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door prof. mr. P. J. Teunissen 

Prof. mr. P. J. Teunissen is bijzonder hoogleraar in 
de sociologie van de internationale betrekkingen aan 
de R.U. te Groningen; hij is o.m. lid van de sectie 
Internationale Zaken van de Raad van Kerken in 
Nederland. 

Het debat In de Kerken over 
de kernbewapening 

Deze bijdrage verschijnt op een tijdstip waarop het debat in de Kerken over de kern
bewapening in volle gang is. De R.K. Bisschoppenconferenties van Nederland, de 
Bondsrepubliek en de VS hebben zich voorgenomen in april of mei 1983 standpunt
bepalingen af te ronden en mogelijk zijn deze inmiddels reeds gepubliceerd. Medio 
dit jaar komt de Assemblee van de Wereldraad van Kerken bijeen te Vancouver. 

Het ligt echter niet in de lijn der verwach
tingen dat de uitspraken van deze instan
ties een eind zullen maken aan alle dis
cussies. De in het geding zijnde vraag
stukken zijn zeer controversieel. Zij zijn 
bovendien sterk in beweging, zoals o.m. 
blijkt uit de recente beslissing van presi
dent Reagan om het accent te verleggen 
van afschrikking naar afweer. En tenslotte 
is er het vraagstuk van het gezag van het 
kerkelijk spreken, dat in alle betrokken 
Kerken anders wordt beoordeeld. 
Alvorens in te gaan op de huidige discus
sie is het gewenst eerst het historisch 
perspectief te schetsen. Sedert het eind van 
de Tweede Wereldoorlog hebben de Ker
ken zich bezig gehouden met de vraag, in 
hoeverre de moderne wavens van massa
vernietiging nopen tot een breuk met de 
gedachte van het rechtvaardig gebruik 
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van geweld en tot een ander denken over 
ontwapening. Deze vraag geldt in principe 
alle wapens van massavernietiging. Zij is 
echter steeds meer toegespitst op de kern
wapens, omdat deze de belangrijkste 
plaats in de internationale verhoudingen 
hebben gekregen. 
Bij de behandeling van dit onderwerp 
wordt in eerste aanleg een onderscheid 
gemaakt tussen de R.K. Kerk en de pro
testantse Kerken; dit is ook tegenwoordig 
nog van belang. 

R.K. Kerk 
De R.K. Kerk heeft het atoompacifisme 
steeds afgewezen. Wat dit betreft is er een 
rechte lijn van de uitspraken van Paus 
Pius Xll naar de stellingname van Paus 
J oannes Paulus li in zijn boodschap aan 
de Tweede Ontwapeningsassemblee van 
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de VN: 'Onder de huidig~ omstandigheden 
kan afschrikking, gebaseerd op een even
wichtige verhouding, zeker niet als een 
doel in zichzelf, maar als een stap op de 
weg naar een voortgaande ontwapening, 
nog moreel aanvaardbaar geacht worden'. 
In deze boodschap bevestigde de paus ook 
het complement van deze opvatting, na
melijk de constante en duidelijke leer van 
de R.K. Kerk dat ontwapening wederzijds, 
evenwichtig en gecontroleerd moet zijn, 
met voldoende waarborgen tegen een mis
bruik van wapens. 
De R.K. Kerk erkent de paradox van de 
afschrikking. Het afschrikkingsevenwicht 
heeft een nieuwe situatie geschapen, die 
rationeel bezien een oorlog tussen de grote 
mogendheden uitsluit. Een overwinning 
kan door Oost noch West worden be
haald. Wel is in het uiterste geval de alge
hele vernietiging mogelijk. 
Dit alles neemt niet weg dat de R.K. Kerk 
zich steeds kritischer ten aanzien van de 
kernwapens is gaan opstellen en steeds 
meer een onderscheid is gaan maken tus
sen deze wapens en de conventionele wa
pens. 

Dit betreft allereerst het bezit van kern
wapens. Het Vaticaan is toegetreden tot 
het Non-proliferatieverdrag; het onder
schrijft de opvatting dat het aantal kern
wapenlanden zo klein mogelijk moet 
blijven. 
De moeilijkste vragen betreffen uiteraard 
de inzet van kernwapens en het dreigen 
daarmee. Hier ligt het standpunt van de 
Kerk tussen twee uitersten. Aan de ene 
kant wijst zij de totale oorlog af, maar aan 
de andere kant wijst zij niet categorisch 
elke inzet van kernwapens af. Wél is de 
Kerk steeds meer gaan waarschuwen voor 
de gevolgen van een inzet van kernwa
pens. 
Hoewel Pius XII van meet af aan het 
nieuwe karakter van de atoomwapens 
onderkende, is hij in zijn morele analyses 
vooral uitgegaan van het klassieke denken 
over de rechtvaardige oorlog. In een toe-
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spraak van 30 september 1954 heeft hij 
zijn standpunt als volgt samengevat, dat 
hij het gebruik van ABC-wapens niet 
wilde uitsluiten voor het geval van een 
uiterste onrecht dat niet op andere wijze 
vermeden zou kunnen worden. Men zou 
er dan naar moeten streven de inzet van 
kernwapens te onderwerpen aan de strikte 
eisen van de defensie. Zou deze niettemin 
toch geheel aan de menselijke beheersing 
ontsnappen, dan zou zij moeten worden 
afgewezen. Er zou dan slechts sprake zijn 
van vernietiging zonder meer. 
Deze uitspraak is door het Vaticaan nooit 
min of meer concreet toegelicht, ook bijv. 
niet nadat deNAVO in de jaren '56/'57 
de strategie van de massale vergelding 
had aanvaard. Aangenomen moet worden 
dat Pius Xll de uitvoering van deze stra
tegie in haar uiterste vormen zou hebben 
afgewezen. Zijn wijze van stellen van het 
probleem sloot aan bij de situatie waarin 
het Westen nog een nucleair overwicht had 
en er meer mogelijkheden tot een selec
tieve inzet van kernwapens waren. 

