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Prof. mr. !' . .!. Teuni.1.1en is hijzonder hoogleraar in de 
.\O(iologie \'WI de inlemarimwle helrekkingen ililn de 
R. U Ie Groningen: hij is 0.111. lid 1'1111 de .1ccrie 
lnrcrnarionalc /.aken \'ilfl de Raad \'WI Kerken in 
Nederland. 

Recente kerkelijke uitspraken over 
de kernbewapening 
Dit artikel is een \CJ'\olg op een bcschou11ing in hL'! mei-nummer van Christen 
Democratische\ erkenningen. 11aarin het kerkelijk debat over de kernwapens tot in 
voorjaar ·x3 werd besproken. lnmiddcl~ hebben een aantal R.K. nationale 
bisschoppenconferenties en de Zesde Assemblee 1 an de Wereldraad van Kerken te 
Vancou1cr. uitspraken gedaan. In deze biJdrage wordt eerst een overzicht daarvan 
gegeven. daarna 1olgt een c~;tluatic van de huidige stand van zaken. 

R.K. bisschoppenconferenties. 
Het belangrijkst is het Herder! i ik Schrij
ven van de Amerikaanse bisschoppen 
'De uitdaging van de ~rede: Gml's belof
te en ons antwoord·.\ astgesteld op 3 mei 
j.L. De \OOrn<Ïamstc elementen ervan 
ZIJn: 
- De briefspreekt 1an een 'nieuw mo

ment'. een nieul\e. beslissende fase in 
de bezinning op de kernbewapening. 
In het 1octspoor 1an Vaticanum 11 
moet deze leiden tot een 'nieuwe gees
teshouding' onder de mensen en tot 
algemene actie\ oor een stopzetting 
van de bewapeningswedloop en ter 
voorkoming van een kernoorlog. Al 
lopen de leer van de recht\ aardige oor
log en de geweldloosheid uiteen ten 
aanzien van enkele specifieke conclu-

sies. het zijn nu twee elkaar aanvullen
de zienswijzen geworden. die overeen
stemmen in hun vcrzet tegen metho
den 1 an oorlogsvoering die eigenlijk 
niet te onderscheiden zijn van totale 
oorlog. 

- De brief steunt de gedachte van een 
wederzijdse bevriezing van de kernbe
wapening. onderstreept het belang van 
beperkte eenzijdige stappen voor het 
beteugelen van de bewapeningswed
loop en spreekt zich uit tegen een eer
ste inzet van kernwapens. 

- De mogelijkheid van een inzet van 
kcrrmapens voor vergelding wordt 
opengelaten. maar slechts op zeer be
perkte schaaL Er moet strikt vastge
houden worden aan de traditionele cri
tcria van de bellum-justumlcer. met 
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name het ontzien van non-combattan
ten en de proportionaliteit (evenredig
heid oorlogsschade aan morele inzet 
van de strijd). De bisschoppen zijn 
sceptisch over de mogelijkheid van een 
beperkte kernoorlog. maar erkennen 
dat het debat hierover onbeslist is. 

- Een vernieuwing van de opvoeding tot 
vrede en gerechtigheid; als onderdeel 
daarvan een herstel van de traditie van 
vasten op vrijdag. 

Aan de brief zijn drie onderwerpen voor
afgegaan. De twee eersten waren tame
lijk radicaal. Mede op wenk van het Vati
caan en onder invloed van Westeuropese 
kritiek was het derde ontwerp gematig
der. Het gaf in een inleiding de leer van 
de wereldkerk weer. terwijl de eigenlijke 
tekst van de bisschoppen werd aanbevo
len als een aantal 'overwegingen en aan
bevelingen·. Vermeld was een brief van 
veiligheidsadviseur Clark. die schreef dat 
de Amerikaanse kernwapens niet direct 
op de Russische burgerbevolking gericht 
stonden. maar dat deze ook niet geheel 
buiten schot konden blijven. omdat het 
anders voor de Sowjet-Unie voordelig 
zou worden haar strijdkrachten en be\va
pening juist bij of in stedelijke gebieden 
op te stellen. 
Op het laatste ogenblik is dit alle~ weer 
geschrapt en hebben de bisschoppen hun 
eigen overwegingen sterker benadrukt. 
Dit was mede een reactie op voorbarige 
positieve reacties van het Witte Huis en 
Reagan's defensiebcleid 1

