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Hieronder wordt de tekst afgedrukt van de brief die 
die het CDA Partijbestuur heeft gezonden aan de 
voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenkonferentie 
inzake de vredes- en veiligheidsproblematiek. 

Aan Zijne Eminentie Johannes Kardinaal Willebrands, 
voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenkonferentie. 

Eminentie, 

Zoals u in uw brief d.d. februari 1981 1 ons 
in herinnering brengt, heeft u er in januari 
1976 op gewezen dat men 'naast rege
Iingen bij verdragen en mede ter onder
steuning daarvan, ook eenzijdige stappen 
op het gebied van wapenbeheersing en 
wapenbeperking niet zou moeten uitslui
ten; stappen die verenigbaar zijn met een 
geoorloofde en doelmatige bescherming 
van de eigen veiligheid, en die ook een uit
nodiging inhouden tot positieve reactie, 
welke voor werkelijke ontwapening nodig 
is'. 
U legt ons nu de vraag voor of wij in prin
cipe voor een eenzijdige stap zijn onder 
de tweevoudige voorwaarde, zoals u die in 
uw verklaring van 1976 heeft geformu
leerd. 

Wij hebben er goede nota van genomen 
dat u het noodzakelijk geacht heeft om de 
tweevoudige voorwaarde te vermelden 
waaraan eventuele eenzijdige stappen die
nen te voldoen. Tevens stellen wij vast dat 
u nogmaals herhaalt dat zulke stappen 
een functie moeten hebben naast rege
lingen bij verdragen en deze mede dienen 
te ondersteunen. Er kunnen zich omstan
digheden voordoen waaronder eenzijdige, 
door de NAVO of de VS gedane stappen, 
aan bovenstaande condities voldoen. Dit 

17 december 1981. 

is onder andere niet het geval voor een
zijdige denuclearisering van Nederland. 
Wij gaan daar in het hierna volgende na
der op in. 
De formule van 1976 achten wij zeer ver
antwoord en stimulerend en wij zeggen 
daarop dan ook volmondig ja, zulks in 
tegenstelling zowel tot diegenen die zonder 
meer eenzijdige stappen afwijzen, als tot 
diegenen die de koppeling met de door u 
genoemde voorwaarden uiteindelijk blij
ken te verwerpen. 
Wij tekenen hierbij aan dat ook in onze 
partij een aantal mensen gevonden worden 
die, voorzover het de nucleaire bewape
ning betreft, geneigd zijn om de tweevou
dige voorwaarde af te wijzen. Hoewel het 
CDA als zodanig hun stand punt niet deelt, 
erkent het in zijn program 'Om een zinvol 
bestaan' ook het 'zogenaamde atoom
pacifisme als een legitieme opvatting bin
nen de partij en verwacht (het CDA) daar
van ook een waardevolle inbreng in de ge
dachtenvorming' (artikel XI.2.b.). 
Daardoor is er in onze partij ook ruimte 
voor o.a. diegenen die vanwege hun afwij
zing van de door u gestelde tweevoudige 
voorwaarde, uw vraag met neen zouden 
beantwoorden. Onder hen zijn er die be
scherming van 's lands veiligheid door 
middel van een op de aanwezigheid van 

* 'Documentatie' is een rubriek waarin- incidenteel- noties, redevoeringen, brieven etc. over 
een voor de christen-democratic relevant thema opgenomen worden, die naar het oordeel van de 
redactie daarvoor in aanmcrking komen en die niet elders reeds in CDA-verband werden 
afgedrukt. 
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nucleaire middelen gebaseerde militair
politieke afschrikkingsstrategie als onge
oorloofd en ondoelmatig beschouwen en 
derhalve zullen zij de tweevoudige voor
waarde als onaanvaardbaar opvatten. 
Het CDA als zodanig deelt die opvatting 
niet en in het vervolg van dit schrijven 
zullen we vanuit de door het CDA aan
vaarde hoofdlijn van beleid op uw vragen 
ingaan. 