De opvattingen van Pius XII worden hier 
besproken, omdat de Amerikaanse bis
schoppen er in hun jongste ontwerp-vcr
klaring op teruggrijpen. In vcrband daar
mee is het nodig ook te wijzen op enkele 
door Pius XII niet expliciet behandelde 
problemen. Het eerste betreft dat van de 
afschrikking. In een rede in 1953 had Pius 
XII gesteld, dat als de schade die veroor
zaakt wordt door de oorlog niet te verge
lijken is met het leed van het te vcrdragen 
onrecht, men verplicht kan zijn dit onrecht 
te ondergaan. Maar de staat die zijn vei
ligheiels beleid strikt op dit standpunt 
baseert, zal geen duidelijke afschrikking 
in stand kunnen houden. In zijn toespraak 
van 1954 gebruikt Pius XII een ruimer 
criterium. Hij vcrklaart eerst dat men 
moet streven naar een onderwerping van 
het gebruik van kernwapens aan de strikte 
eisen van de defensie. Maar hij laat eerst 
een absoluut neen horen, wanneer het ge
bruik van kernwapens geheel aan de men-
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selijlke beheersing zou ontsnappen. 

In de encycliek Pacem in Terris argumen
teerde Paus Joannes XXIII meer vanuit 
het inmiddels ontstane afschrikkingseven
wicht en stelde dat het absurd zou zijn te 
denken dat in het atoomtijdperk de oorlog 
nog geschikt zou zijn om de geschonden 
rechten te herstellen. Geen formeel verbod, 
wel een krachtige waarschuwing. De 
woorden 'om de geschonden rechten te 
herstellen' betekenen naar katholieke tra
ditie overigens dat de paus niet zozeer 
doelde op de gewapende verdediging van 
eigen grondgebied, alswel op de oorlog tot 
handhaving van rechten en rechtmatige 
belangen buiten het eigen grondgebied, 
d.w.z. op de oorlog zoals deze traditioneel 
vooral door de grote mogendheden is op
gevat. 

De debatten tijdens en rond het Tweede 
Vaticaans Concilie moeten met name ge
plaatst worden in het kader van de inmid
dels ontstane doctrine van wederzijdse en 
gegarandeerde vernietiging. Volgens deze 
is een oorlog tussen de VS en de Sovjet
Unie rationeel uitgesloten, omdat beide 
zijden over een niet uit te schakelen ver
mogen beschikken om tot nucleaire ver
gelding over te gaan. Deze vergelding zal 
zich niet meer (kunnen) richten tegen de 
kernwapens van de tegenpartij, maar an
dere doelen zoeken, in het uiterste geval 
de steden en samenleving van de tegen
partij. Het Concilie heeft zich als volgt 
uitgesproken: 
- Een waarschuwing dat de moderne 
oorlog een 'vernietiging te weeg kan (sic!) 
brengen die de grenzen van een gewettigde 
verdediging verre overschrijdt'. Het Con
cilie wijst dus niet elk gebruik van kern
wapens af, maar waarschuwt voor over
schrijding van de grens van het toelaat
bare. 
- Een veroordeling van de rechtstreekse 
inzet van wapens tegen steden en woon
gebieden. Deze geldt met name de kern-
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wapens, maar ook de conventionele wa
pens. Het is een afwijzing van de uitvoe
ring van de MAD (Mutual Assured Des
truction) strategie in haar uiterste vorm. 
- Het afschrikkingsevenwicht als zodanig 
wordt niet veroordeeld; het Concilie wijst 
eenzijdige ontwapening af. 
- Wel wijst het Concilie er op, dat de be
wapeningswedloop onaanvaardbare lasten 
aan de wereld oplegt en dat zij de pro
blemen eerder verergert dan oplost. 
- Erkenning van gewetensbezwaren tegen 
militaire dienst. 
Een 'herwaardering' van de oorlog heeft 
het Concilie maar ten dele gegeven, want 
bij zijn afwijzing van de totale oorlog 
sloot het zich uitdrukkelijk aan bij de 
voorgaande pausen. 

