vinistischen huize schuld moeten erkennen 
voor hun opvattingen over arbeid, roeping en 

11) lbidem,9. 
12) Ibidem, 10. 
12) Ibidem, 1 0 
13) Ibidem. 10. 
14) Concept-nota ter voorbereiding van een studierapport 

(H24), Hoogeveen (maart 1982). 42. 
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zegen, voor de ontwikkel1ng van het kapita
lisme en voor de secularisatie. Christenen 
zullen zich, aldus de meerderhe1d, met 
schaamte hennneren hoe hun religie heeft 
ged1end om bepaalde ontwikkelingen ideo
logisch te legitimeren. Zij d1enen de hand in 
eigen boezem te steken, omdat protestan
tisme kolonialisme, milieubederf, technolo
gisch verfijnde wapensystemen in de hand 
heeft gewerkt. ~si En: 'Ais gemeente z1tten we 
midden in het afschnkkingssysteem; ieder 
van ons draagt daar het zijne toe bij' 161 H1er 
draven de deputaten ver door 1n de richting 
van een soort collect1ef schuldcomplex. Als
of een gewoon gemeentelid biJ het Laatste 
Oordeel ter verantwoording zal worden ge
roepen voor de daden van een zeventiende
eeuwse koopman. Of een zittend synodelid 
voor de terreur van de watergeuzen 1n de 
Tachtigjarige Oorlog. 'Kolonialisme' is een 
abstract begrip. Mensen dragen geen 
schuld aan abstracte termen. Gewone men
sen stemmen op een bepaalde politieke par
tlj en z1jn verantwoordelijk voor hun partijkeu
ze. De volksvertegenwoordigers en de mi
nisters dragen de 'schuld' van falend of ge
slaagd beleid. 

Vooringenomenheid 
Een totalitaire benadering: de samenstellers 
van het meerderheidsrapport kijken niet naar 
de concrete werkelijkheid, niet naar de da
den en bedoelingen van personen, .noch 
naar de staten of bondgenootschappen zo
als zij z1jn. Schrijvers zien aileen '-ismen', 
blokken en theoretische constructies. Zij 
streven daarbij niet eens naar objectiviteit, 
maar zijn bewust partijdlg: 'Onpartijdigheid is 
cnmogelijk', zeggen zij. Zelfs de bijbel is 
part1jdig. Deputaten lezen de b1jbel vanu1t 
een bewust gekozen vooringenomenheid. 
Namelijk vanuit het perspectief van de ar
men en verdrukten. 171 Jezus heeft een bood
schap voor de zondaars. Rijke zondaars net 
zo goed als arme. Armen zijn ook niet per 
definitie goed. Ook het perspectief van 'de' 
armen moet daarom onder de kritiek van het 
evangelie staan. En ook aan rijken en mach
ligen heeft de bijbel ontzettend veel te zeg-
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gen. Wat doen deputaten dan met Jozef van 
Arimatea, met Nicodemus? Om maar te 
zwijgen van Jezus' zegening van de kinde
ren. Daar zei Hij nota bene: 'Wie het Konink
rijk Gods niet ontvangt als een k1nd, zal het 
voorzeker niet binnengaan'. De Negen vin
den kennelijk dat dit niet voor hen bedoeld 
is. Door hun bewust gekozen partijdigheid 
nemen zij een criterium aan, dat boven de 
bijbel zelf uitgaat. 
U1t verschillende passages blijkt bovend1en 
dat die vooringenomenheid een duidelijk po
litiek karakter heeft. Zij nemen het perspec
tief van de Derde Wereld aan: zien een twee
deling van de (wereld-)samenleving. Een 
tweedeling tussen 'bourgeois' en de 'mas
sa's van de armen en verdrukten. 181 Onpar
tijdigheid is onmogelijk. En: de rijke Ianden 
worden steeds rijker, de arme steeds armer. 
De 'huurlingen van de rijke Ianden in de arme 
Ianden, de militaire dictaturen en de nationa
le bourgeo1sieen' kunnen zich aileen 
'overeind houden door middel van agressie 
en onderdrukk1ng' .1 91 Ook de bijbelse vrede 
wordt binnen dit politieke plaatje uitgelegd. 
Deze is, volgens het meerderheidsrapport, 
een 'positieve vrede', een 'maatschappelijk 
proces gericht op welvaart voor allen, voor 
het eigen volk en voor de vreemdeling' 201 

'Het is dus kennelijk zo', aldus de Negen 
weer, 'dat wie sterk betrokken is bij wat er 
om hem heen gebeurt, zich duidelijker voelt 
aangesproken door de Bijbel, dan wie de 
Bijbel leest vanuit een religieuze belangstel
ling' .211 Hupsakee. 