Ad 1 (Hoe ziet u de betekenis van ons lid 
zijn in bondgenootschappen? Moet men 
zich altijd richten naar de meerderheid in 
bijv. de NA VO?) 
Het NAYO-bondgenootschap is een orga
nisatie met een strikt defensieve betekenis. 
'In het Iicht van de internationale verhou
dingen blijft deNA YO voor de voorzien
bare toekomst hoofdinstrument van beleid 
ter voorkoming van oorlog, ten dienste van 
de beheersing van crises en voor het be
vorderen van vrede en veiligheid, alsmede 
voor de bescherming van democratische 
en maatschappelijke waarden die in onze 
samenleving gelden.' (artikel 11.5) Het 
CDA wenst dat de NA YO zich daarbij 
inzet voor de vermindering van nucleaire 
wapens. Initiatieven en besluiten binnen de 
NA YO moeten voortdurend aan boven
genoemde doelstellingen worden getoetst. 
Als lid van het bondgenootschap moet 
Nederland 'van zijn kant waakzaam blij
ven opdat de verbintenis dat van NA YO
zijde nimmer in strijd met de doelstel
lingen van de YN als eerste wapengeweld 
zal worden ingezet, geen dode letter 
wordt' (artikel 11.13). 
Gezien de verantwoordelijkheid die de Ne
derlandse regering voor de veiligheid van 
ons land heeft, en gezien de onbetwistbare 
medeverantwoordelijkheid die Nederland 
draagt voor de veiligheid van de westerse 
democratieen, dient ons land een volwaar
dige plaats in te nemen binnen het 
NAYO-bondgenootschap. Oat impliceert 
de aanvaarding van de daaraan verbonden 
rechten en plichten, waaronder de op-
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dracht om 'een creatieve en kritische bij
drage te leveren aan de vorming van het 
NA YO-beleid' (artikel Xl.2.d.). 
Binnen het bondgenootschap heeft elke 
lidstaat een bepaalde speelruimte om zijn 
eigen inbreng tot gelding te brengen. Ne
derland hoeft zich niet altijd te richten 
naar de meerderheid in de NAYO en heeft 
dat in het verleden oak niet altijd gedaan. 
Wij herinneren hier aan de discussie rand 
de neutronengranaat. De veiligheidspara
graaf in ons program 'Om een zinvol be
staan' legt op vele plaatsen getuigenis af 
van het bij ons levende besef dat Neder
land een initiatiefrijk bondgenoot dient te 
zijn. Zo wordt van de zijde van het CDA 
uitdrukkelijk een beleid voorgestaan, 
waarbij Nederland binnen het bondgenoot
schap voortdurend pogingen doet om de 
zogenaamde atoomdrempel te verhogen. 
Als voorbeeld moge tevens gelden dat Ne
derland een voorbehoud heeft gemaakt 
terzake het al dan niet stationeren van 
nucleaire middellange-afstandswapens op 
zijn grondgebied (artikel 11.9.). Een voor
behoud waarbij de bondgenoten zich heb
ben moeten neerleggen. 
Het beschikken over een eigen speelruimte 
houdt echter tevens in dat daaraan gren
zen verbonden zijn. Naar onze opvatting 
zijn die grenzen daar gelegen waar een 
wezenlijke verbreking van de politieke en 
militaire eenheid van het bondgenootschap 
dreigt. Het streven naar een feitelijke vol
waardigheid als NA YO-lid, een status die 
noodzakelijk is voor onze politieke in
vloed, impliceert dat wij bij de formulering 
en de doorvoering van onze politieke ini
tiatieven rekening houden met de politieke 
context waarin het NA YO-forum opereert. 
Onze houding t.o.v. de NA YO wordt be
paald door een zakelijke afweging van de 
mogelijkheden en verantwoordelijkheden 
die Nederland heeft. Deze afweging vindt 
plaats op basis van het Program van Uit
gangspunten van het CDA. 

Ad 2 (Acht u het mogelijk aileen een een-
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zijdige stap te zetten als klein land dat ge
bonden is zoals het onze?) 
Aangezien de NA YO een bondgenoot
schap is van souvereine staten en derhalve 
geen supra-nationale organisatie, kan elk 
individueellid tot eenzijdige stappen over
gaan, ook als het een klein land is. Het 
blijft natuurlijk wei de vraag of zo'n een
zijdige stap van een land, militair en of 
politick, zinvol of vruchtbaar is. Met name 
zullen de twee door u genoemde voor
waarden daarbij scherp in het oog gehou
den moeten worden. Tevens moet worden 
bedacht dat de defensie, waarvan in die 
tweevoudige voorwaarde gesproken wordt, 
niet aileen de veiligheid van Nederland 
maar ook die van de westelijke democra
tieen en van de gehele wereld betreft. Met 
name zal moeten worden bedacht dat 
zulke stappen de stabiliteit in de wereld 
niet mogen verstoren, maar juist moeten 
verbeteren. Wij streven naar zo'n verbete
ring, niet vanuit een ongeregelde gehecht
heid aan 'evenwichtigheid', maar omdat de 
cerste en laatste bekommernis die ons 
allen client tc verenigen is: het voorkomen 
dat waar ter wereld ook een nucleair con
flict uitbreekt. Dat maak zorg voor stabili
teit tot een onontkoombaar dee! van de 
Nederlandse verantwoordelijkheid. 
Naarmate onderhandelingen over de be
heersing en vermindering van kernwapens 
een belangrijker rol gaan spelen, neemt de 
zinvolheid van eenzijdige stappen op dit 
gebied af en zullen deze stappen zelfs sterk 
contra-produktief worden. lndien het wes
ten niet eensgezind reageert, zijn van on
derhandelingen wcinig positieve resultaten 
te verwachten. Bij de Sovjet-Unie zal dan 
immers onzekerheid bestaan omtrent de 
vraag welkc voorwaarden zij zal moeten 
aanvaarden. Derhalve wenst het CDA dat 
'de NAVO haar eigen taak op het gebied 
van wapenbeheersing en -vermindering 
door gecoordinecrde aanpak daarvan be
vordert' (artikel 11.6.). 

Ad 3 (Welke zijn uw kanttekeningen-
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positief en/ of negatief - en op welke 
gronden bij het voorstel van het IKV, zoals 
overwogen door Pax Christi?) 
De brochure van Pax Christi 2 omvat een 
analyse van de huidige spanningsverhou
ding tussen Oost en West en stelt, mede 
aan de hand van ethische, wetenschappe
lijke, politieke en pastorale overwegingen, 
een bepaalde oplossing voor. 
Wij achten het juist dat de geschetste pro
blematiek vanuit deze verschillende zijden 
wordt belicht en dat voorstellen op de ge
noemde overwegingen worden gebaseerd. 
Deze zijn aile. en in integraal verband, van 
wezenlijk belang voor het vinden van op
lossingen. De vraag rijst echter of dit in de 
brochure consequent tot zijn recht komt. 
V oorzover in de analyse ongerustheid 
naar voren wordt gebracht over de voort
gaande bewapeningswedloop en de aan 
beide zijden aan te treffen neiging om 
militaire superioriteit te verwerven, delen 
wij de opvatting van het rapport. Wij wil
len u hierbij verwijzen naar datgene wat 
in de brochure 'Over vredesbeleid' 3 van het 
Wetenschappelijk lnstituut voor het CDA 
over zulk streven is opgemerkt. Men moet 
echter de feiten recht doen. Zo moet wor
den gesteld dat president Carter serieus 
getracht heeft om van het superioriteits
denken los te komen en dat de nieuwste 
voorstellen van de regering-Reagan impli
ceren dat het SALT II regiem de facto 
wordt aanvaard. 