In de jaren zeventig is er een radicalisering 
van opvattingen binnen de R.K. Kerk 
gekomen, vooral door stellingnames van 
nationale bisschoppenconferenties, van 
theologen, wetenschappelijke deskundigen 
en vredesbewegingen. Deze bekritiseerden 
de voortgaande bewapeningswedloop en 
en het zoeken naar opues voor een be
perkte inzet van kernwapens of beperkte 
kernoorlog. Enerzijds werd ontkend dat 
een beperkte inzet van kernwapens nog 
mogelijk zou zijn. Anderzijds werd ge
vreesd dat als dergelijke opties wél uit
voerbaar waren, of illusies daarover zou
den ontstaan, de kansen op een verdere 
verspreiding van kernwapens en een kern
oorlog zouden toenemen. 
- Het Herderlijk Schrijven van de Ameri
kaanse bisschoppen van 1976 noemde niet 
alleen het inzetten van strategische kern
wapens tegen steden verkeerd, maar ook 
het dreigen daarmee. Dit was een verder
gaande kritiek op de afschrikking dan 
Vaticanum II gegeven had. 
- Kernwapens werden meer en meer ge
zien als immorele wapens, d.w.z. als wa
pens die niet gebruikt kunnen worden zon
der ernstige schending van de normen 
voor een gerechtvaardigd gebruik van ge-
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weld. Deze opvatting werd o.m. vermeld 
in de verklaring van de Nederlandse Bis
schoppenconferentie over de bewape
ningswedloop en ontwapening, van 1976. 
- In veel R.K. kringen zette zich de over
tuiging door dat het eerste gebruik (Ben
nett, O'Brien), of elk gebruik (J. Bryan 
Hehir) van kernwapens verboden is, al is 
het bezit nog wel toelaatbaar. 
Ook het Vaticaan heeft in deze periode 
zijn kritiek verscherpt. Zo noemt het 
Dokument van de H. Stoel over de bewa
peningswedloop en ontwapening (1976) de 
'overproductie van militaire goederen ... 
een daad van agressie die gekenmerkt kan 
worden als een misdaad, want zelfs als de 
wapens niet gebruikt worden, doden zij, 
alleen al door de bekostiging ervan, de 
armen, door hen van honger te laten om
komen'. 

De vierde fase van de debat in de R.K. 
Kerk is vooral ingezet door de verklaring 
van kardinaal Krol, namens de Ameri
kaanse bisschoppen, tijdens de hearings 
over SALT II in de Amerikaanse Senaat. 
Kardinaal Krol stelde dat de Kerk bereid 
was de afschrikking als het minste van 
twee kwaden te tolereren, zolang er uit
zicht was op ontwapening. Zou dat pers
pectief verdwijnen, dan zou de Kerk zich 
waarschijnlijk zowel tegen het bezit als 
tegen het gebruik van kernwapens gaan 
uitspreken. Deze verklaring is bij ons 
opgenomen door de Pax-Christibeweging, 
in haar memorandum van november 1980. 
In reactie op de politieke en strategische 
ontwikkelingen nadien is de commissie
Bernarctin ingesteld, die na hearings van 
deskundigen in 1982 twee ontwerp-ver
klaringen opstelde en eind maart 1983 
haar werkzaamheden afsloot met een der
de ontwerp, dat vooralsnog niet werd ge
publiceerd. Kernelementen van de beide 
eerste ontwerpen waren: 
- Een afwijzing van elk eerste gebruik 
van kernwapens. 
- Een afwijzing van (het streven naar) een 
'disarming first strike', d.w.z. van het ver-
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mogen de tegenpartij in één klap uit te 
schakelen. 
- Een afwijzing van het dreigen met ver
gelding tegen steden. 
- Een afwijzing van inzet van kernwapens 
tegen militaire doelen dicht bij steden, 
ook indien deze doelen daar opzettelijk 
door de tegenpartij zijn opgesteld. 
- Een sterke steun voor de gedachte van 
een 'bevriezing' van de kernbewapening 
als uitgangspunt voor vergaande vermin
deringen. 

