
Vrede en veiligheid 

De bom in de ban? 

door drs. R. J. M. Jeurissen* 

Kerken over nut en nadeel van nucleaire 
afschrikking 

Alles wat niet demonisch is, is naief in de demonische 
were/d. Het doe! van wederzijds vertrouwen tussen Oost en 
West en de afschaffing van de nuc!eaire afschrikking mag 
niet worden opgeheven. Jeurissen analyseert kerkelijke 
uitspraken over de nucleaire afschrikking. 

Drs. R. J. M. Jeurissen (1958) is als 
onderzoeker verbonden aan de vak
groep pastoraal-theologie van de 
theologische faculteit te Nijmegen en 
de vakgroep ethiek van de subfaculteit 
wijsbegeerte te Tilburg. 

In dit artikel wordt een overzicht gegeven 
van de standpunten van een zevental kerke
lijke instanties over de morele kwaliteit van 
nucleaire afschrikking door staten. Aan bod 
komen: het Vaticaan, de Rooms-Katholieke 
bisschoppensynodes van de Verenigde Sta
ten, de Duitse Bondsrepubliek en Nederland, 
de Wereldraad van Kerken en tenslotte de 
Synodes van de Nederlandse Hervormde 
Kerk en de Gereformeerde Kerken in Neder
land. De drie laatste kerkelijke organisaties 
wijzen de nucleaire afschrikkingspolitiek af; 
de andere aanvaarden de afschrikking voor
alsnog, onder voorwaarden. Voor de een
heid van de kerk, zowel binnen als tussen de 
kerkgenootschappen, is het gebrek aan mo
rele consensus over een zo belangrijke zaak 
als de kernbewapening een groot probleem. 
Het zelfde geldt wellicht voor de politiek op 
oecumenische basis, wanneer blijkt dat de 
verschillende beoordelingen van de afschrik
king een n1et te verwaarlozen kerkelijke be
paaldheid hebben. Wat is dan het verband 
tussen de kerkelijke gezindte en de morele 
oordeelsvorming? Een lastige vraag, voor de 
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beantwoording waarvan dit artikel enige 
aanzetten tracht te geven, toegespitst op de 
problematiek van de kernwapens. 

Het onbruikbare wapen 
Toen de eerste atoombom in 1945 gereed 
was, bestond er bij zijn bezitters blijkbaar 
geen doorslaggevend bezwaar tegen het 
daadwerkelijke gebruik ervan: de nieuwe 
bom bood de strijdkrachten van de Verenig
de Staten de mogelijkheid om de bloedige 
oorlog tegen Japan snel in hun voordeel te 
beeindigen. Men beschouwde het atoom
wapen als 'just another weapon', aileen veel 
effectiever dan het massale strategische 
bombardement met conventionele midde
len, zoals uitgevoerd op Hamburg, Dresden, 
Tokio en vele andere steden. Het atoomwa
pen was een 'winning weapon'; over de 
effecten van straling wist men toen nog niet 
veel. 

• (Met dank aan prof. dr. A Houtepen, drs. F. van lersel, 
prof. dr. A Leyen en prof. dr J. van der Ven, voor hun 
waardevolle kritische opmerkingen ) 
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Met de opbouw van de Russische kernwa
penarsenalen, vanaf 1949, veranderde deze 
visie. De situatie van wederzijds verzekerde 
vernietiging maakte het kernwapen tot een 
'absoluut' wapen, waarvan de enig denkba
re functie lag in het voorkomen van het 
gebruik ervan door de tegenstander. De 
Russen zagen dat niet anders dan de Ameri
kanen. 11 Aldus ontstond de strategische en 
morele hersengymnastiek van het afschrik
kingsdenken, met zijn talloze paradoxen, di
lemma's en onzekerheden. 
Reeds vanaf de jaren vijftig voelen militaire 
strategen zich ernstig gehinderd door de 
'zelf-afschrikking', die van het kernwapen 
uitgaat. De dreiging met een zware nucleaire 
vergelding lijkt hen niet effectief tegen be
perkte agressie van een andere atoom
macht. Als er niet genoeg op het spel staat 
zal de aanvaller niet verwachten, gezien de 
wederzijds verzekerde vergelding, dat de 
dreiging met het ultieme geweld ook wordt 
uitgevoerd. De geloofwaardigheid van deaf
schrikking komt hierdoor volgens sommigen 
in gevaar. Om de lacune in de afschrikking te 
dichten zou men willen kunnen beschikken 
over een heel scala van nucleaire 'opties', 
varierend van 'Iichte' wapens op de voor
grond, tot zware wapens op de achtergrond. 
Oat was het plan van Kennedy's minister van 
defensie Robert McNamara. 21 In de 'flexible 
response' strategie van de NATO is deze 
visie werkelijkheid geworden. Door het kern
wapen geschikt te maken voor oorlogvoe
ring, en door de potentiele tegenstander het 
risico van een 'beperkte' kernoorlog in het 
vooruitzicht te stellen, kan ook beperkte 
agressie worden afgeschrikt. Bovendien 
kunnen nucleaire vechtwapens 'beheerst' 
worden gebruikt, wanneer de afschrikking 
faalt. Als de tegenstander rationeel is, zal 
ook hij zich beheersen en snel aan de onder
handelingstafel plaatsnemen. Overeenkom
stig deze redenering hebben beide super
machten in de laatste decennia hun nucleai
re arsenalen steeds verder gedifferentieerd. 
Hun behoefte om op elk niveau van de 
bewapening een evenwicht of liever nog een 
overwicht te bereiken ten opz1chte van de 
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tegenstander, is een van de voornaamste 
oorzaken achter de exponentiele groei van 
de nucleaire bewapening in de wereld. Te
genstanders van deze ontwikkeling, atoom
pacifisten of voorstanders van een minimale 
nucleaire afschrikking, zetten grote vraagte
kens b1j zowel de mogelijkheid om een nu
cleaire aanval beperkt te houden, als bij de 
mogelijkheid om escalatie te voorkomen. In 
hun ogen blijft het kernwapen een absoluut 
wapen, waarvan het geweld onvermijdelijk 
ultiem zal zijn. 31 

Binnen de discussie over het nut voor de 
afschnkking van nucleaire vechtwapens, 
stellen de kerken zich al jaren op het stand
punt dat ieder gebruik van kernwapens uit 
den boze is. Met kardinaal-staatssecretaris 
Casaroli kan men een 'general consensus' 
onder de kerken vaststellen over de ondenk
baarheid van nucleaire oorlogvoering: 'It 
would really be a type of collective murder
suicide, notwithstanding the efforts made to 
limit the harm and consequences by making 
the nuclear arms more precise and more 
limited in their effects'. 4i De Synode van de 
Nederlandse Hervormde Kerk verwierp al in 
1962 met een radicaal 'neen' het gebruik 
van aile typen kernwapens, tactische en 
strategische. 'Het is immers op geen enkele 
manier duidelijk te maken dat deze absolute 
vernietigingsmiddelen nog als 'wapenen' 
zouden kunnen worden erkend, die als ge
weldmiddelen, in de strijd tegen welk on
recht dan ook, zouden zijn te gebruiken'. 51 

1) H. de Lange, De bewapeningswedloop tussen de Vere
n~gde Staten en de Sov)etunie. 1945-1983, Leeuwarden 
1983. 195-230 

