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'Zijn we moe gestreden?' 

Met deze vraag begint een recente publikatie van het IKV. 11 Het is een uitspraak die 
niet op zichzelf staat. Het Dagblad Trouw21 beschrijft het klimaat in de 
vredesbeweging onder de koppen 'Kerken en IKV zijn verlegen met problemen', en 
'IKV bang dat we bezig zijn in moeras te verdrinken'. Er waren zeven vette jaren, 
maar wat daarna? 

Wie zou een jaar geleden hebben kunnen 
bevroeden dat dit de stemming zou zijn 
waarin de Vredesweek 1984 gevierd zou 
worden. Oktober 1983; aile reden voor 
triomfalisme, zelfvertrouwen bij de de
monstranten tegen het NA VO-dubbel
besluit: 'we zullen ze wei krijgen'. De 
houdbaarheid van de slogan 'De kernwa
pens de wereld uit, om te beginnen uit 
Nederland, werd in kringen van de anti
kernbewapening niet, althans niet pu
bliekelijk. betwijfeld .. Toch waren er 
vanaf begin 1983 al welsprekende signa
len dater in de vredesbewegingen die 
deze slogan voerden twijfels rezen over 
de ingeslagen koers. In het Overlegor
gaan tegen de kernbewapening bestond 
bij velen een grote mate van begrip voor 
de CDA-stelling dat anti-kernwapenleu
zen een wereldwijde strekking moesten 
hebben en niet hoofdzakelijk tegen de 
westelijke bewapening gericht konden 
zijn. Ook het pleidooi voor de Neder
landse Alleingang zoals in de slogan is 
vervat, mocht wat hen betreft vervallen. 
Andere. tweezijdige, leuzen werden naar 
voren geschoven. Een volmondig tege
moetkomen aan het CDA. dat zich zijn 
internationale verantwoordelijkheid te
recht zeer bewust was, blcek echter nog 
niet mogelijk. Voor diverse radicale 
~roepen ging deze ontwikkeling trouwens 

l) IKV Brieven en herichten, augustus 19il-l. 
~) Trouw, 27-R-'K-l. 

al vee I te ver. De scheuren in de bewe
ging kwamen daarbij verrassend duide
lijk aan het Iicht. De kloof tussen de 
politiek-ervaren actieleiding en de radi
calere, gevoelsmatig reagerende achter
ban, bleek ook binnen de grotere vredes
groepen te bestaan. 
Men herinnere zich de afwijzende reactie 
op de poging om de oproep van de 
Freeze-beweging als nieuwe dominante 
slogan over te nemen. De !eiders die dat 
hadden voorgesteld moesten zich in aller
lei bochten wringen om te bewijzen dat 
zij niet van hun oorspronkelijke geloof 
waren afgevallen31 Toen al, en zeker nu, 
werd en wordt heftig gestreden tussen 
rekkelijken en preciezen, de voorstan
ders van een op politieke resultaten ge
richte strategic en de aanhangers van het 
zuivere getuigenis. De preciezen hebben 
het gevoel verraden te worden. Hebben 
ze gelijk? Vanwaar de malaise in de vre
desbeweging? 

Oer-Nederlands 
Enkele jaren geleden werd een onsmake
lijke discussie gevoerd over de vraag of 
de toenmalige vredesbeweging vanuit de 
Sovjet-Unie werd gefinancierd of niet. 
De 'geheime documenten' waarin de be
wijzen voor zo'n financiering te vinden 
zouden zijn, kwamen nooit boven water, 