Krachten en processen 
Met een aldus ideologisch getinte bnl op, 
kijken de negen deputaten om zich heen en 
in de geschiedenis. De wereld bestaat uit 
kampen en -ismen. Er zijn 'processen en 
krachten die cultuur en maatschappij in onze 

15) Vrede. vraag voor kerk en samenleving. 63-66 
16) Ibidem. 126/7. 
17) Ibidem. 48/50. 
18) Ibidem. 59 
19) Ibidem. 60. 
20) Ibidem. 86. 
21) Ibidem. 42 
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Boekbesprek1ng 

dagen bepalen' .221 Als eerste 'kracht' noe
men zij de strijd om macht. Het gaat in de 
1nternationale politiek om behoud, beveili
Qing en zo mogelijk uitbreiding van macht. 
Vooral supermachten vertonen hiertoe de 
neiging; zij worden overheerst door het 'geo
politieke' denken. Heel fijnzinnig voegen de
putaten hieraan nog even het woord 'Le
bensraum' toe. 231 Het supermacht-zijn Ievert 
een bepaald gedragspatroon op. 'VVanneer 
we het verschiJnsel machtsblok als zodanig 
wegen', voorkomen we kwalijke partijdig
held. Vervolgens wringen de Negen de Vere
nigde Staten en de Sowjet-Unie in dit theo
retlsche model: er is geen structureel ver
schil tussen Amerikaanse presentie in Cen
traai-Amerika of Russische betrokkenhe1d bij 
Afghanistan en Ethiopie 241 'Zowel Noord
Amenka (is dat de VS?) als de Sowjet-Unie 
zijn 1n hun huidige staatsvorm het produkt 
van massale overheersing van minderheden. 
Er is een verband tussen de lndianenreser
vaten in Noord-Amerika en de zgn. Moslim
republieken in de Sowjet-Unie' .251 VVellicht 
dat deputaten dit nog eens een keer wat 
nader zouden willen uitleggen. 
Maar ook 1ntern gaan de machtsblokken 
steeds meer op elkaar lijken, zo staat llet in 
het meerderheidsrapport: 'Zou er veel ver
schil bestaan tussen een baanloze zwarte in 
Detroit en de wanhopige alcoholicus in een 
Moskovitische flaP Afgezien van de persvrij
heid? Maar zou die zwarte daar gemakkelijk 
toegang toe hebben?' 261 En zij worden ook 
steeds onderdrukkender: 'Het zal de Sow
jet-Unle op den duur niet lukken de dissiden
ten de mond te snoeren (daar is dus nog 
hoop). Maar ook binnen de VS ontstaat mis
noegen met betrekking tot de besluitvor
ming van telkens weer nieuwe wapensyste
men, de roi van de CIA, de terugdringing van 
soCiale programma's en de haast niet te 
keren verontreinig1ng van het milieu' 271 'Zal 
de Westerse maatschappij de komende ja
ren in staat zijn de ontwikkeling van een 
n1euwe fascistische beweging te keren?' .281 

Nee, de Sowjet-Unie heeft het aileen maar 
'moeilijk met haar diss1denten' 291 Oeputaten 
proberen kennelijk het rnorele verschil tus-
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sen democratie en dlctatuur zo goed weg te 
poetsen, dat zij zowaar door deze moeite 
van de Sowjet-Unie met deernis worden ver
vuld. 

Respect voor de lezers 
Crux van het meerderheidsrapport is echter 
de beoordeling van het kernwapen. Het is 
het teerste punt in de kerkelijke discussie. 
Vooral hier moeten samenstellers van een 
rapport eerl1jk, tactvol te werk gaan, met 