Over de ethische overwegingen 
Wij menen dat de zorgvuldigheid bij de 
afweging van politieke factoren voortdu
rend van ethiek doordrongen moet zijn. 
Derhalve achten wij het niet mogelijk dat 
er een scheiding wordt aangebracht tussen 
ethische argumentaties enerzijds en poli
tieke analyses anderzijds. Dit brengt met 
zich dat het op ethische gronden bepleiten 
van een politick waarvan, op grond van 
eerlijke en grondige analyse, gevreesd 
moet worden dat die averechts uitwerkt op 
de centrale bekommernis die de ethiek 
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eigen moet zijn, als onethisch moet worden 
afgewezen. In dit verband valt het ons op 
dat de conclusies van het Pax Christi
rapport reeds geformuleerd worden aan 
het eind van het eerste hoofdstuk over de 
ethische overwegingen, dus los van de 
wetenschappelijke en politieke analyse. 
De compositie van de brochure wordt zo
doende gekenmerkt door een volgorde tus
sen conclusies en argumentaties waardoor 
men snel in cirkelredeneringen vervalt. In 
dit verband prefereren wij het tweede ge
deelte van punt 3 op pagina 6 van het 
rapport 4 boven de uitspraak op pagina 2 
van uw schrijven, welke luidt 'en samen 
zoeken nadere morele normen te ontwik
kelen om de te nemen stappen te kunnen 
verantwoorden'. Dit zoeken zal steeds ge
paard moeten gaan met een helder besef 
van de werkelijkheid waarop deze normen 
betrekking hebben. Zo'n ethische analyse 
zal de problemen open moeten leggen op
dat er ruimte ontstaat voor de keuze van 
verantwoorde wegen die wellicht kunnen 
afwijken van die welke men aanvankelijk 
op het oog had. Helaas treft men bij velen 
de neiging aan om de ethiek in dienst van 
een bepaalde politieke opzet te stellen. Dat 
is de omgekeerde weg. 
Het lijkt ons dan oak een goede methode 
om de uitspraken van het kerkelijk leer
gezag zonder vooringenomenheid te analy
seren. Onzes inziens kan uit de relevante 
documenten niet worden aangetoond dat 
het IKV-voorstel de juiste weg is. De 
schrijvers van de brochure onderkennen 
dat ook blijkens kritiek op pagina 18 van 
de brochure op de antwoorden die worden 
gegeven in het Vaticaanspleidooi voor de 
ontwapening. Deze antwoorden worden 
als conventioneel bestempeld. Ook terzake 
de uitspraken van het Amerikaanse epis
copaat, zoals zij in een vrije vertaling op 
pagina 23 zijn weergegeven, kan slechts 
met behulp van een zeer betwistbare extra
polatie tot steun voor het IKV-voorstel 
worden besloten. 
Onzes inziens moet op grond van ethische 
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overwegingen worden vastgesteld dat het 
berusten in het bezit en gebruik van kern
wapens ethisch onaanvaardbaar is. Daar
om zal in de politiek en daarbuiten een 
ieder zich moeten inspannen om naar ver
antwoorde wegen te zoeken om ons uit de 
gerezen impasse te bevrijden. Wetenschap
pelijke en politieke analyses moeten uit
wijzen welke wegen daarbij als verant
woord en begaanbaar kunnen worden aan
gemerkt. 

Over de wetenschappelijke overwegingen 
Ook in dit hoofdstuk wordt uitgegaan van 
de juistheid van het IKV-voorstel. Het 
rapport van Pax Christi geeft een uitvoerig 
expose over de wetenschappelijke theorie 
welke aan het door het IKV voorgestane 
model ten grondslag ligt. Wij zijn van 
mening dat de theorie die met de afkorting 
GRIT wordt aangeduid niet zo maar van
uit het bereik van de psychologie naar dat 
van de internationale verhoudingen kan 
worden overgeplant. Het gedrag van staten 
onderling heeft een eigen karakter dat af
wijkt van het gedrag van personen of groe
pen. Wij vragen ons bovendien af of het 
wei voldoende is om slechts de theorie 
van een auteur (Osgood) in de overwe
gingen te betrekken. Tndien weer echter 
vanuit gaan dat de gekozen theorie de 
beste is die de voorstanders van het IKV
model konden vinden - en gezien de ernst 
van de problematiek moeten wij aanne
men dat zij de beste theorie hebben geko
zen- en indien wij de aangeduide genera
lisering aanvaarden, dan moet van de 
auteurs toch worden geeist dat zij de theo
rie zelf, met name wat betreft de voor
waarden waaronder deze geldig is, accep
teren. 
De wetenschappelijke integriteit laat niet 
toe dat voorwaarden, die de toepasbaar
heid van de theorie bepalen, verwaarloosd 
worden bij de presentatie. Raadpleging 
van de oorspronkelijke artikelen, met 
name van de meest recente waarnaar de 
brochure verwijst (het artikel uit mei 
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1980 5), wijst het volgende uit: 
- Men dient volgens de GRIT-theorie uit 
te gaan van de mogelijkheid van een ratio
nele en effectieve functie van en derhalve 
de aanvaardbaarheid van een nucleair 
afschrikkingssysteem. Dit is voor het kun
nen functioneren van GRIT fundamenteel. 
- Ook de kans op conventionele oorlog 
moet door de cenzijdige stappen-strategie 
niet worden vergroot en derhalve moet 
volgens Osgood in de regia's waar zulke 
conflicten te verwachten zouden zijn, con
ventionele pariteit bestaan. 
- lndien er geen of negatieve antwoorden 
van de overzijde op het GRIT-proces wor
den gegeven, dan moet de v66r het inzetten 
van de procedure der eenzijdige stappen 
bestaande status quo worden hersteld. 
(De methode van 'carrot and stick'.) Men 
kan dus met 'stoppen' niet volstaan. 
- Een eerste stap mag geen grote, over
haaste en mogelijkerwijze destabiliserende 
eenzijdige actie zijn. 
- De GRIT -strategie dient ter ondersteu
ning van onderhandelingen. 