2) F. Kaplan. The Wizards of Armageddon. New York 
1983, 263 v 

3) Voor een zeer grond1ge technische stud1e over de moel
liJkheden van een beperkte kernoorlog z1e D. Ball, Can 
Nuclear War Be Controlled? (Adelphi Papers No. 169), 
IISS. London 1981 

4) A. Casaroli. The Vatican Pos1t1on on Issues of War and 
Peace, 1n: Origms, Vol. 13(1983)No 26, 438 

5) Het vraagstuk van de kernwapenen: nadere beschou
wingen over oorlog en vrede van de Generate Synode 
van de Nederlandse Hervormde Kerk. 's-Gravenhage 
1963, 24-25 
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Morele criteria voor nucleaire afschrik
king 
De consensus onder de kerken aangaande 
de 1mmoralite1t van nucleaire oorlogvoering 
heeft tot nog toe niet geresulteerd 1n in een 
consensus over nucleaire afschrikking. Wei 
z1jn er tekenen van een tendens naar de 
morele verwerp1ng van nucleaire afschrik
king, die samenhangt met tendensen in de 
afschrikking zelf. 
In de morele beoordeling van nucleaire af
schrikking hangt veel af van de wijze waarop 
de vernietigingsfunctie van kernwapens in 
oorlogstijd en hun afschrikkingsfunctie in 
vredestijd met elkaar in verband worden ge
bracht. Tegenstanders van de afschrikking 
gaan meestal uit van een zeer nauwe relatie 
tussen afschrikking en oorlogvoering. De ge
loofwaardlgheid van de afschnkking veron
derstelt immers, zo zeggen ziJ, de bereidheid 
tot oorlogvoering. Orndat nucleaire oorlog
voering imrnoreel is. is ook de bereidhe1d 
daartoe immoreel, dus is nucleaire afschnk
king immoreel. Bovendien achten zij de af
schrikking niet effectief voor het doel van 
oorlogvoorkoming, wat opn1euw een red en 
is om afschrikking en oorlogvoering in de 
morele oordeelsvorming te koppelen. Dege
nen die nucleaire afschrikk1ng niet onaan
vaardbaar achten, halen afschr'1kking en oor
logvoering liefst zover rnogeiiJk uit elkaar. 
Hun redenering is dat de dreiging rnet nude
air geweld de plannen van de tegenstander 
zodanig be1nvloedt, dat hi] waarschijnlijk niet 
tot een aanval zal overgaan. Hoewel meestal 
wordt toegegeven dat nucleaire oorlogvoe
ring immoreel is, beschouwt men de nucleal
re dreiging niet als irnrnoreel, omdat deze 
een effectief middel is orn vijandelijke agres
sie te voorkomen en de vrede te bewaren. 
De aan oorlogvoering gekoppelde en de 
daarvan ge1soleerde beschouw1ng van de 
afschrikking hebben allebei hun waarheid. 
Het is de moeite waard om een model te 
zoeken waarin deze waarheden b'; elkaar 
kunnen worden gebracht. Oat model zou 
moeten bestaan u1t een aantal rnorele crite
ria waarin nucleaire oorlogvoering en af
schrikking worden onderscheiden, zonder 
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ze te scheiden. Koos van der Bruggen heeft 
in zijn onlangs verschenen proefschrift Ver
zekerde vrede of verzekerde vemietiging een 
zeer interessante poging gedaan om een 
dergelijke synthese te construeren. Uitgaan
de van de eeuwenoude traditie van de recht
vaardige oorlog, zoekt Vander Bruggen naar 
criteria voor een 'gerechtvaardigde afschrik
king'. Voor het 'jus in dissuasione'- analoog 
aan het 'jus in bello' - gelden vooral de 
volgende criteria (in verkorte notatie): 
1. De afschrikking moet effectief ziJn ten 

opzichte van het doel van oorlogvoorko
ming. 

2. De afschrikking moet zodanig zijn dat het 
geweldsniveau na een eventueel falen 
van de afschrikking rninimaal is of ten
minste in proportionele verhouding staat 
tot de doelstell1ngen van de dan te voe
ren oorlog (extern proportionaliteitscrite
rium). 

3. De afschrikkingsmiddelen moeten in 
kwalitatief en kwantitatief opz1cht mini
maal zijn of tenrninste in proportionele 
verhouding staan tot de doelstell1ngen 
van de afschrikking (intern proportionali
teitscriterium). 

4. Burgers mogen niet als doelwit van de 
afschrikking fungeren (non-combattan
tenbeginsel). 

Het eerste en derde criterium beoordelen de 
afschrikking ge·l·soleerd van de rnogelijke 
gevolgen van oorlogvoering; het tweede en 
vierde criterium beoordelen de afschrikking 
aan de hand van de mogelijke effecten van 
oorlogvoering. 
Van der Bruggen geeft ook een rangorde 
tussen de critena aan. Het effectiviteltscrite
rium lijkt hem de belangrijkste rnaatstaf voor 
de beoordeling van afschrikking. Daarna 
volgt het extern proportionaliteitscriterium, 
gecombineerd met het non-combattanten
beginsel. Het intern proportionaliteitscriteri
um beschouwt hij als een iets minder zwaar
wegend criterium, dat het gewicht van ande
re criteria kan versterken of verzwakken. 61 

De wijze waarop Koos van der Bruggen zijn 
beoordelingscriteria rangschikt, werpt een 
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Iicht op de interkerkelijke dissensus ten aan
zien van nucleaire afschrikking. De volgende 
stelling zou als uitgangspunt kunnen dienen 
voor een analyse van enkele kerkelijke uit
spraken over de kernbewapening: de 'aan
vaarding' van de afschrikking door de Ka
tholeike Kerk wordt vooral gefundeerd op 
morele criteria waarin afschrikking ge'fso
leerd van de effecten van oorlogvoering 
wordt beoordeeld; de rnorele verwerping 
van de afschrikking door de Wereldraad van 

' Het Vaticaan ziet de 
gewapende vrede als 
een respijt waar we vlug 
gebruik van moeten 
maken. ' 

Kerken en door de Gereformeerde en Her
vormde Synode IS vooral ingegeven door 
cr1teria die de rnorele beoordeling van af
schrikking Iaten afhangen van de effecten 
van mogelijke nucleaire oorlogvoering. 

Het immorele wapen? 
Het Vaticaan heeft al geruirne tijd grote twij
fels over de blijvende effectiviteit van de nu
cleaire afschrikking. Vaticanum II sprak over 
de nucleair gewapende vrede als 'de reste
rende tljd waarover de Voorzienigheid ons 
gelukkig nog laat beschikken', en voor de 
Verenigde Naties interpreteerde een Vatl
caanse vertegenwoordiger deze woorden 
als een respijt welke we moeten gebru1ken 
en wei zeer vlug. Want de tijd werkt hier niet 
in ons voordeel'. Hij noemde de bewape
ningswedloop een 'overgangsforrnule'. 71 

Enig effectiviteit wordt aan de nucleaire af
schrikking blijkbaar toch niet ontzegd; de 
Vaticaanse houding in deze is zeker ambigu. 