' Deputaten worden zowaar 
met deernis voor de 
Sowjet-Unie vervuld. ' 

respect voor de zorgen van de lezers. Het 
deputaatschap stelt op grond van criteria uit 
de leer van de rechtvaardige oorlog vast dat 
gebruik van kernwapens ontoelaatbaar is. 
Oeze vaststelling wordt 1n vrijwel aile kerkelij
ke uitspraken · onderschreven. Deputaten 
gaan zich nu afvragen of ook het bezit van 
kernwapens verboden moet worden, als 
middel om het gebruik van kernwapens door 
de tegenstander af te schrikken, door ermee 
te dreigen. (Zij gaan dus niet in op de veel 
belangrijker kwestie dat kernwapens kunnen 
functioneren ten behoeve van het voorko
men van iedere oorlog, nucleair of 'conventi-

22) Ibidem. 47. 
23) Ibidem, 60. 
24) Ibidem, 60 
25) Ibidem. 59. 
26) Ibidem, 65. 
27) Ibidem, 62 
28) Ibidem. 66 
29) Ibidem. 65. 
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oneel'.) Hier staat vrij letterlijk de bewuste 
passage weergegeven, zodat de lezer ziet 
hoe het deputaatschap redeneert: Welke 
mogelijke rechtvaardiging bestaat er nog 
voor het bezit en voor de bereidheid d1e 
wapens ook in te zetten? 'Ais er inderdaad 
een duidelijk moreel verbod rust op het gee 
bruik, dan geldt dit toch ook voor het 
overwegen van en het dreigen met dat ge
bruik? ... Betekent dit dat ook het bezit niet 
meer moreel verantwoord kan heten? Is het 
niet veel logischer de consequenties te trek
ken en (een) positie ... in te nemen, zoals de 
Nederlandse Hervormde Kerk gedaan 
heeft? ... Biedt het systeem wei zekerheid? 
Welk doel wordt er eigenlljk mee gediend? Is 
de prijs die wij - met heel de wereld -
moeten betalen, niet erg hoog?' 
Vervolgens somt men een paar nadelen op, 
zoals de instabiliteit, het vijandsbeeld dat het 
met zich meebrengt, en de bereidheid grote 
delen van de bevolkingen te gijzelen en op te 
offeren. En weer vragend gaat het verder: 
'Gaat het dus niet - kort samengevat - om 
een door en door 1mmoreel systeem?' Deze 
vraag beantwoorden de Negen n1et, maar zij 
gaan door met vragen naar de 'uitgangs
punten van de afschrikkingsfilosofie. Wordt 
hierin niet te veel uitgegaan van de mogelijk
heden die de mens heeft? Wordt dlens ratio
naliteit en beheersingsvermogen niet zwaar 
overschat? Is een veiligheidssysteem, dat 
berust op gerationaliseerde angst n1et ab
surd?' 'Ais we deze vragen op ons Iaten 
inwerken, lijkt het inderdaad, dat ook t.a.v. 
bezit van kernwapens in het kader van de 
afschrikking een ondubbelzinnig nee rnoet 
klinken'. 301 

Ziezo, moeten deputaten gedacht hebben, 
daarmee is de lezer op het juiste spoor 
gezet. Maar, waren dit wei de meest relevan
te vragen? Kan men op basis van willekeurig 
gekozen en onbeantwoorde vragen uber
haupt wei een conclusie trekken? Is het juist 
om in een zo gevoelige materie op die ma
nier met de zorgen van de lezer om te gaan? 
Of is hier niet eerder sprake van manipula
tie? Is het woordje 'lijkt' in de conclusie niet 
heel slim gekozen? Als dit is wat gerefor-
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meerden onder 'bevragen' verstaan, lijkt het 
inderdaad dat katholieken dankbaar mogen 
zijn dat deze methode in hun kerk nog wei
nig ingang heeft gevonden 