Wij geven deze aanvullingen en toespit
singen uit de oorspronkelijke literatuur 
weer, aangezien deze. naast datgene wat 
reeds aan voorwaarden in de Pax Christi
brochure is opgenomen, duidelijk maken 
dat de politiek vergaande en het bondge
nootschap ontwrichtende en de internatio
nale verhoudingen derhalve destabilise
rende leuze 'de kernwapens Nederland uit' 
niet te rijmen is met de voor de onder
steuning daarvan aangevoerde theorie. 
Overigens moet het ons van het hart dat 
de sceptische commentaren vanuit leidende 
kringen van het IKV op de eenzijdige ma
tiging van de bewapening in de zeventiger 
jaren aan westelijke zijde en op bijvoor
beeld de terugtrekking van duizend kern
koppen uit West-Europa de stimulerende 
werking van door het westen te nemen 
eenzijdige stappen drastisch ondergraven. 
De serie eenzijdige stappen, waarvan voor
beelden in de GRIT-literatuur worden ge-
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geven, bestaat overigens uit vee! kleinere 
eenheden dan in de regel wordt gesugge
reerd. Het gaat erom dat door een syste
matisch en controleerbaar gedrag de weg 
naar ontspanning wordt ingezet. Dat ge
drag moet beheerst verlopen; men is be
paald niet uit op schokeffecten. Voorts 
wijzen wij erop dat de GRIT-strategie in 
Nederland zeer eenzijdig op militaire 
stappen wordt toegepast, terwijl zoals ook 
het rapport van Pax Christi vermeldt, het 
de bedoeling is dat deze stappen op zeer 
uiteenlopend politiek terrein worden ge
nomen. 
In het bovenstaande wordt door ons im
manente kritiek uitgeoefend. Het CDA 
huldigt zelf de GRIT -theorie niet. Zelfs 
worden bepaalde eisen door ons als te ver
gaand beschouwd zoals bijvoorbeeld de 
eis van conventionele pariteit in het poten
tiele conflictgebied Europa. Wij zijn tot 
de conclusie gekomen dat het beleid van 
het CDA dat in het rapport 'Over vredes
beleid' wordt betiteld als een strategie van 
het juist-voldoende-niveau, geplaatst kan 
worden op de lijn tussen de GRIT-strate
gic en de door Pax Christi voorgestane 
politiek. 

Over de politieke overwegingen 
Het hoofdstuk 'Politieke overwegingen' 
bevat uitspraken die wij krachtig willen 
bijvallen. Terecht wordt gesproken over 
de gevaarlijke zuigkracht die van een stre
ven naar militaire superioriteit uitgaat. 
Treffend is de beschrijving van de gevoe
lens van onmacht, welke zich van ons 
meester dreigen te maken als wij zien hoe 
diep de mens in het kwaad verstrikt is. 
Het is echter van belang dat we die ge
voelens niet versterken. We zullen reele 
perspectieven moeten tonen opdat men 
niet tot wanhoopsdaden verleid wordt. 
Op een groot aantal punten mag echter 
kritiek niet achterwege blijven. Zo moet 
worden beklemtoond dat een strategic die 
een potentiele tegenstander er slechts van 
afhoudt om tot agressie over te gaan zelf 
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een defensief karakter draagt. Wij ver
werpen suggesties als zouden wij tot een 
imperialistisch bondgenootschap behoren. 
Voor de NAVO is het 'overheersen' over 
het Warschaupact norm noch doe!. De 
schets die daarentegen van de Sovjet-Unie 
wordt gegeven (pagina 45 6) komt ons rijke
lijk optimistisch voor. Wij zien de regering 
van de Sovjet-Unie nag altijd als een 
macht optreden die door onzes inziens ver
werpelijke ideologische doeleinden wordt 
beheerst en die weliswaar intern en extern 
agressieve trekken vertoont, maar haar 
ideologie niet zonder gevoel voor verant
woordelijkheid voor het voorbestaan van 
het eigen land en volk in toepassing 
brengt. 