Op bijna alle punten zijn de Amerikaanse 
bisschoppen verder gegaan dan de bood
schap van Paus J oannes Paulus IT aan de 
Tweede Ontwapeningsassemblec. In deze 
boodschap wordt immers gesteld dat de 
afschrikking nog moreel aanvaardbaar 
geacht mag worden, waarbij geen vcrbod 
wordt uitgesproken van een eerste inzet 
van kernwapens. Wel wijst de paus er op 
dat onderhandelen het enige realistische 
antwoord op de oorlogsdreiging is gewor
den. De mensen moeten zich steeds meer 
bewust worden van de absurditeit van de 
oorlog. Ontwapening moet bereikt worden 
door parallelle inspanningen op twee ni
veaus: op dat van de diplomatie, waar 
het gaat om het afsluiten van evenwichtige 
verdragen, en op dat van het geweten van 
de volken en de directe betrekkingen tus
sen hen. Op dat laatste niveau gaat het 
om bewustwording van de zedelijke oor
zaken van de onveiligheid, het tot stand 
brengen van wederzijds vertrouwen en 
respect, het beëindigen van discriminatie 
en van de bestaande schreeuwende onge
lijkheid, om ruimte en middelen om vrij 
te leven voor allen. 
In januari j.l. is er te Rome een bijeen
komst geweest van Amerikaanse en West
europese bisschoppen, met vertegenwoor
digers van het Vaticaan. In hoeverre dit 
heeft geleid tot wijzigingen in de tekst 
van de Amerikaanse bisschoppen was bij 
het schrijven van dit artikel nog niet be
kend. 
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In het debat in de R.K. Kerk heeft ook 
de Pauselijke Academie van Wetenschap
pen een rol gespeeld. Een speciaal bijeen
geroepen commissie van de Academie ver
klaarde in oktober 1981 dat een beperkte 
kernoorlog in enige zinvolle betekenis van 
het woord niet mogelijk was. De commis
sie wees echter niet de afschrikking als 
zodanig af. Zij erkende een afbakening 
van haar competentie: 'Onze kennis en 
geloofsbrieven als wetenschappelijke des
kundigen en artsen staan ons uiteraard 
niet toe met kennis van zaken veiligheids
vraagstukken ter discussie te stellen.' Na 
de pauselijke boodschap aan de Tweede 
Ontwapeningsassemblee werd het debat 
voortgezet, mede op aandrang van de 
Amerikaanse bisschoppen. Een uitgebrei
de commissie van 58 presidenten van na
tionale academies van wetenschappen en 
andere deskundigen concludeerde in sep
tember 1982 dat er een groot risico was 
dat zelfs een beperkt gebruik van kern
wapens tot een algemene kernoorlog leidt. 
Het enige doel van kernwapens zou moe
ten zijn een kernoorlog, d.w.z. hun eigen 
gebruik te voorkomen. 'Een kernoorlog 
zou een misdaad tegen de mensheid zijn.' 
De bijeenkomst lanceerde een oproep tot 
wereldlijke gecontroleerde ontwapening 
en vroeg alle naties nooit als eerste kern
wapens te gebruiken. 
De paus heeft de conclusies van beide 
bijeenkomsten bekend gemaakt, om de 
wereld te waarschuwen. Tegelijk heeft hij 
daarbij ruimte gelaten voor een verder 
debat over deze kwesties, zowel op tech
nische als op morele gronden. Zelf heeft 
hij in zijn verklaringen en boodschappen 
geen verbod van een eerste inzet van kern
wapens willen uitspreken. Hij heeft opge
roepen tot een voortzetting van onder
handelingen en dialoog. Hij heeft zijn af
keuring uitgesproken over hen die de 
dialoog afwijzen en hun toevlucht nemen 
tot geweld, ook al is het slechts beperkt, 
conventioneel gewapend geweld. 
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Het debat binnen de bij de Wereldraad 
aangesloten kerken 
Tot het begin van de jaren zeventig heb
ben deze kerken overwegend een lijn ge
volgd die sterk overeenkwam met die van 
de R.K. Kerk. In het spreken van de 
reformatorische Kerken komt echter wel 
een sterkere tendens naar voren om af
stand te nemen ten opzichte van de wereld. 
In hun uitspraken ligt meer nadruk op 
de zondigheid van de mens en het inhe
rente kwaad gelegen in de wapens van 
massavernietiging. Het atoompacifisme is 
in deze Kerken veel eerder en sterker naar 
voren gekomen. 
Reeds in 1950 verklaarde het Uitvoerend 
Comité van de Wereldraad van Kerken 
naar aanleiding van de ontwikkeling van 
de H-bom dat dit een perversie van de 
oorlog was, zonde tegen God. De Tweede 
Assemblee van de Wereldraad, te Evans
ton, in 1954, verklaarde: 'De Kerken ver
oordelen het doelbewuste massale doden 
van burgers in open steden, met welke 
middelen dan ook, en voor welk doel dan 
ook'. In 1958 gaf de Wereldraad een dis
cussiestuk uit: 'Christenen en het voor
komen van oorlog in het atoomtijdperk 
-Een theologische discussie'. Hierin werd 
het atoompacifisme als christelijke optie 
erkend. De meerderheidsopvatting aan
vaardde daarentegen de afschrikking en 
een beperkt gebruik van kernwapens om 
de afschrikking te herstellen. Het atoom
pacifisme kwam in deze periode met name 
op in de Bondsrepubliek (Barth, Niemöl
ler), in verband met de invoering van 
kernwapens op Westduits grondgebied en 
in de Bundeswehr. De Evangelische 
Kirche verklaarde in de Heidelberger 
Thesen (1959) dat aanvaarding van de 
kernwapens en atoompacifisme 'comple
mentair' zijn, d.w.z. elkaars bestaan ver
onderstellen en behoeven. 
In 1962 stelde de Nederlandse Hervormde 
Kerk zich als eerste grote Kerk, niet be
horend tot de traditionele vredeskerken, 
op het standpunt dat elk gebruik van 
kernwapens moet worden afgewezen. 
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In 1966 werd het IKV opgericht door 
negen Kerken, om onder eigen verant
woordelijkheid de vraagstukken van oor
log, vrede en rechtvaardigheid in de ~a
menleving aan de orde te stellen. Reeds in 
1972 kwam het IKV met een afwijzing 
van het afschrikkingsevenwicht en eerste 
voorstellen voor ontwapening door een
zijdige stappen. In 1977 begon het IKV de 
campagne 'Help de kernwapens de wereld 
uit, om te beginnen uit Nederland'. De ge
dachte hiertoe was o.m. aangereikt door 
president Carter, die in de rede bij gele
genheid van zijn ambtsaanvaarding had 
verklaard dat het een doel van zijn rege
ring was er toe bij te dragen dat alle 
kernwapens van de aarde zouden verdwij
nen. Ook knoopte de actie aan bij een 
suggestie uit de verklaring van de Neder
landse bisschoppen over de bewapenings
wedloop en ontwapening, van 1976, om 
eenzijdige stappen niet uit te sluiten. De 
IKV-campagne is echter steeds meer ge
baseerd geworden op atoompacifisme, 
terwijl de bisschoppelijke brief dit niet 
was. 