). Maar de bis
schoppen stellen zeer nadrukkelijk dat 
hun brief een tijdgebonden discussiestuk 
is en dat mensen te goeder trouw een 
andere opvatting kunnen hebben. met 
name over de kwestie van de eerste inzet 
van kernwapens. Dit voorbchoud is ter
zake en moet bovendien meningsver-

schillen tussen de Amerikaanse bisschop
pen overbruggen. Het Vaticaan heeft 
zich in de afgelopen jaren juist onthou
den van het uitspreken van een verbod 
van eerste inzet. onder meer vanwege de 
oorlogsvoorkomcndc werking van de nu
cleaire afschrikking'). 
De brief erkent dat het moeilijk is de 
nucleaire afschrikking binnen de traditio
nele regels van de bcllum-justumlecr te 
houden. Volgens deze mogen de kernwa
pens alleen gericht staan op de wapens 
van de tegenpartij. Maar dat maakt de 
afschrikking minder stabiel. want de te
genpartij blijft dan bevreesd \Oor uit
schakeling van zijn wapens door een ver
rassende eerste klap. Of hij moet zijn 
bewapening uitbreiden. deze temidden 
van de burgerbevolking opstellen. A SM
wapens aanschaffen. of zich voorherei
den op 'lancering bij radarwaarschu
wing'. Maar als gedreigd wordt met inzet 
of vergelding tegen niet-militaire doelen 
van enige betekenis komt men op 
gespannen voet met de uitspraken van 
Vaticanum 11. 
De bisschoppen geven in hun technisch 
gedoeurnenteerde betoog ronduit toe. dat 
zij niet tot een afgerond oordeel komen 
en dat het hen er vooral om te doen is 
nieuwe richtingen in het denken aan te 
geven. Hun brief is vooral een protest 
tegen de bewapeningswedloop en het vei
ligheidsbeleid van de supermachten. Hij 
keert zich met name tegen het streven 
van de Amerikaanse regering naar meer 
mogelijkheden om op vcrschillende ni
veaus een beperkte kernoorlog te voe
ren. In het bijzonder is de brief gericht 
tegen de gedachte van het 'beperkte· 
strategische offensief tegen de politieke 
en militaire hevelscentra van de tegen
partij. diens bevclslijnen en te land opgc-

1) In het hijzonder Rcagan·s aankondiging van de ontwikkeling van middelen \'oor een ruimte-delemie en 
de verhetering van clcctro-magnetischc pulsc wapens te;.!en de hevelslijnen \·an de tegenpartij. 

2) Zie: Het debat in de Kerken on:r de kernl1C\\'apentng. Chrisrm [)enwcrari1che \'erf..:mningen. ~ S~. p. 

245. 
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stelde wapens. waardoor hij in feite 'bui
ten ge\ echt' zou moeten worden. ook al 
zijn nog niet al zijn kernwapens ver
nietigd. 
Volledigheidshal\e zij opgemerkt dat dit 
probleem beide supermachten betreft. 
Een probleem bij het ST ART-overleg is. 
dat de Sowjet-LJnie zich reeds middelen 
voor een dergelijk strategisch uffensicf 
heeft aangeschaft, met name de zware 
SS-I i\ en SS-llJ raketten. 