Overigens lijkt ons een denuclearisering 
van bijvoorbeeld Roemenie, in antwoord 
op een denuclearisering van Nederland, 
geen zinvolle optie omdat in Roemenie 
van nuclearisering geen sprake is geweest. 
Men vraagt zodoende om een loos gebaar. 
Wij zijn er ons van bewust dat wij hiermee 
geen nieuwe informatie aan lKV of Pax 
Christi aanreiken en vragen ons derhalve 
des te sterker af wat de bedoeling van hun 
stellingen op dit punt mag zijn. 
ln dit hoofdstuk worden wederom diverse 
opmerkingen over de strategie van de een
zijdige stappen aangetroffen waarmee de 
auteurs zich ver verwijderen van de voor
waarden die de toepasbaarheid van die 
strategie bepalen. We noemen de volgende 
opmerkingen (wij oefenen nog steeds im
manente kritiek uit): 
- de bestrijding van evenwichtsdenken en 
van het afschrikkingssysteem; 
- de gedachte dat aan de NAVO afge
dwongen eenzijdige stappen nag binnen de 
GRIT-strategic zouden passen; 
- het afzien van de noodzaak om een ge
integreerd programma van eenzijdige 
stappen ter beschikking te hebben; 
- de verwaarlozing van de noodzaak om 
zo'n programma op beheerste wijze uit te 
voeren; 
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- het lichtvaardig behandelen van de mo
gelijkheid dat een serie eenzijdige stappen 
mislukt, zodat wij er slechter voor zouden 
staan dan aan het begin (over herstel van 
de voorafgaande status quo wordt gezwe
gen; de in de GRIT -strategie vervatte me
thode van 'carrot and stick' wordt nergens 
genoemd); 
- het afzien en het zelfs afwijzen van de 
voorwaarde dat de strategic uit een serie 
stappen moet bestaan (pagina 48, 49). 

V oorts blijkt, in de optiek van Pax Christi, 
dat de GRIT-strategie, en niet de onvoor
waardelijke eenzijdige ontwapening, wordt 
voorgestaan op grand van het feit dat er 
nu veiligheidsbehoeften onder mensen be
staan en omdat voor eenzijdige ontwape
ning onvoldoende maatschappelijke en 
politieke steun in onze samenleving te ver
werven zal zijn (pagina 7). 
De mede-verantwoordelijkheid voor mon
diale veiligheid wordt niet als motief ge
noemd. Oak de eigen merites van de 
GRIT -theorie blijken de doorslag niet te 
geven. Bij de lezer komt dan de vraag op 
of de keuze voor de GRlT-strategie wel
licht zijn basis vindt in tactische en oppor
tuniteitsoverwegingen en of men niet ge
neigd zal zijn om deze theorie, die de 
wetenschappelijke basis van het u voorge
legde voorstel heet te zijn, onmiddellijk te 
verlaten zodra andere, verder in pacifisti
sche richting gaande, voorstellen haalbaar 
blijken. Kortom, neemt men de eigen we
tenschappelijke theorie wel serieus? 
Het hoofdstuk loopt uit op de gedachte 
dat de leuze 'de kernwapens Nederland 
uit' vooral beoogt om het moreel (van de 
vredesbeweging) te versterken (pagina 54) 
en dat zodoende door Nederland een im
puls zal worden gegeven 'aan al die groe
pen en instellingen etc. in andere Ianden 
van Oost en West die bezig zijn hun eigen 
politici, partijen en regering tot een ont-
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wapeningsbeleid tc bewegen' (pagina 53). 
Gezien de zeer ongelijke invloed van pu
blieke opinies in Oost en West impliceert 
dit een chaotiscring van de internationale 
politick en wel met name aan die zijde 
waar publieke opinies de mogelijkheid 
hebben regeringen te be"invloeden. De be
heersing van het proces van eenzijdige 
stappen waarop de GRIT-theorie zo sterk 
de nadruk legt als voorwaarde voor haar 
toepasbaarheid, wordt hier geheel verla
ten. Wij willen erop wijzen dat het opwek
ken van massaal protest dat !outer uit 
gevoelde machteloosheid voortkomt, op 
zich nog geen macht ten goede schept. 
Hoe men ook over bepaalde theorieen 
mag denken, vanuit onze politieke verant
woordelijkheid zal zo'n destabilisering van 
de internationale verhoudingen vanwege 
de niet meer te schatten risico's nooit als 
methode of doelstelling aanvaard kunnen 
worden. Wij nemen aan dat deze redene
ring meer past in de rubriek 'actiemodel
len' zoals besproken in het rapport 'Over 
vredesbeleid'. Indien dat zo is, wordt het 
voeren van een openhartige en serieuze 
discussie tussen mensen die de vrede na
streven, meer bemocilijkt dan nodig is. 