De Gereformeerde Synode verklaarde in 
1978: 'Massavernietigingswapens en 
-methoden zijn in strijd met Gods heil 
voor deze wereld en dus uit den boze'. 
Een verplichtende consequentie tot een 
politieke afwijzing van een op kernwapens 
gebaseerd veiligheidsbeleid werd door de 
synode echter niet getrokken. 
Een afwijzing van elk op kernwapens ge
baseerd veiligheidsbeleid en ondersteuning 
van de IKV-campagne werd wel neerge
legd in de pastorale brief van de Generale 
Synode van de Nederlandse Hervormde 
Kerk. Deze brief geeft de voorkeursop
vatting van de Synode weer, maar is door 
haar, mede gezien de weerstand in eigen 
kring, niet als herderlijk schrijven aange
merkt. 
Aansluitend op de ontwikkelingen in het 
IKV, de Gereformeerde Kerken en de 
Nederlandse Hervormde Kerk ondersteun
de de Pax-Christibeweging in een memo-

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 5/83 

246 

randurn van november 1980 de gedachte 
van eenzijdige stappen. Deze zouden ech
ter moeten worden gestopt als een posi
tieve reactie van de tegenpartij uitbleef. 
Tegelijk vroeg Pax Christi de bisschoppen 
een verbod van niet alleen het gebruik, 
maar ook van het bezit van kernwapens. 
Dit was een inconsequentie die in het 
publieke debat weinig aandacht heeft 
gekregen. Tweezijdige ontwapening en 
een verbod op het bezit van kernwapens 
zijn namelijk onverenigbaar. 
In november 1981 sprak een panel van de 
Wereldraad van Kerken te Amsterdam 
de aanbeveling uit, dat niet alleen het ge
bruik, maar ook het bezit van kernwapens 
veroordeeld zou moeten worden als een 
misdaad tegen de mensheid. Het Centraal 
Comité van de Wereldraad van Kerken 
ging in juli 1982 niet zover, maar ver
wierp wel elke gedachte van een 'recht
vaardige oorlog' met kernwapens. Deze 
uitspraak werd mede gedragen door de 
Russisch-Orthodoxe Kerk. Zij was ken
nelijk aanvaardbaar voor haar, mede ge
let op de verklaring van de Russische 
regering, een maand tevoren, dat de 
Sovjet-Unie niet als eerste kernwapens 
zal inzetten. Blijft het feit dat de vermelde 
uitspraak in strijd is met de traditionele 
Sovjetrussische opvatting, dat een oorlog 
van het socialisme tegen het kapitalisme 
een rechtvaardige oorlog is, ook indien zij 
met kernwapens wordt gevoerd. In meer 
recente officiële stellingnames wordt een 
kernoorlog echter zonder meer als een 
catastrofe aangemerkt en de gedachte 
dat zij gewonnen kan worden als nonsens 
bestempeld. Zo o.m. in de verklaring van 
Praag van de landen van het Warschau
pact van 5 januari 1983. 
De Westduitse Evangelische Kirche heeft 
in een memorandum van november 1981 
('De vrede handhaven, bevorderen en 
vernieuwen') een verscheidenheid van 
standpunten aanvaard: 
- De opvatting dat afschrikking, geba
seerd op een evenwichtige krachtsverhou-
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ding en bij gelijktijdig streven naar vrede 
en ontwapening nog aanvaardbaar is voor 
het christelijke geweten. 
- Verschillende voorstellen voor eenzij
dige stappen naar nucleaire ontwapening. 
- Atoompacifisme. 
- Absoluut pacifisme. 
De opvatting van de Reformierte Bund 
dat het atoompacifisme een belijdenis
kwestie is, is door de Evangelische Kerk 
afgewezen. 
In augustus 1982 hebben de Evangelische 
Kerken uit de Bondsrepubliek en de DDR 
een gezamenlijke verklaring uitgegeven, 
volgens welke geen doel meer het beginnen 
van een oorlog kan rechtvaardigen. Het 
afwenden van de oorlogsdreiging is nodig 
voor de realisering van de rechten van 
de mens, van vrijheid en rechtvaardigheid. 
De kerken erkennen hun innerlijke ver
deeldheid ten aanzien van het oorlogs
vraagstuk, maar ook hun overtuiging dat 
de huidige paradoxale situatie overwon
nen moet worden. Zij spreken een ge
meenschappelijke verantwoordelijkheid 
voor vrede en rechtvaardigheid in de we
reld uit, alsmede voor vredesopvoeding. 
Deze verklaring is een opmerkelijk blijk 
van kerkelijke solidariteit over de grenzen 
van Oost en West heen, in een tijd van 
crisis. 
In februari j.l. heeft de Generale Synode 
van de Anglicaanse Kerk zich uitgespro
ken. De synode verwierp het rapport 'The 
Church and the Bomb', dat een afwijzing 
van het bezit van kernwapens en eenzij
dige kernontwapening door Engeland had 
aanbevolen. De synode concludeerde 
voorts tot afwijzing van het eerste gebruik 
van kernwapens en aanvaarding van de 
gedachte van de minimum-deterrent De 
synode wenste geen uitspraak te doen 
over de modernisering van de kernwapens 
van de NAVO, om de onderhandelingen 
te Genève niet te doorkruisen. 