'I M . .J. Faber in Hervormd Nederland, 24 september 19K3. 
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anders dan in Denemarken waar die fi
nanciele betrokkenheid wei werd aange
toond. Toch bleef in Amerikaanse en in 
Nederlandse kringen de verdenking be
staan. Deze werd nog versterkt door de 
uitreiking van de Lenin-orde aan een 
voormalige Russische ambassadeur in 
Nederland, vanwege zijn veronderstelde 
'goede werk' bij de be'invloeding van de 
publieke opinie contra de neutronen
bom. De bloei van de Nederlandse vre
desbeweging is echter geenszins aan bui
tenlandse invloeden toe te schrijven. Het 
is een oer-Nederlands verschijnsel met 
diepe wortels in onze geschiedenis. Om 
die reden moet men dan ook niet ver
wachten dat de thema's van de vredesbe
weging ooit geheel zullen verdwijnen. 
Wat in onze tijd wei voor een hoogst 
moderne stroming wordt aangezien, 
moet overwegend als een herleving van 
oude denkmodellen worden bestempeld. 
De emotionaliteit die het spreken over de 
Vredesbeweging beheerst, zou door een 
analyse van haar denkmethoden tot rede
lijke proporties kunnen worden terugge
bracht. Hoe komt het dat mensen denken 
zoals ze denken? En hoe komt het dat 
bepaalde wegen slechts op teleurstellin
gen uitlopen? 

De christen en de machten 
Hoewel de verscheidenheid tussen aan
hangers van vredesbewegingen zeer 
groot is kunnen enkele gemeenschappe
lijke thema's worden gesignaleerd, die in 
hoge mate representatief zijn voor hun 
manier van denken en handelen. Het 
gaat daarbij met name over de verhou
ding tussen de christen en de machten en 
over de daarmee samenhangende klas
sieke vraag: 'wat doet een christen 
eigenlijk in de politick?'. 

In de hoofdstroom van katholicisme en 
protestantisme wordt politieke inzet 
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evenzeer als dienst aan God gezien als de 
kerkelijke inzet. De verhouding tussen 
beide wordt uitgebeeld als die tussen 
twee rijken, twee zwaarden, twee soorten 
van regering, waardoor God de wereld 
bestuurt. Elk van die rijken. zwaarden, 
regeringswijzen heeft zijn eigen kenmer
ken. maar de oorsprong en de normering 
van beide is uiteindelijk dezelfde. Ande
ren vergelijken de politieke en de kerke
lijke inzet als zusters van hetzelfde huis, 
zij het dat de ene- Maria, de luisterende 
- een beter dee! gekozen he eft dan de 
andere- Martha. de bedienende- (het 
beeld is van Erasmus en als beeld waar
schijnlijk geslaagder dan als bijbeluitleg). 
Nevenstromen in het protestantisme 
(maar er zijn ook parallellen in katho
lieke kring. met name in uitlopers van 
Franciscaanse orden) verzetten zich 
scherp tegen deze opvatting. Voor hen 
gaat het christen-zijn geheel op in het 
gemeentclid/kerklid-zijn. Daardoor 
staan de gemeente van christenen en de 
wereld met zijn machten, als volstrekt te 
scheiden werelden tegenover elkaar. De 
doperse groepen in de 16e eeuw hanteer
den dit model. -lJ Het schijnt nu weer zeer 
actueel te zijn. met name in de radicalere 
vleugels van de Vredesbeweging. waar 
het in vaak sterk geseculariseerde vorm 
opduikt. Voor pacifistische bewegingen 
heeft macht als zodanig een negatieve 
betekenis. 'Politici staan allemaal aan de 
verkeerde kant', constateerde een Ieider 
van de Amerikaanse Vredesbeweging 
(Jim Wallis). De Amerikaanse menno
niet Yoder5l beschrijft de uit het model 
voortvloeiende houding ten opzichte van 
de politick als volgt: 
1. wie Christus na wil volgen kan zijn 
medemens niet meer dreigen met vrij
heidsbeperking of met de dood; 
2. we kunnen niet verwachten dat onze 
sociale orde zonder gebruik van macht 
kan functioneren: 

4) James M. Stayer: Anabaptists and the Sword, Coronado Press. Lawrence. Kansas 1979. 
5) John H. Yoder. The christian witness to the state, Faith and Life Press. I '!77. 
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3. dus kan een christen geen bijdrage 
leveren tot politick beleid; 
4. de christen is wei verplicht om op 
relevante wijze tegen de sociale orde te 
getuigen. 