514 

Vrede en veilighe1d 

Johannes Paulus llliet echter duidelijk uitko
men dat de effectiviteit van de afschrikking in 
de morele beoordeling vooralsnog de door
slag rnoet geven: 'In de huidige omstandig
heden kan een afschrikking op basis van 
evenwicht, hoewel zeker niet als doel op 
zich, rnaar als een etappe op de weg naar 
een geleidelijke ontwapening, nog als moreel 
aanvaardbaar worden beoordeeld. Orn de 
vrede te waarborgen is het echter onont
beerlijk zich niet tevreden te stellen rnet een 
minimurn dat altijd met een wezenlijk gevaar 
van explosie is be last'. 81 

De nationale bisschoppensynodes die in 
1983 hun brieven over de kernbewapening 
publiceerden, konden uiteraard deze stel
lingname van de gezaghebbende bisschop 
van Rome, waarin hij de effectiviteit van de 
afschrikking tot het belangrijkste criterium 
maakte, niet negeren. In aile brieven wordt 
de uitspraak van Johannes Paulus II dan ook 
geciteerd en verdisconteerd. 

De Roorns-Katholieke bisschoppen van de 
Verenigde Staten kornen in hun brief The 
Challenge of Peace tot een 'rnorele aanvaar
ding van de nucleaire afschrikking onder 
nauwkeurige voorwaarden'. De condities 
zijn echter zo strikt dat het huidige afschrik
kingsbeleid van de supermachten er beslist 
niet aan liJkt te voldoen, al trekken de bis
schoppen deze conclusie niet openlijk. Nu
cleaire afschrikking mag aileen dienen om 
het gebruik van kernwapens door anderen 
te voorkomen. Daarom insisteren de bis
schoppen op een minimale afschrikking. 
Complexe f1guraties van nucleaire vechtwa
pens binnen strategieen voor een 'beperkte' 
kernoorlog, worden verworpen. Gewezen 

6) K. van der Bruggen, Verzekerde vrede of verzekerde 
vermetigmg. Ontwikkeling van een theone van gerecht
vaardigde afschrikkmg, Kampen 1986, 275-304. 

7) 'Gaudium et Spes', par. 81, Antwoord van de Heilige 
Stoel aan de Verenigde Naties over de algehele ontwa
penlng. Arch1efvan de Kerken, jg. 31 (1976), nr. 19, kol 
826. 

8) Johannes Paulus II, Boodschap aan de tweede speciale 
zitt1ng van de algemene vergadering van de Verenigde 
Naties over ontwapening, 7 JUni 1982. Arch1ef van de 
Kerken. jg. 38 (1983) nr. 7, 3. 
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wordt op de instabiliteit van d rgelijke strate
gieen, en op de onmogelijkh..: d om escala
ties in te dam men. De bissd oppen menen 
bovendien niet dat wapens bestemd voor 
nucleaire oorlogvoering aan ce eisen van het 
non-combattantenbeginsel voldoen. Ook 
voorstellen om plannen te maken voor lange 
perioden van herhaalde kernaanvallen en t3-
genaanvallen, of voor het 'overwinnen' in 
een kernoorlog, zijn niet aanvaardbaar, want 
ze moedigen het denkbeeld aan dat een 
kernoorlog kan worden gewcnnen met toe
laatbare menselijke en morele gevolgen. 91 De 
Amerikaanse bisschoppen achten de huidi
ge nucleaire bewapen'1ng '1n de wereld dus 
op geen enkele wijze proportioneel. Over de 
vraag naar de effectiviteit van de afschrikking 
verschillen zij diepgaand van mening met de 
Amerikaanse regering. 
In de brief Gerechtigkeit schafft Frieden van 
de Westduitse bisschoppen treedt een zeer 
gespitste waakzaamheid voor de bedreiging 
van de vrijheid der naties door expansionisti
sche totalitaire systemen naar voren. Hieruit 
volgt echter geenszins een defensie-conser
vatieve houding tegenover de Sovjet-Unie. 
Evenals hun Amerikaanse collega's verbin
den de Duitse bisschoppen een aantal voor
waarden aan de morele acceptatie van de 
nucleaire afschrikking. Nogal sceptisch over 
de effectiviteit van de afschrikking, stellen zij 
dat er alles aan gedaan moet worden om de 
oorlogvoorkomende werking van de af
schrikking te garanderen. Aile militaire mid
delen en hun strategieen moeten aan deze 
hoofddoelstelling worden getoetst. De Duit
se bisschoppen komen zo tot een drietal 
criteria voor een moreel acceptabele af
schrikking: 
1 . Reeds bestaande of voorziene militaire 

middelen mogen oorlog noch beter reali
seerbaar noch waarschijnlijker maken. 

2. Slechts zodanige en zovele militaire mid
delen mogen worden opgesteld, als be
slist noodzakelijk zijn voor het doel van de 
afschrikking die het voorkomen van oor
log beoogt. 

3. Aile militaire middelen moeten verenig
baar zijn met effectieve wederzijdse be-
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wapeningsbeperking, wapenverminde
ring en ontwapening. 101 

In termen van het 'jus in dissuasione' uitge
drukt, leggen de Duitse bisschoppen vooral 
nadruk op de effectiviteitseis en op het be
ginsel van interne proportionaliteit. 
De Nederlandse bisschoppen koppelen in 
hun brief Vrede en gerechtigheid een 'voor
lopige aanvaarding' van de afschrikking 
eveneens aan een grote bezorgdheid over 
de effectiviteit ervan. In ieder geval moet de 
bewapenir:g beperkt blijven 'tot het niveau 
dat voor de afschrikking voldoende is. Func
ties van de kernbewapening die de afschrik
king te boven gaan, zoals die van oorlogs
voorbereiding of van politiek pressiemiddel, 
die de wapenwedloop steejs weer opjagen, 
dienen afgewezen te worden' .111 Men zou dit 
de eis van interne proportionaliteit kunnen 
noemen. In dit verband spreken de bis
schoppen zich ook uit tegen de produktie en 
opstelling van nieuwe kernwapens voor de 
middellange afstand. letwat in de marge van 
hun betoog stellen de bisschoppen eisen 
aan de externe proportionaliteit van de af
schrikking. Na een veroordeling van het ge
bruik van kernwapens volgt deze zin: 'Uit 
deze afwijzing van de inzet van kernwapens 
vloeit voort dat kernwapens niet zodanig in 
een defensiesysteem opgenomen zouden 
rrogen zijn dat het inzetten ervan in geval 
van oorlog onvermijdelijk wordt en tot totale 
oorlog leidt. '121 

9) De uitda9in9 van de vrede: Gods belofte en ons ant
woord. Herderli)ke brief over oorlo9 en vrede van de r.k. 
bisschoppen van de Vereni9de Staten van Amerika, 3 
mei 1983, Archief van de Kerken, j9. 38(1983)nr 8, 27-
29 (de En9else tekst is te vinden in Origins, Vol. 13 
(1983) No. 1). 

1 0) Gerechti9heid bren9t vrede tot stand. Brief van de r.k. 
bisschoppenconferentie van de Bondsrepubliek Duits
land, 18 april1 983. Samenvattin9 van de inhoud, Archief 
van de Kerken, j9. 38 (1 983)nr. 7, p.34. (De Duitse tekst 
werd uit9e9even als brochure: Gerechtigkeit schafft 
Frieden. Wort der Oeutschen Bischofskonferenz zum 
Frieden, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, 
Bonn 1983) 

11) Vrede en GerechC19heid Brief van de Nederlandse bis
schoppenconferentie over de kernbewapenin9, 5 mei 
1983. Archief van de Kerken, j9. 38(1 983) nr. 7, 27. 