De brief van de Westduitse bisschoppen 
'Gerechtigheid brengt vrede voort·, sluit 
strak kcr aan bij de opvattingen van het 
Vaticaan. Hij erkent dat wij geconfron
teerd \Vorden met twee gevaren: dat van 
de bewapeningswedloop en het gevaar 
dat totalitaire s\stemen door onze mach
teloosheid tot expansie verleid worden. 
De brief erkent de paradox \ an het af
schrikkingsevenwicht. Wil de afschrik
king\\ erken. dan kan de eerste inzet van 
kerm\ a pens niet uitgesloten worden. 
Maar het doel van die optie moet zijn. 
oorlog te voorkomen. Bij een crisis moe
ten politieke middelen van conflictbe
slechting de voorrang hebben. Een inzet 
van kernwapens mag slechts tot doel heb
ben de tegenpartij af te weren en de 
afschrikking te herstellen. In het atoom
tijdperk kan het niet meer gaan om een 
strijd in traditionele zin. 
De brief voegt extra criteria \oor de be
wapening toe. Afhankelijkheid van wa
pens die bij oorlog tot beslissingen onder 
sterke tijdsdruk dwingen. moet vcrme
den worden. De wapens moeten de oor
log noch beter te voeren, noch waar
schijnlijker maken. Slechts zoveel midde
len moeten worden opgesteld als nodig is 
voor afschrikking ter voorkoming van 
oorlog (N .B. Deze minimum-deterrent
gedachte staat in een zekere spannings
verhouding tot de eerst door de bisschop
pen uitgesproken aanvaarding van de Va
ticaanse opvatting van 'evenwicht)'. De 
militaire middelen moeten te vcrenigen 
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zijn met het doel van wapenbeheersing 
en ontwapening. 
De brief erkent de eigen politieke verant
woordelijkheid van de christenen bij het 
realiseren van deze beginselen. Hij doet 
geen uitspraak over de modernisering 
van de NAVO-kernwapens. Hij keert 
zich tegen burgerlijke ongehoorzaamheid 
tegen rechtmatige democratische meer
derheidsbesl issingen. 

De brief van de Nederlandse bisschop
pen. ·vrede en gerechtigheid', spreekt 
erkentelijkheid uit voor het werk van de 
vredesbewegingen, maar onderschrijft de 
campagne van het IKV voor eenzijdige 
kernontwapening van Nederland niet. 
Wel spreekt hij zich uit voor eenzijdige 
stappen. maar deze behoeven niet uitslui
tend op het vlak van de wapens genomen 
te worden en behoeven niet van Neder
land alleen uit te gaan. Het moet gaan 
om eerste stappen door een van beide 
'zijden·. Nederland mag rekening hou
den met zijn lidmaatschap van de 
NAVO. 
Het bezit van kernwapens wordt niet af
gewezen. De brief sluit zich aan bij de 
stellingname van het Vaticaan inzake de 
aanvaarding van de afschrikking. Over 
de kwestie van het gebruik is de tekst 
minder duidelijk. De brief vertoont een 
hang naar een vcrbod van de eerste inzeL 
maar spreekt dit verbod niet uit. Hij sluit 
zich aan bij de uitspraken en criteria van 
Vaticanum 11- dat het beperkte gebruik 
van kernwapens. dat niet direct tegen de 
burgerbevolking gericht is, buiten be
schouwing heeft gelaten- en bij de waar
schuwingen van de Pauselijke Academie. 
'Uit deze (curs. van schr.) afwijzing van 
de inzet van kernwapens vloeit voort dat 
kernwapens niet zod<mig in een defen
siesysteem opgenomen zouden mogen 
zijn dat het inzetten ervan in geval van 
oorlog onvermijdelijk wordt en tot totale 
oorlog leidt.· En vervolgens: 'Wij pleiten 
voor internationale overeenkomsten die 