Door deze houding, aldus Yoder, speelt 
de christen geen politieke raJ meer, maar 
toch is deze symbolische 'prafetische' ir
relevantie, deze compramisloze paging 
tot morele zuiverheid gerechtvaardigd en 
zinvol, juist in zoverre zij niet preten
deert om oplossingen of politick toepas
bare plannen te kunnen aanreiken. De 
kritiek van de geradicaliseerde achterban 
op de politick bewustere actieleiding, zo
als deze recentelijk door de pratestantse 
Bas de Gaay Fortman en de katholieke 
Thea van Velthoven"l is verwoord, loopt 
duidelijk parallel met bovenstaande ar
gumentatie. Volgens dit model mag een 
christen dus niet in de politiek meespre
ken, maar moet hij slechts de politick 
toespreken. Profetisch getuigen zonder 
verdere verantwoordelijkheid te aan
vaarden. Theologisch bouwt de redene
ring op de stelling dat Christus in de 
eerste plaats voorbeeld voor gedrag is en 
niet in de eerste plaats Verlosser en Ver
zoener van zonden. 

Profetisch spreken 
Door de politick slechts toe te spreken 
ontkomt men aan de verleiding om zelf 
dee! te gaan uitmaken van het politieke 
gebeuren, hetgeen natuurlijk op grond 
van het denken in twee te scheiden we
relden verwerpelijk zou zijn. Vanuit deze 
houding ligt het ook niet voor de hand 
om tot een echte dialoog te komen. Pola
risatie past hier beter. 
Dit toespreken vindt dus niet plaats op 
grand van een politieke visie of concep
tie. Binnen dit a-politieke denken is men 
ervan overtuigd dat mensen eenvoudig 

6) Truuv.,-' sepl. JY/i4 
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niet genoeg geinformeerd kunnen zijn 
over de weg die van startpunt naar doe! 
gaat. De verbanden van oorzaak en ge
volg tussen historische gebeurtenissen 
zijn niet voorspelbaar en daaram kan er 
ook geen beleid op worden afgestemd. 
Christenen, zo zegt men, hebben trau
wens niet tot taak om Gods wereld voor 
hem te runnen. Ook daaram staat doel
of verantwoordelijkheidsethiek bij hen in 
een kwade geur. De keuze tussen moge
lijke daden moet slechts worden gedaan 
op grand van de kwaliteit van die daden 
zelf- te beoordelen volgens de als geheel 
navolgbare wet opgevatte Bergrede -
daarbij afziende van hun, immers niet 
voorspelbare. gevolgen. 
De profetische kritiek moet zich derhalve 
steeds op een bepaalde misstand rich ten 0 

Wordt aan kritiek gehoor gegeven, dan 
moeten steeds verdergaande eisen op 
volgende punten wor·d~n gesteld. Demo
tor achter deze prafetische kritiek is een 
geestelijke elite, noodzakelijkerwijs een 
(zuivere) kleine minderheid. 

Constantinisme 
De enige juiste weg voor de christen is 
derhalve het reageren als minderheid. 
Op grand daarvan is moeilijk te aanvaar
den dat christenen door positie en getal 
eens. in de dagen van de Romeinse keizer 
Constantijn, politieke macht en verant
woordelijkheid gingen dragen. Reeds in 
de 16e eeuw werd dat als 'zondeval van 
het christendom' gezien (James M. Stay
er)4l. De christen en hadden beter een 
voorbeeld kunnen nemen aan Jezus, die 
blijkens zijn weerstand tegen Satans der
de verzoeking in de woestijn (Lucas 4 
vers 5-8) weigerde om 'calvinist' te wor
den (aid us Yoder. geciteerd door R.J. 
Mouw). 7l In het vooraorlogse en onlangs 
heruitgegeven werk van prof. Heering8l 