Over de pastorale overwegingen 
Ook in het hoofdstuk 'Pastorale overwe
gingen' wordt eerst het pastoraal advies 
aan de bisschoppen gcgeven alvorens tot 
pastorale overwegingen over te gaan. U 
wordt gevraagd om u 'te scharen achter 
het voorstel Nederland te denucleariseren 
in het kader van een beleid van eenzijdige 
initiatieven' (pagina 58), evenwel op zo'n 
wijze dat 'de kerk slechts aanbeveelt om 
een bepaald politick voorstel serieus in 
beschouwing te nemen' (pagina 64). 
Daarmee hopen de auteurs te vermijden 
dat 'zij die van andere politieke schattin
gen uitgaan ... zich in hun christen-zijn 
voelen aangetast' (pagina 64), dat politici 
tot bepaalde beslissingen gedwongen wor
den (pagina 65) en dat over gewetens zal 
worden geheerst (pagina 65). Het komt 
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ons voor dat dit pastoraal advies aan u op 
meerdere gedachten hinkt, maar het meest 
op die van 'het zich scharen achter', met 
aile implicaties van dien. Ook wij zijn 
overigens van mening dat het vrijwel on
mogelijk is om aan het concrete voorstel 
van het IKV (dat wij vcrwerpen) voorbij te 
gaan. 
Wij waarderen dat de auteurs de spanning 
die er in hun visie op het kerkelijk spreken 
aanwezig is, onderkennen, maar betreuren 
dat zij daaruit niet de voor de hand lig
gende consequenties trekken. Gedurende 
de lange periode dat de christen-democra
tic hier te Iande bestaat, hebben wij door 
schade en schande geleerd zeer terughou
denheid te zijn om 'onze oplossingen' het 
stempel van 'in overeenstemming met 
Gods bedoelingen' te geven. 
Met het Pax Christi rapport (pagina 64) 
zeggen wij dat we altijd met onzekerheden 
achterblijven, sterker nog, wij blijven met 
zekerheden achter betreffende die aspec
ten en gevolgen van ons beleid die wij 
uiterst moeilijk vanuit een christelijke le
venshouding aanvaarden kunnen, ja, waar 
we niet in mogen berusten. Dat geldt voor 
de aard van ons veiligheidssysteem en ook 
voor het feit dat wij het uitzicht op een 
rechtvaardiger samenleving voor vele vol
ken belemmeren kunnen! 
Het zoeken naar een verantwoord beleid 
is een zaak van vallen en opstaan. Indien 
men zich gehoorzaam onder de oproep 
van het Evangelic wil plaatsen dan weet 
men dat mensen noch in de politick, noch 
daarbuiten een gerust geweten kunnen 
hebben. Zeker voor het vraagstuk van de 
bewapening geldt, dat de verscheurdheid 
van het bestaan en van de mensen voor 
een ieder, welke oplossing hij ook voor
staat, een beklemmende realiteit zijn moet 
en, 'wie meent te staan, zie toe dat hij 
niet valle'. 

Wij vragen u derhalve geen uitspraak die 
ons politick standpunt op een kerkelijk 
voetstuk plaatst en menen dat ook zij die 
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andere politieke schattingen maken dit niet 
van u mogen vragen. Voorts: wij staan 
allen onder dezelfde Heer, maar tussen 
ons is verscheidenheid van roeping. Wij 
vragen ons af of zij die uw stem voor een 
bepaalde politick verlangen, die verschei
denheid voldoende onderkennen. 'Er 
wordt gemakkelijk om de instemming van 
de kerken geworven, omdat zij ... als niet 
te versmaden machtspolitieke factor wor
den ervaren' (pagina 66). 
Daarmee is niet gezegd dat uw pastoraal 
spreken niet politick relevant zou mogen 
en soms ook moeten zijn! Het CDA hecht 
dan ook een wezenlijke betekenis aan de 
uitspraken van christelijke kerken (art. 2 
van het Program van Uitgangspunten van 
het CDA). Het spreken van de Nederland
se kerken is onzes inziens in belangrijke 
mate mede oorzaak van het feit dat vele 
Nederlandse politici zich terzake van de 
bewapening zo bewust zijn van hun verant
woordelijkheid en dat zij in vele opzichten 
daarbij door een actieve bevolking worden 
aangemoedigd en gesteund. 

Wij vermelden de volgende, voor onze po
litick fundamentele, inzichten: 
- De afwijzing van nationalisme en het 
daartegenover gegroeide besef mede ver
antwoordelijk te zijn voor de volken om 
ons heen, dichtbij en veraf. 
- De verwerping van de gedachte dat de 
nationale waardigheid moet worden afge
meten aan militaire kracht. 
- De bereidheid om militair de mindere 
te zijn en daardoor de defensieve aard van 
de eigen politick te beklemtonen. (De stra
tegic van het-juist-voldoende-niveau, zie 
'Over vredesbeleid'.) 
- De voortdurende nadruk op onze taak 
om creatief te zijn in het zoeken naar 
wegen tot ontspanning. 
- De nadruk op de mensenrechten en het 
besef dat deze in de Oost-West en Noord
Zuid verhoudingen aan de orde moeten 
worden gesteld en dat de Nederlandse en 
de westerse samenleving in dat opzicht 
voor anderen een hoopvol perspectief dient 
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te bieden. 
- Het feit dat de ontwikkelingshulp bij 
ons een prioriteit is en dat de opbouw van 
de derde-wereldlanden, mede ten gunste 
van een relativering van de Oost-West 
spanningen, wordt nagestreefd. 
- Het inzicht dat mens en samenleving 
niet aileen en zelfs niet in de eerste plaats 
door militaire kracht maar zeker ook door 
beleid op diverse andere terreinen bevei
ligd en gediend moeten worden. 
Deze fundamentele inzichten en vele an
dere op het gebied van de internationale 
politick en op andere beleidsterreinen zijn 
politick uiterst relevant, bestempelen een 
groot deel van het Nederlandse politieke 
klimaat en zijn niet los te denken van de 
geestelijke Ieiding die er van de kerken 
uitgaat. 