VREDE EN VEILIGHEID 

de inzet van kernwapens verbieden'. 
Daarbij wordt verwezen naar 'Paccm in 
Terri's. In deze encycliek wordt een ver
bod van kernwapens echter niet als een 
maatregel aan het begin van het ontwa
peningsproces voorgesteld, maar veeleer 
aan het eind (par. 112). Hier en op ande
re plaatsen heeft de tekst zeer uiteenlo
pende standpunten binnen het episcopaat 
moeten overbruggen. Hij houdt ten 
hoogste een impliciete afwijzing van elke 
eerste inzet van kernwapens in voor wie 
er van uitgaat dat in de praktijk een 
dergelijke inzet tot een niet meer te be
heersen geweld en totale oorlog leidt. 
Maar- zoals ook de Amerikaanse bis
schoppen erkennen- het debat over deze 
kwestie is onbeslist. 
Inzake de modernisering van de kernwa
pens van deNAVO herhaalt de brief 
eerdere stellingnames van de Raad van 
Kerken en de bisschoppen. Tijdens een 
toelichtende persconferentie heeft mgr. 
Willebrands uiteengezet dat in deze 
kwestie de eigen politieke verantwoorde
lijkheid van de gelovigen moet worden 
gerespecteerd. 
Per saldo kan de aanhanger van de vre
desbeweging concluderen dat de bis
schoppen een nieuw perspectief hebhen 
willen aangeven; dat zij hebben willen 
oproepen tot bekering en een nieuwe 
geesteshouding ten aanzien van het 
kwaad van de moderne bewapeningswed
loop en de wapens van massavcrnieti
ging; deR. K. politicus kan er op wijzen 
dat de bisschoppen binnen de grenzen 
van de R.K. traditie zijn gebleven waar 
het gaat om het aangeven van de grenzen 
van het ongeoorloofde'). 
De brief ligt in de lijn van het als bijlage 
opgenomen verslag van de consultatie 
van de R.K. geloofsgemeenschap: een 
bereidheid, zij het niet onverdeeld, tot 
beperkte eenzijdige stappen die een uit
nodiging inhouden aan de tegenpartij: 

aanvaarding van de voorstellen van het 
IKV slechts door een duidelijke minder
heid. 

De Belgische bisschoppen hebhen zich in 
hun brief 'Ontwapenen voor de vrede· 
aangesloten bij de uitspraken van Vatica
num II en de H. Stoel. Zij achten voor 
ontwapening 'kleine stappen' en initia
tieven van beide kanten nodig en komen 
op voor de stem van de kleine landen. Zij 
hopen dat een opstelling van nieuwe 
kernwapens in Europa vermeden kan 
worden, maar erkennen een verdeeld
heid van opvattingen over deze kwestie 
en roepen op tot voortzetting van de 
onderhandelingen en dialoog. 
De Ierse bisschoppen hebben in hun vcr
klaring 'De storm die dreigt' een zeer 
kritische en voorlopige aanvaarding van 
de afschrikking uitgesproken. Hoe groot 
de risico's van de opbouw van vrede ook 
mogen zijn, zij zijn kleiner dan die van 
het huidige onstabiele machtsevenwicht. 
Als er kernwapens worden gebruikt, zal 
er 'zeer waarschijnlijk' een wanverhou
ding zijn tussen de wapens en de inzet 
van de strijd. Het huidige kernwapenar
senaal overschrijdt verre de eisen van de 
afschrikking. Het voortdurend opvoeren 
van de bewapening leidt in feite in allerlei 
opzichten tot een aantasting van de rech
ten van de mens (op voldoende middelen 
van bestaan, een veilig milieu. vrijheid. 
enz.). 

De Franse bisschoppen hebben een stel
lingname in voorbereiding. Uit uitlatin
gen van Pater Defois. belast met dit dos
sier, blijkt dat ook hier nationale ge
zichtspunten een belangrijke rol spelen. 
Bij de force de frappe is het initiëren van 
een beperkte inzet niet aan de orde, wel 
dat van de counter-citystrategic. Het is 
volgens Pater Dcfois van belang dat af
stand gedaan zou kunnen worden van 

3) Zie: mr .. J.P. van Icr;,el: Bisschoppen blijven in katholieke traditie. CD!Acwcc/25 juni l<JS3. 
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deze strategie, gelet op de uitspraken van 
Vaticanum ll; dit kan echter alleen bij 
tweezijdige maatregel. 4

) 

Wereldraad. 
De belangrijkste elementen uit de ·ver
klaring over vrede en gerechtigheid' van 
de Zesde Assemblee zijn: 
- Een ondersteuning van de conclusies 

van het panel te Amsterdam ( l9R I) dat 
de produktie. de opstelling en het ge
bruik van kernwapens door de kerken 
aangemerkt moeten worden als een 
misdaad tegen de mensheid; dat de 
afschrikking. waarvan de geloofwaar
digheid berust op het mogelijk gebruik 
van kernwapens. moet worden afgewe
zen als morcel niet te rechtvaardigen 
en als ongeschikt om op lange termijn 
vrede en veiligheid te handhaven. 