treft men de echo daarvan aan. Constan-

7) Richard J. Mouw: Politics and the biblical drama, Ecrdmans. Grand Rapids. 1976. 
R) Dr. G.J. Heering: De zondeval van het christendom. Sc druk. Bijlevcld. Utrecht 19R4. 
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tinisme is een populair scheldwoord in de 
mond van hen die met de politieke ver
antwoordelijkheid van de christen-als-zo
danig geen raad weten. CDA'ers worden 
vaak met het verwijt van constantinisme 
geconfronteerd. Tegenover die politieke 
verantwoordelijkheid stelt dit klassieke 
model de verwachting van het martelaar
schap. Navolging betekent voorallijden. 
Het evangelie en zijn aanhangers beho
ren niet door het zwaard (de politieke 
macht) te worden beschermd; aldus zij 
die vanuit dit schema spreken (daarbij 
zien zij over het hoofd dat godsdienstvrij
heid en mensenrechten voor iedere bur
ger beschermd moeten worden). Bij con
flicten met de overheid past dan ook niet 
de weg van de weloverwogen politieke 
actie, gericht op verandering van de over
heid. Veeleer zal het protest de vorm 
kunnen aannemen van 'revolutionaire 
onderwerping' (Yoder)~0l, een hooding 
die de onbelangrijkheid van de overheid 
onderstreept, geweldloos is, al of niet tot 
wetsovertreding voert en de eventueel 
gerechtelijke gevolgen daarvan gelaten 
ondergaat. Burgerlijke ongehoorzaam
heid is zo gezien een oud thema. In de 
16e eeuw leidde het bij doperse groepen 
tot dienstweigering, weigering om mee te 
werken aan de fabricage van wapens en 
belastingweigering. De Turken en de 
stad Wenen van die tijd fungeerden als 
de Russen en Berlijn vandaag. 

Autonomie van de basisgroepen 
De diepe afkeer van macht en dwang 
leidt ook tot problemen met andere dan 
politieke vormen van institutionalisering. 
Heersen ove~anderen is op zichzelf een 
bedenkelijke zaak. De doperse en aan
verwante stromingen zijn daardoor altijd 
een wijd uitwaaierend, moeilijk te type
reo verschijnsel geweest. Dit weer
spiegelt zich in de losse, zeer weinig gein
stitutionaliseerde structuur, die men met 
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name in de radicalere flanken van de 
Vredesbeweging aantreft. Een basisbe
weging (natuurlijk niet basisorganisatie!) 
zoals Vrouwen voor Vrede, bestaat uit 
autonome groepen, waarin formeel 
niemand voor de hele beweging kan spre
ken, aangezien er een vrijwel absolute 
autonomie van de afzonderlijke groepen 
bestaat. Men kan derhalve niet opel
kaars woorden en daden worden aange
sproken. De samenhang ontbreekt in ho
ge mate en daardoor wellicht ook de 
continu'iteit. Het gaat om spontaniteit 
zonder reglementen. In de huidige twis
ten tussen aanhangers enerzijds en !ei
ders van de Vredesbeweging anderzijds is 
de betiteling 'directeur van de Vredesbe
weging' (begrijpelijkerwijs) zeer kwet
send. 

De instructie van de kerk 
ldealiter zou de kerk ook zo'n spontane 
basisbeweging moeten zgjn. Zij heeft een 
zeer centrale positie. Ethisch handelen is 
gehoor geven aan de instructie van de 
christelijke gemeente5l en wel van de ge
meente, opgevat in kerkelijke zin. 
Uiteraard valt niets te verwachten van in 
de politiek meedoende christenen die 
vanuit hun werk en ge'inspireerd door de 
Heilige Schrift tot politiek-ethische op
vattingen komen. Oat kan nooit zuiver 
zijn. Aileen door het spreken der kerk 
kan er iets christelijks over de politiek 
worden gezegd. Zulk spreken was bij de 
doperse groepen biblicistisch van aard. 
Uitlopers van deze opvatting treffen we 
momenteel aan in de sterke neiging tot 
het 'manen' van politici door vertegen
woordigers van de kerken, alsmede in 
biblicistische kortsluitingen. Het ge-
mak waarmee een rechtstreeks verband 
wordt gelegd tussen de tactiek van de 
eenzijdige ontwapeningsstappen en 'het 
eenzijdig initiatief dat de Vader nam 
door ons zijn Zoon te zen den ...... ' to) is 