12) !d. 25. 
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Het Vaticaan en de drie besproken bis
schoppenconferenties Iaten, kortom, een 
voorlopige aanvaarding van nucleaire af
schrikking vooral bepalen door de criteria 
van effectiviteit en interne proportionaliteit, 
die de nucleaire afschrikking ge'isoleerd van 
de effecten van mogelijke oorlogvoering be
oordelen. Het criterium van externe proporti
onaliteit en het non-combattantenbeginsel, 
die de beoordeling van de afschrikking kop
pelen aan de effecten van mogelijke oorlog
voering, spelen in de katholieke teksten over 
het algemeen een ondergeschikte rol. Door 
de Duitse bisschoppen worden ze gene
geerd, de Nederlandse bisschoppen stippen 
ze vluchtig aan, aileen de Amerikaanse bis
schoppen ruimen er plaats voor in, maar 
nergens geven ze de doorslag. Juist de cri
teria waarin afschrikking en oorlogvoering 
worden gekoppeld zorgen echter, wanneer 
er een groat gewicht aan wordt toegekend, 
met aile waarschijnl1jkheid voor een negatief 
moreel oordeel over nucleaire afschrikking. 
Deze voldoet immers welhaast per definitie 
niet aan zulke criteria. Het is daarom te 
verwachten dat zulke criteria in de afwijzen
de uitspraken van de Wereldraad van Ker
ken en van de Gereformeerde en Hervormde 
Synode prominent aanwezig zijn. 
De zesde Algemene Assemblee van de We
reldraad van Kerken aanvaardde in 1983 te 
Vancouver de volgende verklaring: 'Nucleair 
deterrence is morally unacceptable because 
it relies on the credibility of the intention to 
use nuclear weapons: we believe that any 
intention to use weapons of mass destructi
on is an utterly inhuman violation of the mind 
and spirit of Christ which should be in us'. 
Recente ontwikkelingen in de richting van 
een 'voerbare' of 'beperkte' kernoorlog rna
ken de betrouwbaarheid van de afschrikking 
bovendien twijfelachtig. Ook is het onwaar
schijnlijk dat een kernoorlog ooit beperkt kan 
worden gehouden. 131 
De Synode van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland kwam in 1984, na tienta,len jaren 
van grote terughoudendheid, tot een stand
puntbepaling over nucleaire afschrikking. De 
Synode toont zich daarin verontrust over de 
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ontwikkelingen in de kernwapenwedloop, 
'aangezien ze de mogelijkheid dat een con
flict met nucleaire wapens wordt uitgevoch
ten naderbij brengen'. De Synode komt tot 
de volgende conclusie: 'Aile vertrouwen op 
en dreigen met wapens, die massale ver
nietiging van de bevolking bewerken, is in 
strijd met een Ieven in de navolging van 
Christus, die niet tot het einde heeft ver
nietigd, maar tot het einde heeft liefgehad'. 
Daarom besloot de Synode 'het moderamen 
op te dragen, regering en parlement te ma
nen ( ... ) af te zien van elke nieuwe stap op de 
weg van de nucleaire bewapeningswedloop 
(waaronder het plaatsen van kruisraketten) 
en haast te maken met het politieke proces 
van terugdringing van nucleaire wapensys
temen'.141 
De Synode van de Nederiandse Hervormde 
Kerk liet 1n 1983 een pastorale brief over de 
kernbewapening uitgaan naar de gemeen
ten. Daarin werd een 'neen' uitgesproken 
tegen het bezit van kernwapens. De zeer 
beknopte brief ging vergezeld van een uitge
breide toelichting, waarin dit 'neen' werd 
verantwoord. Een paragraaf uit deze toelich
ting is speciaal gewijd aan het onderscheid 
tussen gebruik en bezit van kernwapens. 
Daarin wordt gesteld dat een dergelijk on
derscheid in oe morele beoordeling van de 
afschrikking onhoudbaar is. De toenemende 
nadruk op 'beperkte' inzet van kernwapens, 
al of niet gepaard gaand met de gedachte 
dat een kernoorlog 'beheersbaar' zou zijn, 
doet de grens tussen bezit en gebruik van 
kernwapens immers steeds meer verva
gen. 151 De afwijzing van strategieen aan
gaande een beperkte kernoorlog is ook een 
belangrijk argument in de centrale passage 
uit de brief waarin de afschrikking wordt 

1 3) Gathered for Life. Official Report VI Assembly World 
Council of Churches, Geneva-Grand Rapids 1983, 75-
76; vgl. 134-136. 

14) LetterliJke tekst van de Gereformeerde Synode over het 
oorlogsvraagstuk, d.d. 7 maart 1984. Arch1ef van de 
Kerken, Jg.39(1984) nr. 3, 39 

15) Pastorale brief over de kernbewapening. Brief, toe/ich
ting en rapportage generale synode van de Nederland
se Hervormde Kerk. 's-Gravenhage 1981, 16-17. 
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afgewezen. In het geschrift over de kernwa
pens uit 1962 had de Synode het broze 
evenwicht van de afschrikking nog willen 
aanvaarden, als een door God geboden 
kans op een uitweg uit de impasse. 'Wij 
moeten nu vaststellen dat de weg, waarvan 
de Synode in 1962 hoopte dat zij een uitweg 
zou zijn, niet is gegaan. lntegendeel, de erva
ring van de afgelopen achttien jaar toont ons 
hoe het bezit van deze wapens ons heeft 
meegesleept met de versnelde opbouw en 
vervolmaking ervan en met de ontwikkeling 
naar een strategie van 'beperkte' kernoorlo
gen. Wij moeten daarom allereerst ons 
'neen' van 1962 herhalen en daarbij nu ook 
in aile duidelijkheid vaststellen dat dit 'neen' 
ook onverkort geldt voor het bezit van deze 
wapens.' 161 

De verschillende bewoordingen waarin de 
drie zojuist besproken kerkelijke instanties 
zich keren tegen de nucleaire afschrikking, 
geven aile uitdrukking aan de overtuiging dat 
de moraliteit van de afschrikking moet wor
den gerelateerd aan de moraliteit van nucle
aire oorlogvoering. De morele onaanvaard
baarheid van oorlogvoering brengt daardoor 
de morele onaanvaardbaarheid van afschrik
king met zich mee. 
Het argument dat in de katholieke stellingna
men beslissend is voor het onderscheid tus
sen afschrikking en oorlogvoering, is het ef
fectiviteitscriterium. Zolang de afschrikking 
effectief is en oorlog voorkomt, kan de af
schrikking moreel gezien worden losgekop
peld van oorlogvoering, en is zij 'aanvaard
baar'. Bij monde van Johannes Paulus II wil 
de Katholieke Kerk de afschrikking nog wei 
krediet geven, 'als een etappe op de weg 
naar een geleidelijke ontwapening'. De niet
katholieke kerkelijke instant1es zijn het geloof 
in de effectiviteit van de afschnkking echter 
kwijt. Ze willen de afschrikking zelfs niet 
tijdelijk meer aanvaarden. De Hervormde Sy
node zegt 'geen hoop' meer te kunnen ont
lenen aan het argument dat het dankzij de 
afschrikking vijfendertig jaar lang 'goed' is 
gegaan. De Wereldraad beschouwt het ge
loof in een 'interim deterrence', a is tussen-
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station op de weg naar ontwapening, als 
'cruel illus1ons'. 171 

Waarom hecht de Katholieke Kerk nog wei 
enig vertrouwen aan de effectiviteit van nu
cleaire afschrikking, en waarom doen de 
Wereldraad en de twee Nederlandse Syno
des dat niet meer? Ziet de Katholieke Kerk 
de gevaren dan niet? Beschikken de kerken 
over verschillende informatie? Laten zij zich 
anders voorlichten? Het antwoord gaat niet 
zozeer in deze richting, het moet veeleer 
worden gezocht in dieper liggende verschil
len ten aanzien van de more!e beoordeling 
van afschrikking; verschillen die in dit geval 
nog worden versterkt door motieven van 
kerk -organisatorische aard. 