Algemeen beeld 
Dit kan worden samengevat in enkele 
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hoofdpunten: 
- Een sterke tendens om de eerste inzet 
van kernwapens af te wijzen, gezien de 
kans op onbeheersbaar geweld. Steeds 
meer kerkelijke uitspraken noemen de 
kernwapens, of althans de kernoorlog 
immoreel. 
- Het bezit van kernwapens wordt als 
zodanig niet ontoelaatbaar geacht, althans 
niet door de grotere Kerken; de gedachte 
van tweezijdige ontwapening overheerst. 
Maar er is wel een sterkere aandacht voor 
het gevaar van de verspreiding van kern
wapens gekomen en meer openheid voor 
eenzijdige initiatieven op het gebied van 
ontwapening. 
- De kritiek op de bewapeningswedloop 
is veel heviger geworden. De toenemende 
verklaringen dat kernwapens immoreel 
zijn komen mede voort uit een behoefte 
aan een uiterste en effectief middel om 
deze wedloop te bestrijden. 
- Er is een veel sterkere behoefte aan 
acties tegen de bewapening. Het spreken 
van de kerken is daardoor concreter ge
worden, maar er is nu ook een veel scher
pere verdeeldheid binnen en tussen de 
Kerken. 
Het verzet tegen de kernwapens als bij 
uitstek immorele wapens, via actie van 
onderop en met aanvaarding van eenzij
dige stappen, komt vooral voort uit de 
traditionele vredeskerken en de kerken van 
Calvinistische traditie. De Evangelisch
Lutherse Kerken staan ook zeer open voor 
het atoompacifisme, maar zij erkennen 
tegelijk een eigen verantwoordelijkheid 
van de staat. Hun opvatting van de com
plementariteit van atoompacifisme en 
aanvaarding van kernwapens past bij een 
traditie van tolerantie. 
Tot op heden heeft de R.K. Kerk op het 
niveau van de wereldkerk het meest vast
gehouden aan een doctrine welke rekening 
houdt met de gezichtspunten van de re
geerders. V oor sommigen kan dit beteke
nen dat de R.K. Kerk nog steeds 'Con
stantijns' is. De R.K. Kerk gaat er van uit 
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dat het niet speciaal uc taak van de Kerk 
is zich tegenover staat en samenleving op 
te stellen, maar aan te geven waar nog 
verantwoord gehandeld wordt en waar 
niet meer. Het vraagstuk van de kernwa
pens zou eenvoudiger zijn als er niet het 
probleem van de conventionele wereldoor
logen was en de kernenergie weer kon 
verdwijnen. Politieke leiders moeten vaak 
op een andere wijze tot een afweging van 
goed en kwaad komen dan de burger. De 
ethiek van het collectieve handelen kan 
andere problemen oproepen dan het han
delen van de individuele mens. De H. 
Stoel beschouwt zich als hoogste en be
slissende instantie in vragen van geloof en 
moraal. Daarom zal de R.K. Kerk alleen 
een verbod uitspreken wanneer dit abso
luut noodzakelijk is en er geen andere weg 
voor het geweten blijft. Maar ook in de 
R.K. Kerk is de roep om een andere stel
lingname sterker geworden. 
Uit het geheel van problemen dat hier aan 
de orde is. worden enkele in het bijzonder 
besproken. 

Afwijzing van het eerste gebruik van 
kernwapens? 
Een dergelijke afwijzing dringt zich meer 
op, naarmate men sterker twijfelt aan de 
beheersbaarheid van een gebruik van 
kernwapens. Toch rijzen hier vragen. In 
de eerste plaats fungeert de mogelijkheid 
van een eerste inzet van kernwapens nog 
steeds als afschrikking tegen conventio
nele oorlogen tussen de grote mogendhe
den. In de tweede plaats is het de vraag, 
of de beheersbaarheid van het gebruik van 
kernwapens niet mede afhankelijk is van 
technische ontwikkelingen. Zo erkent bijv. 
ook Solly Zuckerman in zijn reeds beken
de boek 'Nuclear Illusion and Reality' dat 
een beperkte nucleaire slagenwisseling niet 
tot de onmogelijkheden behoort, mits par
tijen betere technische voorzieningen tref
fen en bereid zijn anders te reageren dan 
in vroegere oorlogen (p. 69). En dan is 
er het probleem van de gevolgen van een 
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algemeen verbod van een eerste inzet van 
kernwapens. Zal dat niet zijn: meer insta
biliteit in de internationale verhoudingen, 
een intensievere wedloop in de conven
tionele wapens en een verschuiving van de 
wedloop naar de defensieve wapensyste
men? 
De politicus wordt verantwoordelijk ge
steld voor de gevolgen van wat hij doet of 
nabat. In de ethiek is het een zeer om
streden kwestie of de Kerken, als zij een 
verbod uitspreken, verantwoordelijk zijn 
voor eventuele gevolgen die zij niet wen
sen. De R.K. Kerk staat het meest open 
voor de gedachte dat bij het kerkelijk 
spreken over politiek en samenleving met 
dit soort gevolgen rekening mag of moet 
worden gehouden; dat men bij de bestrij
ding van het kwaad vaak voor paradoxen 
en dilemma's staat. 