9) Joh. R Yoder: The politics of Jesus, Grand Rapids 1972. 
10) Pax Christi: R.K. Kerk, kernwapens & ontwapening, Den Haag. 19Rl. 
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daarvan een van de welsprekendste voor
beelden. Een uit politieke activiteit oprij
zende ethiek kan slechts een verantwoor
delijkheidsethiek zijn, waarin het effect 
van daden en maatregelen mede maatstaf 
is voor morele kwaliteit. 

Verschillen in moreel gehalte 
Effect of succes mogen en kunnen echter 
geen enkele ethische rol spelen. De effec
ten van verschillende bestuursvormen 
(zoals hedentendage die tussen totalitaire 
en democratische regeringen) zijn ethisch 
dan ook weinig interessant. Mede hier
door en door de grate afstand die tussen 
de christen en de wereld wordt veronder
steld, worden de morele verschillen bin
nen die afgewezen wereld van geringe 
betekenis geacht. Het maakt niet zoveel 
uit hoe er geregeerd wordt. Zowel West
als Oost-Europa zijn 'bezet gebied', de 
bevolking in Oost-Europa is aileen maar 
onwilliger dan die in het Westen11

). In 
West- en Oost-Europa is er respectieve
lijk sprake van a! of niet tolerante repres
siviteit12l. Talrijk zijn de voorbeelden van 
het wegredeneren van de morele ver
schillen tussen totalitaire en democrati
sche staten. De strijd tegen het 'vijands
denken'~aaterbolvan. 

Enthousiasme en teleurstelling 
De dopersen hebben ervoor gezorgd dat 
bepaalde thema's binnen de christelijke 
kring steeds opnieuw weer werden ge
steld. Vee! van hun uitspraken hebben 
een volstrekt begrijpelijk enthousiasme 
opgeroepen, zeker als zij gepresenteerd 
werden in de context van een diep reli
gieuze overtuiging. Velen hebben voor 
de doperse wijze van geloven hun Ieven 
geofferd. Daarvan hebben andersden
kende christenen zich rekenschap moe
ten geven. Eigenlijk zijn de grate tradi
ties binnen het christendom voortdurend 
met hen in gesprek, al heeft dat gesorek 
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in bepaalde perioden een levendiger ver
loop dan in andere. Ook is er altijd nei
ging tot overname van bepaalde elemen
ten van het dopers denk- en gedragspa
troon. Tach zijn de teleurstellingen in dat 
model ingebakken. Een beweging die 
wordt gekenmerkt 
- door het denken in radicale tegenstel
lingen (bijvoorbeeld tussen een zuivere 
elite tegenover de wereld) 
- door de verwerping van macht en 
dwang 
- door voorkeur voor 'profetische bevlo
genheid' en een grondig wantrouwen in 
de waarde van rationele argumentatie en 
gevolgtrekkingen, 
zo'n beweging is niet verzekerd van con
tinulteit. De consequenties van deze ken
merken zijn op den duur niet aanvaard
baar. 
In de eerste plaats is dat de bewust geac
cepteerde 'symbolische profetische irre
levantie'. Deze is karakteristiek voor een 
zeer groat dee! van de achterban van de 
hedendaagse vredesbewegingen, welke 
zich immers tegen politiek als zodanig 
neigt uit te spreken. De politiek goed 
gelnformeerde Ieiding kan dit op den 
duur moeilijk meer accepteren, aange
zien zij daarin een rechtstreekse aanslag 
beleeft op de zinvolheid van haar inspan
nmgen. 
De eenvoud van het profetisch getuigen 
dat zich niet over de samenhang der din
gen en de morele gemengdheid van de 
gevolgen bekommert, heeft een tijd lang 
een begrijpelijke aantrekkingskracht ge
had. Tach laat het de gewetens niet los 
dat daardoor politiek, maar ook op het 
vlak van medemenselijkheid, niets noe
menswaardigs bereikt wordt. Niet-poli
tiek handelen bevrijdt niet van politieke 
verantwoordeli j kheid. 