Gezien de polarisatie die soms tussen ge
lovigen terzake van de defensiepolitiek 
dreigt (een polarisatie die onvruchtbaar 
zal blijken, misleidend zal werken naar 
beide zijden en onder meer d:i<irom krach
tig bestreden moet worden) heeft u een 
zware pastorale taak. In aile bescheiden
heid en met besef van onze beperkte be
voegdheid in dezen willen wij echter, met 
name omdat u ons om commentaar erop 
vraagt, in dit verband het volgende zeg
gen: 
- Het, bij brede massa's, scheppen van de 
verwachting dat snclle successen bereik
baar zijn, bevat het gevaar dat men daar
door minstens mede-verantwoordelijk 
wordt voor massale frustraties die geen 
uitweg in constructieve zin kunnen vinden. 
- Het scheppen van scepticisme ten op
zichte van aile andere visies dan het eigen 
verabsoluteerde standpunt zal de mensen 
in desillusie achterlaten. 
- Uit de erkenning dat ondersteuning van 
een bepaald politick voorstel geen onfeil
bare uitspraak kan zijn, volgt niet dat de 
voorgestelde uitspraak een verantwoord
feilbare is. 
- Het geeft geen pas om (zoals op pagina 
67 en 68 van de Pax Christi brochure ge-
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beurt) aan diegenen die andere politieke 
standpunten huldigen onzuivere motieven 
in de schoenen te schuiven. Op zo'n wijze 
schept men een vijandsbeeld van de an
dersdenkende waarin die ander zich in het 
gcheel niet meer herkennen kan. 
- Vrij vee] relevante feiten blijven onver
meld zodat de voorlichting die van de 
brochure uitgaat zeer gebrekkig is (bijv. 
het feit dat Carter zijn nucleaire strategic 
nolens volens aanpaste aan die van de 
Sovjet-Unie, pagina 38). 
- De suggestie dat het eigen voorstel een 
'zo puur mogelijke uitdrukking is van ge
loof' (pagina 71) en de daarop volgende 
associatie tussen het bepleiten van de stra
tegic van de eenzijdige initiatieven, zoa1s 
overgenomen in de Pax Christi brochure, 
enerzijds en het aanvaarden van het heils
initiatief van Christus' komst in deze we
reid anderzijds, geeft blijk van een dus
danige overmoedige vereenzelviging van 
eigen wil met Gods Wil, dat het ons over
bodig voorkomt daaraan verdere kwalifi
caties te verbinden. 

Ad 4 (Kunt u eventueel andere altematie
ven voor eenzijdige stappen, resp. altema
tieve activiteiten die bet kemwapen terug
dringen bedenken en voorstellen?) 
De vermindering van de internationale 
spanningen en de terugdringing van de 
(kern)bewapening is een taak die zeker 
niet eenvoudiger is dan bijvoorbeeld de 
op1ossing van de sociaal-economische pro
blemen waarin de wereld verkeert. Sugge
reert men dat een eenvoudig middel tegen 
een duidelijk element van het ziektebeeld 
de genezing biedt, dan heeft men inmid
dels het te bestrijden kwaad buiten zich
zelf gelokaliseerd (i.e. in het kernwapen) 
en zal men er Iicht toe komen om als 
spiegelbeeld ervan het 'genezende' voorstel 
als een heilsboodschap op te vatten. 
Daarmee is de ernst en de vertakthcid van 
de kwaal miskend. Het CDA wijst dan 
ook een eenzijdig militair-politieke bena
dering van de spanning tussen Oost en 
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West af en zal zeker binnen zo'n militair
politieke benadering niet blijven staan bij 
de vaak nuttige maar toch van beperkte 
betekenis zijnde methode van eenzijdige 
stappen. 
Kenmerkend voor het door het CDA 
voorgestane vredes- en veiligheidsbeleid is 
(wij refereren aan het CDA-program 'Om 
een zinvol bestaan'): 
- de nadruk op vestiging van een interna
tionale rechtsorde die rechtvaardiger so
ciale en economische verhoudingen omvat 
(artikel 11.1 ); 
- de veelheid aan beleidsterreinen die bij 
ontspanning betrokken worden (artikel 
9.33 en artikel11.3) opdat het fundamen
tele karakter van het probleem niet ver
doezeld wordt; 
- voorstellen voor vertrouwenwekkende 
maatregelen (artikel 11.3) voor welke 
voorstellen goede perspectieven bestaan; 
- de nadruk op de functie van internatio
nale lichamen (stukjes internationale 
rechtsorde in wording) en de eigen inbreng 
van Nederland daarin (artikel 11.2 en 
11.4); 
- de aanvaarding van de NAVO in het 
verlengde van het boven gestelde (artikel 
11.5, 11.6 en 11.7) omdat oplossing van de 
prob1ematiek zeer gediend is met het 
scheppen en zo goed mogelijk in stand 
houden van enige overzichtelijkheid. Ver
brokke1ing van de bondgenootschappen in 
Oost en West v66rdat de spanningen zijn 
verminderd zal immers door de Sovjet
Unie en door de Verenigde Staten in de 
eerste plaats als een bedreigende onzeker
heid worden opgevat hetgeen de risico's 
op het gebruik van geweld onnodig en op 
een onoverzienbare wijze zal doen toe
nemen; 
- directe beinvloeding van het bewape
ningsniveau en terugdringing van onze 
afhankelijkheid van kernwapens en andere 
massa1e vernietigingswapens zoals deze 
aan de orde komen in: 
+ artikel 11.8. Verhoging van de atoom
drempel door terugdringing van nucleaire 
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gevechtswapens. Op dit gebied zijn in de 
NA VO resultaten geboekt en zijn verdere 
resultaten bereikbaar. We noemen het be
Ieid inzake de atoommijnen en de lucht
verdedigingsraketten (zie ook het tweede 
deel van artikel 11.1 0); 

+ artikel 11.9. Voorbehoud ten opzichte 
van het al of niet plaatsen van middel
lange-afstandswapens en druk op de 
NA VO om niet eerst te bewapenen en 
daarna pas te onderhandelen, maar daar
entegen met onderhandelen te beginnen 
in de hoop dat de 'plaatsing' geheel of 
grotendeels voorkomen kan worden. Deze 
druk heeft, mede door het feit dat de 
Bondsrepubliek een soortgelijk standpunt 
innam, in de gewenste onderhandelingen 
geresulteerd; 
+ artikel 11.10. Terugdringing van strate
gische kernwapens via SALT-besprekin
gen. Wij delen de opvatting dat deze be
sprekingen niet aileen tot beheersing, maar 
ook tot echte vermindering moeten 
leiden; 
+ artikel 11.11. Het CDA vraagt aandacht 
voor de gevaren van andere massale ver
nietigingswapens. In het kader van de VN 
en elders blijken op dit gebied resultaten 
bereikbaar te zijn (de overeenkomst tegen 
BNC-wapens en geofysische wapens); 
+ artikel 11.12. Zoveel mogelijk ver
vanging van kernwapens door conventio
nele bewapening. De nadruk op 'conven
tioneer is ook anderszins nodig om de af
hankelijkheid van kernwapens te vermin
deren; 