- Een oproep aan de regeringen om tot 
een volkenrechtelijke regeling te ko
men waarbij het bezit en gebruik van 
kernwapens als een misdaad tegen de 
mensheid wordt aangemerkt. 

- De uitspraak dat christenen moeten 
weigeren deel te nemen aan enig gewa
pend conflict waarbij wapens van mas
savernietiging of niet-discriminerende 
wapens gebruikt worden: dit in de 
geest van de oproep van Nairobi om 'te 
leven zonder de bescherming van wa
pens·. 

- Een oproep aan de kerken in Oost en 
West tot verdubbelde inspanningen 
om hun regeringen ertoe te be\vegen 
tot een akkoord over de kernwapens in 
Europa te komen, en ze nu te bewegen 
af te zien van het opstellen van nieuwe 
kernwapens in Europa. 

De Assemblee wijst erop dat als bij het 
wapenbeheersingsoverleg tussen Oost en 
West geen overeenstemming wordt be
reikt, het aantal kernwapens in de ko
mende tien jaar drastisch zal toenemen. 
Zij erkent overigens dat er tussen de 

4) te Monde, lJ juli 19S3. p. I c.\. 

aangesloten kerken vcrschillen in bena
dering van de vraagstukken van vrede en 
rechtvaardigheid zijn en roept op tot 
meer eenheid. In de vcrklaring blijkt van 
deze verschillen in de passages die stellen 
dat voor vele millioenen de bedreiging 
van het voortbestaan niet zozeer ligt in de 
kernwapens alswel in de directe realiteit 
van honger, onderdrukking, ontheem
ding en geweld. Niemand minder dan 
Allan Boesak had gewaarschuwd voor de 
te eenzijdige aandacht van de kerken van 
Oost en West voor de problematiek van 
bewapening en afschaffing van de oorlog. 
De verklaring maakt overigens enig voor
behoud in zoverre zij op belangrijke pun
ten niet gesteld is in termen van een eigen 
uitspraak van de Assemblee, maar in de 
vorm van oproepen aan de aangesloten 
kerken zich duidelijk uit te spreken over 
bepaalde stellingnames, zoals bijv. die 
van het panel te Amsterdam. In vcrband 
hiermee hebben op Oostduits initiatief 
vertegenwoordigers uit de DDR en enke
le Westeuropese landen een 'belijdende 
overeenkomst' aanvaard volgens welke 
zij de afgod van de nationale veiligheid 
afzweren en zich onvoorwaardelijk keren 
tegen nieuwe kernwapens in Europa. 

Evaluatie 
Tezamen geven de kerkelijke uitspraken 
het beeld van zowel bezorgdheid als een 
grote verdeeldheid tussen en binnen de 
kerken. Terwijl het Vaticaan- gelet op 
de totale problematiek van het gewapend 
geweld- de afschrikking nog moreel aan
vaardbaar acht en zich onthoudt van een 
verbod van eerste inzet van kernwapens. 
spreekt de W crcldraad in termen van 
misdrijf tegen de mensheid. De verschil
len in doctrine en pastoraal van oorlog en 
vrede tussen Vaticaan en Wereldraad 
vormen ongetwijfeld een belangrijke re
den waarom de R.K. Kerk niet tot de 
Wereldraad toetreedt, hoewel er in de 