De Katholieke Kerk heeft, zoals we zagen, 
grote twijfels over de blijvende effectiviteit 
van nucleaire afschrikking: deze is instabiel 
en riskant. Daarom moet worden gestreefd 
naar ontwapening. Eenzijdige kernontwape
ning leidt echter opnieuw tot een instabiele 
en gevaarlijke situatie. Staatssecretaris Ca
saroli geeft te kennen niets in 'unilateralisme' 
te zien. 181 Daarom moet de bewapening ge
leidelijk en tweezijdig worden teruggebracht, 
er is geen andere aanvaardbare weg. Op 
deze geleidelijke weg behoudt het kernwa
pen evenwel zijn stabiliserende functie.De 
nucleaire afschrikking blijft nodig op de weg 
naar haar eigen afschaffing. In dat kader 
moet er daarom ook effectiviteit en enige 
positieve morele kwalificatie aan worden 
toegekend. De Katholieke Kerk komt met 
andere woorden tot een voorlopige 'aan
vaarding' van de afschrikking, omdat en in
zoverre de afschrikking een positieve rol ver
vult bij een stabiel bilateraal ontwapenings
proces. Ovengens wekt het woord 'aanvaar
den' hier een verkeerde suggestie, als zou 
de Katholieke Kerk in de afschrikking berus
ten. Het gaat er vooral om dat eenzijdige 
ontwapening moreel onaanvaardbaar wordt 

16) !d. 7. 
17) !d. 16; a.w. noot 13, 75-76. 
18) A Casaroli, a. w. noot 4, 438. 
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geacht. Het is in dit verband wei interessant 
dat de kathoiieke vredesbeweging Pax 
C~risti hetzeifde standpunt huldigt. In de 
uitgave Ethiek Kemwapens constateert Pax 
Christi 'dat als een van de grote mogendhe
den met zijn bondgenoten zou besiuiten tot 
totale kernontwapening, het voor de ander 
zeer 'aantrekkelijk' wordt om over te gaan 
tot nucleaire chantage. ( ... ) Zolang be ide 
partijen over kernwapens beschikken zijn 
deze wapens volkomen onbruikbaar. Maar 
ziet een van de partijen af van kernwapens, 
dan maakt hij daardoor de kernwapens van 
de ander weer bruikbaar. Dit brengt ons tot 
de conclusie dat het ethisch onverantwoord 
is om de kernwapens zonder meer van van
daag op morgen af te schaffen' .191 
De Wereidraad en de Gereformeerde en 
Hervorrnde Synode hebben evenals het Va
tlcaan grote twijfeis over de effectiviteit van 
de huidige afschrikking. Voorai de ontwikke
lingen in de richting van een 'beperkte' kern
oorlog maken de effectiviteit van de afschrik
king steeds minder geloofwaardig. Daarom 
moet afschrikking worden beoordeeld vanuit 
de effecten van mogelijke oorlogvoering, 
hetgeen ieidt tot de morele afwijzing ervan. 
Nadat dit negatieve oordeel is geveld, wordt 
echter toegegeven (impiiciet) dat eenzijdige 
ontwapen1ng niet de weg is om van de 
kernwapens af te komen. De Wereldraad en 
de Hervormde Synode pleiten wei voor een
zijdige stappen, maar slechts als signalen 
b1nnen een geleidelijk en tweezijdig ontwa
peningsproces.201 De stabiliserende functie 
van de afschrikking in de gele1delijke kern
ontwapening wordt dus wei verondersteld, 
maar wordt moreel niet in rekening ge
bracht. Er wordt geen ruimte gelaten voor 
een tijdelijke aanvaardbaarheid van de af
schrikking. De Hervormde Synode zet zich 
zelfs uitdrukkelijk af tegen een redenering, 
'waarbij het neen tegen het bezit rninder 
radlcaal zou kl1nken dan het neen tegen het 
gebruik, omdat kernwapens nu eenmaal 
slechts v1a een proces kunnen worden afge
schaft' 211 

Vrede en veiligheid 

van de verschillende bisschoppenconferen
ties, een aantal voorwaarden aan de moreie 
aanvaardbaarheid van afschrikking. Af
schrikking moet effectief, minimaai en pro
portioneel zijn, en moet uitzicht bieden op 
ontwapening. Met de formulering van deze 
criteria is de moreie beoordeling van de af
schrikking echter nog niet rond. Wat ont
breekt is een toetsing van de bestaande 
afschrikking aan deze criteria. Zonder die 
toetsing blijft de morele aanvaarding van de 
afschrikking abstract en ook onweeriegbaar. 
Een aantal Amerikaanse bisschoppen heeft 
deze lacune opgemerkt en heeft zich tot de 
Amerikaanse bisschoppenconferentie ge
richt met het verzoek om een diepgaande 
studie naar de vraag of de huidige kernbe
wapening voldoet aan de moreie criteria uit 
de pastorale brief van 1983. De bisschop
penconferentie reageerde positief op dit 
voorstel, met de instelling van een ad hoc 
comite van bisschoppen, dat deze vraag 
gaat behandelen. 221 De resuitaten van dit 
comite moeten nog worden afgewacht. De 
Amerikaanse bisschoppen hebben met hun 
initiatief wellicht een aanzet gegeven voor 
een nieuwe ronde in het kernwapendebat 
binnen de Kathoiieke Kerk; het is immers te 
verwachten dat er ook bij de andere bis
schoppenconferenties op wordt aangedron
gen om de reeds geformuieerde criteria op 
de feitelijke afschrikking te betrekken. 
De Wereldraad van Kerken en de Gerefor
meerde en Hervormde Synode hebben niet 
geaarzeid om de feiteiijke afschrikking te 
toetsen aan de gehanteerde moreie normen. 
Zo komen zij tot de onomwonden afwijzing 
van concrete wapensystemen. De Gerefor
meerde Synode keert zich tegen de plaat
sing van kruisraketten, de Wereldraad 
spreekt zich uit tegen de stationering van 
Pershing-ll's en kruisraketten, en voor een 

19) G Dilweg, Ethiek Kemwapens (Wegwijzer 11). Pax 
Christi. 's-Gravenhage 1979, 29 

20) A. w noot 15. 22-24; a. w noot 13. 76 
211 A.w noot 15. 22. 
22) Nuclear Deterrence: Are the Condit'1ons Being Met?. 