+ artikel 11.13. Handhaven van de ver
bintenis van de NA VO dat dit bondge
nootschap nimmer als eerste naar de wa
pens zal grijpen; 

+ artikel 11.20. Bevordering van vredes
onderzoek en informatieverstrekking over 
vredes- en veiligheidsproblemen; 
+ het CDA deelt de ruim verbreide opvat
ting dat beheersing van de technologische 
ontwikkeling van wezenlijk belang is voor 
de terugdringing van de bewapening. 
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Zoals u ziet kunnen in dit beleid eenzijdige 
stappen (met name geYntegreerd in 
NAVO-beleid) onder omstandigheden een 
rol spelen. Dit geldt min of meer vanzelf
sprekend voor de terugdringing van nu
cleaire gevechtswapens, maar ook waar 
het over middellange-afstands- en strategi
sche wapens gaat wordt eenzijdigheid als 
middel tot bevordering van onderhande
lingen niet uitgesloten. (Wij denken bij
voorbeeld aan de terugtrekking van dui
zend kernkoppen uit West-Europa.) Zij 
moet echter een zinvolle functie hebben 
in het totaalbeleid naar ontspanning. Een
zijdige denuclearisering van Nederland 
past daarin niet. 
Ontspanning zien wij fundamenteel als een 
wederzijds proces. Het komt ons voor dat 
een andere opvatting over de betekenis 
van dit woord onmogelijk is. Ook het Pax 
Christi rapport wijst in die richting. Be
trouwbare uitzichten op vermindering van 
spanning kunnen volgens het CDA slechts 
door onderhandelingsresultaten worden 
verkregen. 

Het zou te ver voeren indien wij aile 
aspecten van het door het CDA voorge
stane beleid in dit antwoord zouden uit
diepen. De bezinning op het (kern)bewa
peningsvraagstuk vindt immers binnen de 
Nederlandse christen-democratie al gedu
rende vele jaren plaats. Tal van publika
ties leggen daar getuigenis van af. AI die 
tijd is datgene wat hier als de hoofdlijn 
van ons beleid beschreven staat, begeleid 
door kritische geluiden van partijleden 
en gekozen CDA-bestuuders, welke naar 
het atoompacifisme neigden. Nooit is het 
partijbestuur overgegaan tot verkettering 
van hun standpunt. Wij hebben elkaar ge
lukkig steeds als christen-democraten en, 
dieper nog, als christenen herkend, want 
wij weten over en weer hoezeer ieder bezig 
is met pogingen om een waardevolle in
breng in de gedachtenvorming te leveren. 
Wie zich diepgaand met dit politieke 
vraagstuk bezighoudt, beseft pijnlijk welke 
op zich onaanvaardbare aspecten of con-
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sequenties aan alle ingenomen standpun
ten verbonden zijn. Dat drijft ons steeds 
weer tot het zoeken naar effectieve en 
meer verantwoorde wegen. Moge God zulk 
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Hoogachtend, 

namens het Partijbestuur van het CDA, 

zocken richten en zegenen. drs. P. Bukman, 
voorzitter 

drs. M. Smits, 
secretaris 

Wij wensen u vee! wijsheid toe in de pasto
rale taken die u ook op dit terrein zijn 
opgelegd. 

1 Brief van de bisschoppen over het vraagstuk van de kernbewapening met het verzoek om een 
antwoord op enkele vragen en om een evaluatie van de brochure van Pax Christi R.K. kerk, 
kernwapens & ontwapening. 

2 R.K. kerk, kernwapens & ontwapening, Adviesrapport van Pax Christi Nederland over het 
IKV-voorstel 'Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland', uitgebracht 
aan de bisschoppen en de katholieke geloofsgemeenschap in Nederland. Vastgesteld op 4 okto
ber 1980. 
3 Over Vredesbeleid, uitgave van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, januari 1981. 
Rapport opgesteld door een studiecommissie van het W.l. onder voorzitterschap van prof. mr. 
A. M. Donner. 
4 

' ••• te helpen de morele normen verder te ontwikkelen waaraan verantwoorde stappen op de 
genoemde weg moeten voldoen'. 
5 Charles E. Osgood, The GRIT strategy, Bulletin of Atomic Scientist, May 1980, p. 58. 
Charles E. Osgood, Psycho-social Dynamics and the Prospects of Mankind, Institute of Com
munications Research, University of Illinois, 1980 (mimeographed). 
Zie ook: Svenn Lindskold, Trust Development, the GRIT proposal, and the Effects of Con
ciliatory Acts on Conflict and Cooperation. Psychological Bulletin, 1978, vol. 85, No. 4, 
772-793. 
Svenn Lindskold geeft hierin een uitvoerig overzicht van de uitkomsten van de voor de GRIT
theorie relevante experimenteel- en sociaal-psychologische literatuur. 
6 'De traditioneel positieve houding die de Sovjet-Unie tegenover de eigen bevolking en inter
nationaal getoond heeft met betrekking tot het ontwapeningsstreven.' 
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