Wegen naar ontwapening 
Hier staan verschillende opvattingen naast 
en tegenover elkaar. 
- Eenzijdige ontwapening heeft het meest 
directe en zichtbare resultaat in eigen 
kring. Maar het roept het gevaar van 
agressie op. 
- Beperkte eenzijdige stappen kunnen 
onder omstandigheden nuttig zijn, maar 
daartoe moet wel aan de nodige voor
waarden zijn voldaan; aan voorwaarden 
die eveneens van essentieel belang zijn 
voor tweezijdige ontwapening. Er moet 
overeenstemming over de krachtsverhou
ding zijn, zodat wederzijds duidelijk is dat 
er sprake is van een concessie. Die con
cessie moet wenselijk geacht worden door 
de tegenpartij, bondgenoten en derden. De 
tegenpartij moet bereid zijn positief te 
antwoorden en de bondgenoten en derden 
moeten een eenzijdige stap niet doorkrui
sen door zelf hun bewapening te verhogen, 
waardoor de tegenpartij toch niet positief 
kan antwoorden. Als de VS en China niet 
meewerken, levert een Westeuropees be
leid van eenzijdige stappen niets op. 
Bovendien vergt ook een dergelijke aan-
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pak tijd. Zij wordt geconfronteerd met 
technische ontwikkelingen, politieke te
genslagen enz. In een wereld die in een 
crisis verkeert kan deze benadering volle
dig vast lopen. Ontwapening moet be
heerst, gecoördineerd en gecontroleerd tot 
stand komen. 
- Wederzijdse, evenwichtige en gecontro
leerde ontwapening, gepaard gaande met 
de opbouw van een rechtvaardige wereld
economie, bevordering van de rec:hten van 
de mens en een wereldgezag. Dit is het 
ideaalbeeld van ontwapening en vredes
opbouw, maar de werkelijkheid beant
woordt er slechts fragmentarisch aan. 
- Ontwapening als proces van integratie 
en conflict. Onze wereld kenmerkt zich 
door een spanningsverhouding tussen de 
behoefte aan meer samenwerking en een 
toename van conflicten. Er is zowel be
hoefte aan meer orde als aan meer recht 
en revolutionair geweld. Daarom zal er 
voorlopig zowel sprake zijn van een toe
name van de bewapening, als van maat
regelen van wapenbeheersing en ten dele 
van wapenvermindering. Ook kunnen de 
functies van de wapens, met name van de 
kernwapens en van offensief goed inzet
bare wapens worden beperkt door ver
trouwenwekkende maatregelen, beperking 
van de opstelling van strijdkrachten, enz. 
De kans op oorlog kan worden beperkt 
door betere communicatiemogelijkheden 
tussen Oost en West, gemeenschappelijke 
maatregelen ter voorkoming van militaire 
incidenten en verbetering van de waarne
ming van elkaars strijdkrachten en defen
sie-inspanningen. Essentieel is dat op den 
duur, door alle spanningen heen, een bete
re wereldorde naderbij komt. Algemene 
ontwapening zal eerst tot stand komen 
als er een wereldgezag is. Ten dele zal 
ontwapening neerkomen op een ontmante
ling en afschaffing van wapens en mili
tairen. Ten dele zal het iets anders inhou
den, namelijk een overdracht van militaire 
macht en technologie aan een wereldge
zag. Een wereldgezag zal immers over 
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wapens moeten beschikken om de orde te 
handhaven. Het zal zelfs nucleaire macht 
moeten hebben om zich te kunnen verzet
ten tegen nucleaire chantage of groot
scheeps conventioneel wapengeweld. En 
het moet middelen hebben om te voorko
men dat door onbevoegden wapens van 
massavernietiging worden gemaakt, d.w.z. 
een controle over de technologie. 
In deze visie komen ontwapening en vrede 
niet tot stand als gevolg van een plotse
linge harmonie tussen de mensen, maar 
door samenwerking én conflict, waarbij 
de staten druk op elkaar uitoefenen, maar 
de regeringen zelf weer onder druk staan 
van de publieke opinie en van een groepe
ring die met name in de Westelijke wereld 
zeer belangrijk is geworden: de dissidente 
élite van kerkelijke leiders, geleerden, 
oud-militairen en -ambtenaren, die in ver
zet zijn gekomen tegen het beleid van de 
regeringen en een braintrust van politieke 
actie vormen. 
Dit verzet is zeer sterk geworden, omdat 
we in de moderne tijd te maken hebben 
met een dialectische ontwikkeling, waarbij 
de perfectionering van de wapens een 
einde heeft gemaakt aan de traditionele 
logica van het oorlogvoeren. Tegenover 
het politieke realisme dat argumenteert in 
termen van het statensysteem en de nood
zaak van evenwichtige machtsverhou
dingen is een 'ontwapeningsrealisme' ge
komen, dat zich baseert op het feit dat 
in de geïndustrialiseerde wereld de oorlog 
geen instrument van de politiek meer kan 
zijn, dat een eind moet worden gemaakt 
aan de gevaren van de moderne bewape
ning en bovenal aan de bewapeningswed
loop. In het spreken van de Kerken is dit 
laatste punt van toenemend belang. Er is 
- ook in de pastorale brief van de Neder
landse Hervormde Kerk van november 
1980- begrip voor de omstandigheid dat 
de kernwapens niet ineens kunnen worden 
afgeschaft, maar men wil het uiterste doen 
om de politiek af te halen van een niet 
aflatende wedijver om nucleaire macht. 
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Wat is immoreel: de kernbom of de 
statenanarchie? 
Er ligt stellig een logica in de opvatting 
dat de kernwapens afgewezen moeten 
worden, omdat een volledige kernoorlog 
in strijd zou zijn met de voorwaarden voor 
een rechtvaardige oorlog. Erkent men de 
paradox van de afschrikking en sluit men 
de mogelijkheid van een beperkt gebruik 
van kernwapens terwille van herstel van 
de afschrikking niet uit, dan zal men de 
conclusie dat het kernwapen als zodanig 
immoreel is, niet willen trekken, althans 
niet zonder meer en zonder onderscheid 
te maken tussen soorten kernwapens. Eer
der zal men dan wijzen op de omstandig
heid dat de wereld in een morele crisis 
verkeert; dat tal van mensen en regerings
leiders die het kernwapen willen verbie
den en uitgebannen willen zien, er goed 
aan zouden doen zich af te vragen of het 
niet eerder de verhoudingen tussen de 
mensen zijn, die immoreel zijn, dan de 
kernwapens. Handhaving van nationale 
souvereiniteit, van het statensysteem, van 
de schendingen van de rechten van de 
mens, maakt het illusoir dat wij de mili
taire macht ooit zouden kunnen beteuge
len. Hoe gerechtvaardigd de verontrusting 
over de kernbewapening ook is, het is op
merkelijk dat er meer tégen de bom wordt 
gedemonstreerd dan voor behoorlijke in
tema tionale samenwerking. 