De Kathoiieke Kerk stelt, vooral bij monde Origins. Vol. 15 (19851 No. 24.399 
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forse reductie van de Russische middellan
ge-afstandsraketten, waaronder de SS-
20's.231 

Achtergronden van de kerkelijke nucleai
re ethiek 
Waarom spreekt de Katholieke Kerk bij 
voorkeur op abstracte wijze over de nucleai
re afschrikking, en waarom hebben de niet
katholieke kerken een voorliefde voor con
creetheid? Dit fundamentele verschil in de 
wijze van moreel oordelen lijkt vooral te wor
den bepaald door factoren van kerk-organi
satorische aard, waarbij zowel de interne als 
de ext erne relaties een rol spelen, en door 
theologische en antropologische factoren. 241 

Dit kan in vier punten uiteen worden gezet. 

1 . Om bij de externe relaties van de kerke
lijke organisaties te beginnen: hier valt 
vooral een groot verschli in politieke in
vloed op. De Heilige Stoel - zoals het 
Vaticaan in de politieke wereld heet -
onderhoudt diplomatieke contacten met 
meer dan honderd Ianden. Het bruskeren 
van bevriende naties, bijvoorbeeld door 
hun defensiebeleid op onderdelen te kriti
seren, is ook voor diplomaten van de 
Heilige Stoel een gruwel. Juist vanwege 
zijn politieke positie is de Heilige Stoel 
uiterst terughoudend ten aanzien van de 
overheden. Dit zou een eerste verklaring 
kunnen zijn voor de abstractheid van de 
Vaticaanse uitspraken over de kernbe
wapening. De Wereldraad heeft een veel 
geringere politieke betekenis dan het Va
ticaan. Contacten zijn er vooral met VN
organisaties. H1erdoor is de Raad veel 
minder geremd in zijn uitspraken dan het 
Vaticaan, en is hij in staat om zonder veel 
hinder toegespitste kritiek te leveren op 
overheden. 251 Voor de Hervormde en Ge
reformeerde Synode"' geldt, ten aanzien 
van de Nederlandse overheid, hetzelfde. 

2. Wat de interne relaties betreft is vooral 
van belang dat het Vaticaan zichzelf be
schouwt als het centrum van de wereld
wijde Katholieke Kerk, waar bindende 

Christen Democratische Verkenn1ngen 12/86 

stand punt -n worden bepaald over de ka
tholieke dogmatiek en moraal. Omdat 
Vaticaanse standpunten inzake politieke 
ethiek ingrijpende consequenties kunnen 
hebben voor de relatie tussen kerk en 
staat in de verschillende Ianden, houdt 
het Vaticaan zich in politicis graag wat op 
de vlakte. De gewenste 'couleur locale' 
kan door de plaatselijke bisschoppen 
worden aangebracht. De verschlilende 
accenten in de bisschoppelijke brieven, 
op basis van een centraal geleide con
sensus, illustreren dit. De Wereldraad van 
Kerken maakt daarentegen geen aan
spraak op enige jurisdictie over de aan
gesloten kerken. Het gezag van ziJn Ult
spraken wordt uitsluitend bepaald door 
'het gewicht van hun waarheid en wijs
heid', zoals de statuten het uitdrukken. 
De Raad ziet voor zichzelf vooral een 
voortrekkersfunctie weggelegd, op de 
weg naar eenheid en vernieuwing van de 
kerk. Vanuit deze positie doet de Wereld
raad geregeld uitspraken op terreinen 
waar nog geen oecumenische consen
sus bestaat. Men zou die uitspraken kun
nen beschouwen als 'proefballonnen' 
binnen de kerkelijke meningsvorming. De 
uitspraken tegen het bezit van kernwa
pens zijn daarvan een voorbeeld. 
In onze Synodes liggen de zaken anders. 
Het formele gezag van een procedureel 
reglementair tot stand gekomen synoda
le uitspraak IS in de Hervormde kerk aan
zienlljk. D1t legt beperkingen op aan de 

23) A W noot 14. 39; a.w. noot 13. 76. 
24) Voor een uitgebre1dere beschouw1ng over deze facto

ren. toegespitst op stellingnamen t.a.v. sociaal-econo
mlsche vragen. z1e mijn stud1e Gods kinderen en de 
machten het Vaticaan en de Wereldraad van Kerken 
over internationa!e economische verhoudingen. ontwik
keling en bevrijding, 1965-1985. Oecumen1sch lnstituut. 
Utrecht 1986. 

251 Een grote mate van zelfcensuur wordt echter aan de 
Wereldraad opgelegd door l1dkerken die 1n 'gevangen
schap' Ieven. b1nnen staten die aan hun burgers de 
democratische rechten aileen op papier toestaan. Z1e 
h1erover J. A. Hebly, Strijd om vrede. Essay,s over kerken 
in de marxistische samenleving. 's-Gravenhage 1983. 
Idem Eastbound Ecumenism, Univ. of America Press/ 
VU Amsterdam, 1986 
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beweg1ngsvrijheid van de Synodeleden. 
Zij hebben echter ook een eigen verant
woordelijkheid ten opzichte van de ge
meenten, zonder last of ruggespraak. 
Vanuit deze eigen verantwoordelijkheid 
kan de Synode ook, zoals ze het in haar 
kernwapenbrief formuleert, 'tot', en niet 
'namens' de gemeenten spreken. In de 
Wereldraad van Kerken wordt deze for
mule vaak gebruikt. Ook de Synode van 
de Nederlandse Hervormde Kerk kan af 
en toe een proefballonnetje oplaten. In de 
Gereformeerde Kerken is de situatie we
derorn anders. Daar ligt een grater ac
cent op de plaatselijke gerneenten dan in 
de Hervormde Kerk. Er worden dan ook 
stringente eisen gesteld aan de consen
susbasis van Synodale uitspraken. Een
maal tot stand gekornen hebben deze 
uitspraken als regel echter rneer gewicht 
dan in de Hervormde Kerk. De eigen 
speelruirnte van de Synode ten opzichte 
van de gerneenten wordt daardoor nogal 
beperkt. De krachtige uitspraken van de 
Gereforrneerde Synode tegen de kernbe
wapening zijn dan ook beslist geen proef
ballonnen. 
De interne relaties van de niet-katholieke 
kerkelijke organisaties blijken geen ho
mogene factor te zijn, en bieden derhalve 
slechts een partiele verklaring voor de 
opmerkelijke verschillen rnet de uitspra
ken over de kerkbewapening van de Ka
tholieke Kerk. Er rnoet nog een andere 
factor in het spel zijn. Het is nodig hier de 
hulp van de theologie in te roepen. 