Breed kader 
Het brede kader, waarin deputaten het kern
wapenvraagstuk wilden plaatsen, is een 'tiJd
spiegel' geworden. Het is het abstracte 
beeld dat zij geschapen hebben van krach
ten en processen. Het CDA beoordeelt de 
problematiek van de kernbewapening in het 
bredere kader van de internationale rechts
orde. Oat betekent onder andere dat ook de 
mensenrechten in Oost-Europa deel uitma
ken van een rechtvaardige vrede. Ook daar 
zijn verdrukten. Waarschljnlijk uit vrees voor 
het vijandsbeeld praten de negen deputaten 
daar niet over. De mensen in Oost-Europa 
zijn een lastig soort naasten. Ze dwingen je 
op je hoede te zijn waar het de Sowjet-Unie 
betreft. Hadden de Negen daar rekening 
mee gehouden, dan zouden zij wellicht ook 
wat eerlljker zijn geweest over die ene rol die 
kernwapens nog vervullen (de immoral1teit 
van het alternatief van het zich niet willen 
verdedigen hebben deputaten n1et meege
wogen): de bijdrage namelijk van kernwa
pens aan oorlogvoorkoming. Zelf hebben 
deputaten toegegeven dat sinds de komst 
van nucleaire en massavernietigingswapens 
het voeren van een oorlog aile grenzen 
overschrijdt en daarom onmogelijk is 311 Pre
cies. En van dat gegeven maakt de politiek 
zo verantwoord mogelljk gebruik. Om aile 
oorlog te voorkomen, dat wil zeggen oorlog 
met of zonder. Om tegelijkertijd de negatieve 
aspecten, die met oorlogvoorkoming met 
kernwapens gepaard gaan, zoals de hoge 
kosten, de wapenwedloop, te bestrijden. En 
om te zoeken naar een rechtvaardiger vrede, 
door meer internationale samenwerking, 
door op te komen voor de mensenrechten. 
Dan kan het militaire element in de internati
onale verhoudingen naar de achtergrond. 
Het meerderheidsrapport had de Oosteuro-

30) Ibidem, 115/6. 
31) Ibidem, 112 
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peanen, d1e snakken naar meer vrijheid, n1et 
aan de kant van de weg mogen Iaten 
l1gggen. 

Maar ook het 'thetisch geschrift' van de 
minderheid l1jdt aan deze kwaal. Wei beoor
deelt ziJ het kernwapen in het Iicht van het 
voorkomen van aile oorlog. In dat opzicht 
heeft de minderheid een benadering die voor 
christen-democraten zeer herkenbaar is. 
Toch behandelen ook zij de problemen in de 
wereld niet zoals die zich aan ons voordoen. 
Net als de Negen hebben de Vier de concre
te werkel1jkheid weggetheoretiseerd. Bij
voorbeeld door de Oost/West-tegenstelling 
af te schilderen als de strijd tussen socialis
me en kapitalisme. Ook zij zijn vastgelopen 
1n de val van de 'marxistische tijdsp1egel'. De 
minderheid denkt dat in het Westen het 
'kapitalisme met een menselijk gezicht' 
heerst. Het zou het verdedigen waard zijn 
vanwege 'voortvarend vrij ondernemer
schap, dat ondernemingsw1nsten en de mo
gelijkheden van de wetenschap en de tech
niek benutte'. En het kapitalisme in ons land 
zou met name verbeterd zijn dankzij de so
ciaal-democratie. 321 

Het kapital1sme bestaat niet. Hooguit is een 
sector van onze samenleving in zekere zin 
mede bepaald door de vrije ondernemings
gewijze produktie, namelijk de economie. 
Oat is op zichzelf nog niet eens 'kapitalis
tisch', maar gemengde economie. 

Bovendien is daarmee nog niets gezegd 
over de sfeer van het onderwijs, het gezinsle
ven, de sociale zorg, de kerk, de politiek. Die 
z1jn zeker niet tot het economische te redu
ceren. Aileen al daarom kan men niet van 
een kapital1stische samenlev1ng spreken. 
Waar is onder gereformeerden het inzicht 
gebleven in 'soevereiniteit in eigen kring'? 
Hoe kan een gereformeerd geschrift bewe
ren dat het kapitalisme met name verbeterd 
1s door de sociaal-democratie? Abraham , 
Kuyper draait zich om in zijn graf. 
Zelfs zou men zich af kunnen vragen of 'het 
socialisme' wei heerst. Maar voor christenen 
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moeten niet de ideologieen en de belangen 
van regimes de doorslag geven. In Chili niet, 
in Zuid-Afrika niet, in de Oosteuropese ian
den niet. Het moet hen gaan om hun mede
mensen, die geen ruimte krijgen om voor 
hun levensovertuiging uit te komen, of om te 
schrijven en te lezen wat zij willen. Oat dat 
niet kan is een groot onrecht, dat een recht
vaardige vrede in de weg staat. Noch min
derheidsrapport, noch meerderheidsrapport 
zien de Oosteuropeanen staan. ZiJ passen 

' Abraham Kuyper draait zich 
om in zijn graf. ' 

kennelijk niet in hun beeld van veiligheid en 
vrede. Met of zonder kernwapens. 