. :., 



VREDE E~ VEILIGHEID 

gesprekken over de geloofsleer juist 
vooruitgang is geboekt.") 
Wat de R.K. betreft lijkt het redelijk te 
verwachten dat de verschillen in stand
puntbepaling tussen en binnen nationale 
episcopaten er toe zullen leiden dat de 
gelovigen zich meer op het Vaticaan zul
len oriënteren. 
Het moet ongetwijfeld als een winstpunt 
worden beschouwd dat de kerken in Oost 
en West trachten bij te dragen tot be
wustwording en verandering van denken. 
maar de meningsverschillen waarmee het 
debat van de afgelopen jaren voorshands 
is geëindigd, nopen ook tot een relative
nng. 
Het is met name een verdienste van de 
tekst van de Westduitse bisschoppen dat 
deze aandacht schenkt aan de noodzaak 
van een differentiatie in het denken over 
het 'gebruik· van kernwapens. Er is een 
scala van vormen van gebruik van wa
pens. reikend van afweer en waarschu
wingsschot tot strijd om de ander te ver
pletteren. Wat mogelijk en verantwoord 
is hangt van tal van concrete omstandig
heden af. Bij een beperkte inzet van 
kernwapens behoeft er geen automatis
me van escalatie te zijn. Hierop is o.m. 
gewezen door Desmond BalL in zijn stu
die over de beheersbaarheid van de kern
oorlog11). 

Het optreden van de Russisch-Ortho
doxe Kerk bij de kwestie Afghanistan en 
haar gereserveerde houding tegenover de 
vredesbewegingen passen in het beeld 
van een kerk die instrument is in handen 
van de staat.') Niettemin lijkt zij in de 
verklaring over vrede en gerechtigheid 
een marge van eigen stellingname te heb
ben benut. Deze ligt niet in de oproep tot 

volkenrechtelijke regelingen waarbiJ het 
bezit en gebruik van kernwapens tot een 
misdrijf tegen de mensheid worden ver
klam·d. Op het niveau van de ontwape
ningsdoctrine aanvaardt de Sowjet-Unie 
de gedachte van een volkenrechtelijk 
verbod van kernwapens en reeds in 1961 
steunde zij een VN-resolutie waarin het 
gebruik van kernwapens tot misdrijf te
gen de mensheid werd verklaard. In een 
recente verklaring van de landen van het 
Warschau-pact (Moskou. 28 juni) wordt 
o.m. gesteld dat 'geen enkel wereld
vraagstuk, met inbegrip van de histori
sche krachtmeting tussen socialisme en 
kapitalisme. met militaire middelen kan 
worden opgelost". Maar een stap verder 
gaat de impliciete steun voor de conclu
sies van het panel te Amsterdam. dat de 
nucleaire afschrikking moreel niet aan
vaardbaar is en dat een kernoorlog 'on
der geen omstandigheid. in geen gebied. 
en (voor geen sociaal systeem) rechtvaar
dig of te rechtvaardigen kan zijn'. Dit 
soort uitspraken lij kt niet te passen in de 
Russische militaire doctrine. Klinkt hier 
toch iets door van het religieus en pacifis
tisch reveil in de Russisch-Orthodoxe 
Kerk? 

Wat betreft de uitwerking op de publieke 
opinie in het Westen geven de verklarin
gen van Vancouver voorshands slechts 
reden tot scepsis. Ook vooraanstaande 
deelnemers aan de Assemblee zijnniet 
altijd even overtuigd geweest van de juis
te toon van de uitspraken. De Anglicaan 
Habgood. die het panel te Amsterdam 
had geleid, waarschuwde tegen het kwe
ken van een paniekstemming: 'Ik zie 
geen reden om te geloven dat we op de 
drempel van een kernoorlog tussen de 

S) Doop. Euc/wrisrie en Am/Jr. Vcrklaringen van de Commissic voor Cicloof en Kerkorde van de 
Wereldraad van Kerken. Lima. Peru. jancuari 191\2. Uitg. De J!orstink. Amersfoort. l<J~3. 

6) Desmond Bali: Can Nuclear War Re Conrroiinl. Adelphi Papers nr. Jh<J. The Intcrnationallnstitute for 
Strategie Studies. Lomion. l <)ti I. 