In de tweede plaats is het moeilijk om 
zonder een gemeenschappelijke positieve 

11) IKV: Vredeskrantl984. Wim Bartels: Tussen west en oost, l'.uropa '84, De Horstink, Amersfoort. 
12) Wim Bartels e.a.: Tussen Oost en West, Europa, IKV, Den Haag, 1983. 
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visie de aanhang bijeen te houden. Sa
men tegen de kernwapens, maar hoe ver
der? Bewegingen als hierbij getypeerd 
hebben geen 'belijnde' theologie of filo
sofie en daardoor een te zwakke identi
teit. Oat gebrek wordt nu gevoeld blij
kens de roep 'en nude argumenten'. 

In de derde plaats is de verleiding groot 
om, gezien de geringe waardering voor 
rationaliteit, slordig om te gaan met de 
rationele inhoud van voorstellen en de 
wetenschappelijke basis daarvan. In feite 
is het opvoeren van redelijke argumenta
ties a! een concessie. Als vervolgens door 
derden fouten en leemtes worden aange
toond komt de morele allure van de be
weging in het geding. 
Diverse opvallende voorbeelden zijn hier 
te noemen: het misbruik van Osgoods 
theorieen voor de fundering van de 'een
zijdige stappen'-politiek 13l; de verhande
lingen over vijandsdenken welke vanuit 
Oost-Europese dissidente groepen wer
den aangevallen 14l; de constatering dat de 
slogan 'de kernwapens de wereld uit' op 
een illusie berust. Deze lijst laat zich 
gemakkelijk uitbreiden. 

In de vierde plaats heeft een beweging 
die institutionalisering wantrouwt weinig 
weerstand tegen verzanding indien de lei
dende personen zelf hun overwicht ver
liezen en de inspirerende successen (want 
effect heeft men voor z'n moreel tach 
nodig) uitblijven. 

Uitweg 
Indien dit denkpatroon de vredesbewe
ging op een doodlopend pad heeft ge
bracht, zal een verantwoordelijke Ieiding 
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naar uitwegen moeten zoeken. Terecht 
wordt nu overgeschakeld naar een aan
vaarding van de politiek als zodanig. 
Zelfs in die mate dat een politieke partij 
als de PvdA verweten wordt zich a-poli
tiek te gedragen! 15J Compromissen, tijde· 
lijke oplossingen, tegen inlevering van 
hooggestemd radicalisme, zij worden nu 
aangeprezen. 
De noodzaak resultaten te boeken wordt 
beseft en daarmee zou het vijandsdenken 
tegen de politiek in het algemeen en het 
CDA in het bijzonder wei eens kunnen 
verdwijnen. De rationele argumentatie 
wint het weer van de bevlogen leuze. 
Samen kritisch onderzoek plegen naar de 
mogelijkhed~n voor een vredes- en vei
ligheidsbeleid, daartoe blijkt nu bereid
heid. 
Hebben de 'preciezen' in de vredesbewe
ging gelijk als zij menen verraden te wor
den? Ja, dat wei, want hun klassieke 
denkpatroon wordt verlaten. Die omme
zwaai zullen velen van hen niet kunnen 
meemaken. Maar gezien vanuit een 
christeli jke verantwoordeli jkheidskritiek 
is de verandering van koers wei een goe
de keus. Men moet maar niet te lang 
omzien naar de zeven vette jaren; men 
heeft nl. verzuimd om schuren te 
bouwen. 

A.M.O 

13) CDA: Antwoord aan de btsschoppen. Christen Democratische Verkennmgen2!152. 
14) Charta '77: Vrede en democratie ondeelbaar; Trouw, 17 juli 1984. 
15) M.J. Faber in NRC 18 juni 1984. 
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