Gezien het bovenstaande is het geen won
der dat er 1n de Gereformeerde Kerken zo
veel verdeeldheid heerst. Vooral de tegen
stelling meerderheids- versus minderheids
rapport is duidelijk. Deze laat een discussie 
zien die niet in een kerk gevoerd zou moeten 
worden. De meerderheid kiest een politieke 
invalshoek, die boven de kritiek van het 
evangelie uitgaat. De wereld om haar heen 

32) Ibidem. 160. Uit geheel onverdachte hoek IS onlangs de 
onJuistheld van deze stelling beschreven 'In analyse van 
de welvaartsstaat wordt nog al eens verondersteld dat 
de sociaal-democratie als belangrijkste politieke kracht 
aan de wieg van de welvaartsstaat heeft gestaan. Voor 
Nederland gaat dat in geen geval op. Hier hebben 
voornamelijk de confessionele partijen de welvaarts
staat vorrn gegeven.' Z1e: Joop Roebroek, Links Neder
land en de paradoxale verhouding tot de welvaartsstaat, 
KOMMA tijdschrift voor politlek en sociaal onderzoek 
uaargang 5, nr. 3), 59. 
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moet passen in die constructie. Maar de 
minderheid doet hetzelfde. Zij kiest even
eens partij, en wei voor 'het kap1talisme met 
een menselijk gezicht'l Binnen een gerefor
meerd rapport wordt zo een soort klassen
striJd uitgevochten. Een klassenstrijd die in 
een kerk niet thuishoort, omdat ze geba
seerd is op een theoretische inrichting van 
het economische Ieven. Terwijl er in de we
reid heel wat meer aan de hand is. Het 
rapport komt, om de eigen woorden te ge
bruiken 'niet boven de minimumgrens van 
pol1t1eke meningsverschillen uit'. Het zijn ge
woon links en rechts die elkaar bestrijden, 
die het niet eens willen worden, gelardeerd 
met een christelijke saus. Oat uit het rapport 
geen zichtbare pogingen blijken om deputa
ten nader tot elkaar te brengen is niet een
voudig voor het CDA. Een partiJ die wezenlij
ke betekenis hecht aan het spreken der 
kerken, moet wei weten welke uitspraak zlj 
de juiste achten. Waarheen de geest waait, 
als het ware. 
Het gaat bij het kernwapenvraagstuk om 
grote zorgen bij mensen in gewetensnood. 
Oat vergt een pastorale aanpak, waarbij men 
zorgvuldig met de dingen moet omgaan. Oat 
betekent dat men moet zoeken naar waar 
de problemen in de hu1d1ge situatie liggen, 
wat de dreigingen zijn, wie de slachtoffers 
zijn en wat christelijk kan heten en wat niet. 
Eerlijkheid, onpartijdigheid z1jn daarbij onmis
baar. De conclusie moet zijn, dat 'Vrede, 
vraag voor kerk en samenleving' schromelijk 
is tekortgeschoten in haar pastorale taak. 
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reiding van een studierapport (H24), n.p. 
Van deze concept-nota, die met name 
gebruik maakt van marxistische knt1ek op 
de samenleving, is het studierapport een 
bewerkte versie. 

- A.C. Grandia en H. van der Laan, De 
gereformeerden en het oor/ogsvraagstuk, 
Delft 1983. In dit boek willen Grandia en 
Van der Laan aantonen dat er een duide
lijke evolutie in het gereformeerde denken 
z1t, die onherroepelijk moet gaan uitlopen 
op een veroordeling van gebruik en bezit 
van kernwapens. 
Rapport Grondslag en Polittek handelen, 
uitg. CDA, Den Haag 1978. Een nog 
steeds actueel rapport, waarin de relatie 
tussen grondslag en politiek handelen 
wordt besproken. Het rapport beschrijft 
haarfijn de betekenis van kerkelijke uit
spraken van het CDA. En onverdacht, 
omdat het geschreven is in een tijd, waar
ln de d1scussie hierover nog n1et zo 
scherp was. 

- Drs. A.M. Oostlander, Normal1sering van 
het buitenlands beleid: naar de grijze 
overbodigheid, Christen-Democrat1sche 
Verkenningen (november 1985) 545-549. 
Oostlander laat zien dat de lljn van 
'Grondslag en Politiek handelen' ook te
genwoordlg moet worden toegepast, bij
voorbeeld 1n de buitenlandse politiek. 
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