3. In de protestantse geloofsleer en rnens
beschouwing speelt de tegenstelling van 
zonde en genade traditioneel een grate 
rol. Het falen van de mens, zijn onwil om 
te Ieven voor God en de naaste, maakt 
een voortdurende innerlijke geloofsstrijd 
orn de bekering naar Gods woord en zijn 
genade-aanbod noodzakelijk. In het rno
rele handelen heeft deze innerlijke str1jd 
het karakter van een telkens weer zich 
trachten op te richten tot een Ieven val
gens Gods wet, in gehoorzaarnheid en 
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verantwoordelijkheid. Dit rnorele verlan
gen van het protestantisrne heeft belang
rijke consequenties voor de wijze waarop 
ethische oordelen tot stand kornen. Er is 
soms een neiging te bespeuren tot een 
onbemiddelde geloofsethiek van zeer 
principieel karakter: geloofsuitspraken 
worden onmiddelijk vertaald in rnorele 
handelingsvoorschriften. Ook wordt de 
juiste rnorele gezindheid in de beoorde
ling van het handelen vaak voorop ge
steld. Vanuit een gezindheidsethiek is nu
cleaire afschrikking evenwel uiterrnate 
bedenkelijk, orndat de afschrikking nu 
eenrnaal onvermijdelijk lijkt te veronder
stellen dat men van zins is orn zijn rnede
mensen, als het er op aankomt, zeer veel 
kwaad toe te brengen. Een radicale ver
oordeling van de afschrikking ligt dan 
voor de hand. In de boven geciteerde 
uitspraak van de Gereformeerde Synode, 
waarin het dreigen met massavernieti
ging als in strijd met de navolging van 

' In de protestantse 
geloofsleer speelt de 
tegenstelling van 
zonde en genade een 
grate rol. ' 

Christus wordt verklaard, treft men de 
geloofsethiek en de gezindheidsethiek bij 
elkaar aan; voor het Vancouver-citaat 
geldt hetzelfde. In de katholieke denken 
over sociale en politieke vraagstukken 
worden de religieus-ehtische uitgangs
punten meer opgevat als een omvattend 
kader, waarbinnen verder zaakgericht 
wordt geargumenteerd. Het Tweede Va
ticaanse Concilie sprak in dit verband 
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over de 'autonomie van het aardse'. In 
het middelpunt van de morele redenerin
gen treft men, als het om macro-ethiek 
gaat, meestal geen theologische argu
menten aan. Dit schept de mogelijkheid 
om morele problemen te benaderen van
uit de innerlijke dynamiek en complexiteit 
van de zaak die in het geding is, zoals 
door de omzichtige katholieke stellingna
me ten aanzien van de nucleaire afschrik
king wordt gedemonstreerd. 

4. Het sterk ontwikkelde protestantse besef 
van de menselijke gebrokenheid, en de 
daaruit voortvloeiende innerlijke strijd, lei
den ook tot een sterk ontwikkeld waarne
rningsvermogen voor de gebrokenheid 
en tweestrijd in de samenleving. De 
rnensheidsgeschiedenis wordt bepaald 
door een strijd van Christus, 'het Ieven 
van de wereld', tegen de 'machten' van 
dood en duisternis. Deze theologische 
visie roept een moreel dualistisch wereld
beeld op. De Hervorrnde theoloog Berk
hof schrijft: 'Onze geschiedenis loopt uit 
op en loopt vast in twee machten die 
elkaar oproepen, begrenzen en niet 
overwinnen kunnen' .261 Het ligt voor de 
hand dat dit dubbele toekornstbeeld leidt 
tot een morele boedelscheiding bij maat
schappelijke conflicten, niet in de laatste 
plaats wanneer militaire machten het ge
schilpunt vormen. In de toelichting op de 
kernwapenbrief van de Hervormde Syno
de vinden we deze tweedeling terug: 'Wij 
belijden dat de gerneente mag Ieven uit 
het geloof in haar Heer Jezus Christus, 
die overwinnaar is, niet door geweld of 
tegengeweld, maar door het kruis van de 
ander te dragen en te lijden in diens 
plaats. Van Hem horen wij: 'Mij is gege
ven aile rnacht in hemel en op aarde' 
(Mat.28:18). Vanuit dit geloof zal de ge
meente zich teweer stellen tegenover 
machten die het dreigen rnet de dood 
steeds verder perfectioneren' m 
Tegenover 'machten' moet je je teweer 
stellen. In deze conclusie lijkt, samen rnet 
het gezindheidseth1sche uitgangspunt, 
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een belangrijke theologische rnotivatie te 
schuilen voor de resoluutheid waarrnee 
somrnige reforrnatorische kerken het be
zit van kernwapens afwijzen. 

Twee slotvragen 
1 . Wat kunnen de kerken leren van elkaars 

nucleaire ethiek? De Nederlandse katho
lieke en protestantse kerkelijke Ieiding 
kunnen van elkaar vooral een en ander 
leren over conflicthantering in de kerk. 
Beide staan voor het dilemma tussen een 
heldere positiekeuze aangaande af
schrikking, en de eenheid van de kerk die 
door zo'n positiekeuze zou worden be
dreigd. De katholieke bisschoppen heb
ben met hun abstracte en soms dubbel
zinnige uitspraken over de kernbewape
ning gekozen voor de eenheid, de Syno
des hebben met hun geprononceerde 
standpunten vooral gekozen voor helder
heid. Nu is het de vraag of eenheid-ten
koste-van-helderheid wei de aangewe
zen weg is om problemen op te lassen. 
Tussen mondige mensen kunnen conflic
ten niet worden weggenomen door ze te 
verdoezelen, maar aileen door ze in een 
open communicatie aan het Iicht te bren
gen. De bisschoppen zouden ju1st aan 
deze communicatie meer Ieiding kunnen 
geven. 281 

De duidelijkheid van de Synodes heeft 
wei een communicatieproces in de ker
ken uitgelokt. Missch1en zijn de conflicten 
zelfs iets te sterk aangewakkerd. Men 
kan zich afvragen of de Synodes zich zelf 
hier niet hebben overschat. Wat dit be
treft is statistisch onderzoek interessant, 
waaruit blijkt dat kerkelijken, zowel katho
lieken als protestanten, sterk zijn onder
vertegenwoordigd in burgerlijke acties te
gen de kernbewapening, zoals de vre-

26) H. Berkhof. Christelijk geloof, Nijkerk 19794
, 537. 

27) A.W noot 15, 18-19 
28) J. A van der Ven, Kerkelijk leiderschap in verband met 

oorlog en vrede, Kerk over kernbewapenmg. Reacties 
op de bisschoppelijke brief 'Vrede en Gerechtigheid', 
Pax Christi Nederland, 's-Gravenhage 1983, 37-52. 
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desdemonstraties in 1981 en 1983, en 
het volkspetitionnement tegen de kruisra
ketten van 1985. Volgens onderzoek van 
enkele jaren geleden noemt 58% van de 
Nederlanders zich kerkelijk, maar hun 
aandeel in de vredesacties was slechts 
respectievelijk 20%, 24% en 35%.291 Dit 
zou er op kunnen wijzen dat de nauw bij 
de standpunten van de vredesbeweging 
aansluitende uitspraken van de Synodes 
allerminst representatief zijn voor de 
eigen kerkleden. Zoiets geeft spannin
gen. Een pasklaar antwoord op het di
lemma tussen helderheid en eenheid is 
niet te geven, maar dat de kerken hier van 
elkaar kunnen leren staat vast. 