7) Zie: dr. J. Hcblv. Strijd om Vrede. Bol'kencl'ntrum, Dl'n Haag, 1983. 
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supermachten staan'. Zeer vc lcn zullen 
niet de uitspraak onderschrijven dat ook 
het bezit van kernwapens een misdrijf 
tegen de mensheid is~ over de kwestie 
van het gebruik is meer verdeeldheid. 
De niet-aanvaarding van de belijdende 
overeenkomst door enkele vooraanstaan
de Nederlandse deelnemers kan niet los 
gezien worden van een meer bezonnen 
stemming in ons land. De Nederlandse 
Hervormde Kerk is eigenlijk diepgaand 
verdeeld gebleven over de IKV-campag
ne: de Gereformeerde Kerken hebben 
het vraagstuk terugverwezen naar de ge
meenten~ de R.K. Kerk heeft de stelling
name van het IKV niet aanvaard. Het 
ICTO, Hervormd Vredesberaad en 
Stichting Vredespolitiek hebben een 
groeiende aanhang~ de Atlantische Com
missie heeft kunnen constateren dat me
dio 1983 meer dan 70% van de bevolking 
voor tweezijdige ontwapening isx). Dit 
alles zal zeker ook gevolgen hebben voor 
de wijze waarop de Raad van Kerken en 
het IKV kunnen werken. 
De recente kerkelijke verklaringen zijn 
voortgekomen uit de wens een beslissen
de nieuwe impuls te geven aan het stre
ven naar ontwapening. Een radicale om
mekeer lijkt echter minder waarschijn
lijk. Eerder valt te verwachten dat de 
vraagstukken van vrede en rechtvaardig
heid concreter aan de orde gesteld wor
den en dat op langere termijn verande
ringen in denken optreden. In de VS zou 
ook het optreden van nieuwe politici als 
de zwarte presidentskandidaat Jesse 
Jackson daartoe kunnen bijdragen. 
Voor de korte termijn is het beeld echter 
gecompliceerder. President Reagan heeft 
van de Senaat instemming gekregen voor 
een beperkt MX-program, omdat met de 
Sowjet-Unie nog steeds geen overeen
stemming is bereikt over de beperking 
van haar counterforce raketten ( SS-9, SS-
18, SS-19). Nederland wil zijn afhanke-
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lijkheid van kernwapens verminderen, 
maar het heeft moeten laten weten dat 
het tot nader order de conventionele Pa
triot-raket voor de luchtverdediging niet 
kan betalen: marine en landmacht moe
ten wegens geldgebrek worden inge
krompen. Ook België kan de Patriot niet 
financieren. 
Internationaal zijn er naast de zeer om
streden problematiek van Centraal-Ame
rika de toename van de spanningen in het 
Midden-Oosten (Libanon, Perzische 
Golf), de interventie van Lybië in Tsjaad 
en de oplevende strijd in Zuidelijk Af
rika. 
De gedachte van het IKV dat er een 
kernwapenvrij Europa moet komen stuit 
op het probleem dat het de kans op ge
weld verhoogt zolang er sprake is van een 
Russische onderdrukking van Oost-Eu
ropa. Oost en vVest staan immers voor 
een periode waarin aan en tussen beide 
zijden de spanningen kunnen oplopen 
door verzet tegen de bestaande verhou
dingen. 
Een beperking van de bewapening is in 
onze conflictueuze wereld we! mogelijk. 
Ontwapening is echter niet te bereiken 
zonder aanpak van de diepere oorzaken 
van de conflicten en de opbouw van een 
wereldrcchtsorde. Weinig bijbelteksten 
zijn in de afgelopen jaren zo vaak aange
haald als het woord van lsaias over 
'zwaarden tot ploegijzers'. Maar onge
twijfeld weinigen hebben diens profetie
ën gelezen. De vrede komt volgens de 
profeet 'op het einde dertijden', als er 
gerechtigheid geschiedt. Dat moet ons 
hoeden voor oppervlakkige verwach
tingen. 

8) Atlantisch Niellln. nr. 191\3'6. Atlantische Commissie. Den Haag. 
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