Kerken en politiek 
Het is duidelijk dat de problematiek van 
de kernwapens tot grote spanningen bin
nen en tussen de kerken heeft geleid. Dit 
te meer, omdat de Kerken zich in feite 
steeds meer in het politieke spanningsveld 
van de betrekkingen tusssen Oost en West 
hebben begeven. Dit alles heeft het CDA 
uiteraard niet onberoerd gelaten. Tijdens 
een inleiding te Rotterdam is dit door 
fractievoorzitter De Vries erkend. De me
ningsverschillen binnen het CDA hebben 
diepgaande morele, politieke en histori
sche wortels en er zal nog veel spitarbeid 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 5/83 

250 

verricht moeten worden eer de partij uit 
de problemen is. Duidelijkheidshalve wil 
schrijver dezes er geen twijfel over laten 
dat hij de boodschap van Paus Joannes 
Paulus II aan de Tweede Ontwapenings
assemblee van de VN een voortreffelijk 
document vindt. Tijdens deze assemblee 
merkte de vertegenwoordiger van Maleisië 
op dat iedereen over ontwapening sprak, 
maar dat de wedloop doorging en hij 
vroeg zich af waarom. Het antwoord van 
de paus was, dat de problemen meer in de 
mens liggen dan in de bom. Maar de mens 
ziet het liever andersom. Is ook dát geen 
moderne dwaling? En moeten de Kerken 
ons daar niet van bevrijden? 

Naschrift 
Na afsluiting van dit artikel werd de der
de versie van de ontwerp-brief van de 
Amerikaanse bisschoppen bekend. Deze 
is genuanceerder dan de vorige twee. In 
zijn veroordeling van de bewapenings
wedloop sluit de tekst aan bij Vaticanum 
Il en het Dokument van het Vaticaan over 
bewapeningswedloop en ontwapening, uit 
1976. De tekst erkent het recht en de 
plicht van naties tot zelfverdediging tegen 
agressie en onderschrijft het principe van 
tweezijdige ontwapening. 
De tekst handhaaft de afwijzing van een 
eerste inzet van kernwapens en wekt de 
burgers op zich te verzetten tegen elk idee 
van het voeren of winnen van een kern
oorlog. Hij noemt de afschrikking, hoewel 
toelaatbaar onder strikte voorwaarden, 
'een ongeschikte strategie als een basis op 
lange termijn voor vrede' en slechts ge
rechtvaardigd tezamen met oprechte po
gingen tot wapenbeheersing en ontwape
ning. De tekst maakt echter duidelijker 
dan in de vorige ontwerpen onderscheid 
tussen de algemene en aanvaarde leer van 
de Kerk en de pogingen van de bisschop
pen zelf om tot meer concrete aanbeve
lingen voor een streven naar vrede en 
ontwapening te komen. Deze laatsten zijn 
niet in geweten bindend voor de Ameri-
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kaanse Rooms-Katholieken, maar wel een 
uitnodiging tot verdere bezinning. Dat 
laatste is een hoofddoel van de Ameri
kaanse bisschoppen geweest: het debat 
over de kernwapens op een andere leest 
schoeien dan die van de strategische doc
trines van de Amerikaanse regering. 
Ter afsluiting zij er nog op gewezen dat 
het nodig is een onderscheid te maken 
tussen een beleid dat er op gericht is de 
noodzaak van een eventuele eerste inzet 
van kernwapens te vermijden, en een for-
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mele verplichting of belofte van een der
gelijk inzet af te zien. Het laatste gaat 
veel verder dan het eerste. Het eerste is 
zonder meer wenselijk en zal moeten wor
den nagestreefd zowel bij het overleg over 
wapenbeheersing in Europa als door meer 
Westeuropese samenwerking in het kader 
van de NAVO. 