2. Hoe verhoudt de nucleaire ethiek van de 
kerken zich tot de nucleaire politiek van 
Nederland en de NATO? De veroordelin
gen van de afschrikking door een aantal 
kerken zijn een recent fenomeen. De af
schrikking bestaat echter al zo'n veertig 
jaar. Er moet dus in de laatste tijd iets met 
de afschrikking zijn gebeurd, waardoor 
sommigen haar nu ineens niet meer wil
len aanvaarden. Uit de kerkelijke teksten 
blijkt dat het vooral de ontwikkelingen in 
de richting van voorbereiding op beperk
te nucleaire oorlogvoering zijn, die aanlei
ding geven tot een afwijzend oordeel. 
Afschrikking op deze wijze acht men in
stabiel en niet effectief oorlogvoorko
mend. Het heeft lange tijd geduurd voor
dat de kerken het gebruik van massaver
nietigingswapens expliciet afwezen. Uit
spraken van die strekking dateren zelden 
van voor de jaren zestig. De technische 
en strategische ontwikkelingen van nu
cleaire massavernietiging naar nucleair 
gevecht hebben dit standpunt echter niet 
aan het wankelen gebracht. Wei hebben 
deze ontwikkelingen het rnorele onder
scheid tussen gebruik en bezit van kern
wapens aangetast. Deze scheiding is 
door de ontwikkeling van nucleaire vecht
wapens in toenemende rnate onhoud
baar geworden. Het kernwapen heeft 
zich steeds verder ontwikkeld in de rich-
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ting van zijn eigen rnorele onaanvaard
baarheid. Daarom hebben sommige ker
ken de bam in de ban gedaan. 

Er zijn echter tekenen van een mogelijke 
keer in de ontwikkeling van de nucleaire 
bewapening. In het Montebello-akkoord van 
1983 besloot de NATO om 1400 van de 
6000 in West-Europa gestationeerde kernla
dingen terug te trekken. De nucleaire strate
gie van het bondgenootschap ontwikkelt 
zich in de richting van een 'no-early-first-use' 
van kernwapens, gekoppeld aan een ver
vanging van nucleaire wapens door hyper
moderne conventionele alternatieven. De 
vervanging, door Nederland, van de Nike
luchtdoelraket, die zowel met een conventio
nele als met een nucleaire kop kon worden 
uitgerust, door de Iauter conventionele maar 
veel effectievere Patriot, past in deze nieuwe 
stratiegie. Het vernietigingsvermogen van de 
nieuwe wapens (als functie van hun explo
sieve kracht en hun precisie) zal niet minder 
zijn dan die van hun nucleaire voorgangers. 
Zelfs een conventionalisering van de strate
gische bewapening lijkt op lange termijn niet 
onmogelijk. Het grate verschil tussen de 
nieuwe en de oude wapens is echter dat de 
conventionele wapens niet Ianger onder het 
'nucleaire taboe' vallen. Deze psychologi
sche drempel werpt in het nucleaire tijdperk 
barrieres op voor de inzet van grate vernieti
gingsvermogens. Met de greep naar de gra
te vermogens wordt de nucleaire grens 
overschreden. Wanneer grate vernietigings
vermogens van conventionele aard ter be
schikking komen, en daar wordt aan ge-

29) B. Schennink, T. Bertrand, H. Fun, De 21 november 
demonstranten, wie zijn ze en wat willen ze? Studiecen
trum voor Vredesvraagstukktcn cahier 25, Nitmegen 
1982; B. Schennink, Getekend en ongetekend. Profiel 
van een verdeeld volk, Studiecentrum voor Vredes
vraagstukken, Nijmegen 1985. 

30) Over de technische en strategische aspecten van mo
derne conventionele wapens, zie: J. G. Siccama, Roep
~aam: Air/and Battle. Een nieuwe mi/itaire aanpak voor 
de NAVO (Ciingendael-reeks 3), 's-Gravenhage 1984. 
P. Verstegen, Moderne conventionele wapens: een uit
daging aan de vredesbeweging? Studiecentrum voor 
Vredesvraagstukken cahier 34, Nijmegen 1985 
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werkt, is een psychologische drempel die 
hun inzet tegenwerkt echter verdwenen. Het 
is nog maar de vraag of de oorlogvoorko
mende effectiviteit van de afschrikking daar
mee gediend is. 301 

Wanneer de kernwapens gedegradeerd 
worden in hun militaire rol, zal het antl-nucle
aire verzet van de vredesbeweg1ng en van 
sommige kerken daaraan 1n belangrijke ma
te hebben bijgedragen. Sommige kerken 
hebben de strijd tegen kernwapens tot 
speerpunt van hun strijd om ontwapening en 
vrede gemaakt. Het korte-termijndoel van de 
kernontwapening wordt beschouwd als een 
eerste stap op de weg naar algehele ontwa
pening en vrede. Wanneer een relatieve de
nuclearisering echter leidt tot een evenredige 
vergroting en perfectionering van de con
ventionele bewapening, dan zien de kerken 
hun eerste doel weliswaar aanzienlijk dich
terbij gekomen, maar het ultieme doel rnet 
nog geen stap genaderd. 

Conclusie: de wereld van de afschrikking, de 
bewapening en het wantrouwen tussen 
Oost en West is een demonische wereld, 
waarin slechts keuze is tussen kwaden. De 
kerken kunnen hier geen ander doel hebben 
dan de overheid heeft, namelijk het bestaan
de afschrikkingssysteem zo te organiseren 
dat het effectief oorlogvoorkomend is, dat 
het deze doelstelling niet te buiten gaat, en 
dat het ook niet het laatste oordeel over ons 
afroept, wanneer de afschrikking faalt. Zij 
kunnen met elkaar een illusieloos gesprek 
aangaan over de instrumentaliteit van be
paalde wapensystemen voor dit doel. lllusie
loos, omdat het een gesprek 1s binnen de 
demonische wereld: de keuze tegen het ene 
wapen is de facto een keuze voor het ande
re; de keuze tegen sommige wapens is niet 
een keuze tegen de bewapening in zijn ge
heel. De keuze tegen afschrikking, tegen 
bewapening, v66r wederzijds vertrouwen en 
begrip is de keuze voor een omweg, de 
keuze voor een doel op lange termijn, met 
een lange-termijnplanning. Het IKV, toch een 
avant-garde a!s het in Nederland over vrede 
gaat, lijkt d1t te hebben 1ngezien. Het thema 
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voor de vredesweek van 1986 luidde 'ant
spanning IS ondeelbaar'. Op de vredes
week-poster zien we nu eens niet een 
groepje mensen dat een wapensysteem de 
wereld uit helpt, maar mensen die twee 
enorme handen naar elkaar toebewegen. De 
artikelen uit de IKV-vredeskrant handelen dit 
jaar vooral over contacten tussen burgers en 
burgerlijke groeperingen in Oost en West, 
met bijzondere aandacht uiteraard voor con
tacten tussen kerken. De beperktheid ervan 
wordt benadrukt. Enige frustratie is ook niet 
te miskennen: het IKV voelt zich in zijn doel 
gefnuikt door de politiek en zoekt naar ande
re wegen voor de burger die zijn bezorgd
heid over de bewapening wil omzetten in 
daden. Een na1ef plan? Alles wat niet demo
nisch is, is nai'ef in de demonische wereld. 
Op het gebied van de culturele uitwisseling 
tussen volken die ooit een heel Europa 
vormden ligt voor de vredesbeweging, de 
kerken en vele andere instellingen, samen 
met de overheid, een belangrijke taak. De 
overheid dient hier een st1mulerend en voor
waarden-scheppend beleid te voeren, naast 
de kritische rol die hij ten aanzien van dit 
proces zal wensen te vervullen. Constructief 
inspelen van de overheid op de nieuwe 
koers van de kerkelijke vredesbeweging zou 
ertoe leiden dat veel burgers weer iets van 
hun ethische idealen gaan herkennerf in het 
politieke beleid; zowel voor deze burgers als 
voor de overheid is dat een groot goed. 
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