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Op 9 maart j.l. heeft Ds. H«J. Kater, Hervormd
predikant te Arasterdarr, een radiotoespraak gehouden, waarin
werd medegedeeld dat d« Hervormde predikanten in Amsterdam
geen medewerking meer zullen geven aan d'e 3./.D.0 De tekst
van deze toespraak gelieve Uwe Excellentie aan te treffen
als bijlage I bij dit schrijven,,

Als gevolg van d«ze toespraik verschenen in vele
dagbladen korte artikelen, waarin van deze zaak melding
werd gemaakt. Door een aantal journalisten werd aan de
Dienst oru commentaar verzochte De gevraagde commentaar
kon niet veel meer omvatten dan de mededeling, dat ons
niets bekend was omtrent d* verklaring, en de oorzaken die
er toe geleid nadden.. Bevreemding werd uitgesproken dat de
Dienst dit door de pers moest vernemen,.

Op mijn verzoek, heb ik op 20 maart jol. een onder-
houd g-had met Dr. £„ Sminen, secretaris van de Synode der
Nederlands Hervormde Kerk. Het bleek inij tijdens dit gesprek
dat de Hervormde predikanten hun in de pers gereleveerde
voornemen hadden uitgevoerd, en de zaak aan de Synode had-
den voorgelegde Daardoor zal deze zaak verder «orden be-
handeld door de Raad voor de zaken van KerK en Overheid»
In het gesprek heb ik mij allereerst gericht op het algemene
vraagstuk van het ambtsgeheim met betrekking tot onze acti-
viteit. Gelukkig bleek i)r. Smmeri daarover een genuanceerd
oordeel te hebben. Vervolgens heb ik aangedrongen op
opheldering van de achtergronden die tot de gebeurtenissen
hebben geleid. Dr. Emmen zal deze wens overbrengen aan
Ds o Jo^„ '.Volfensberger, praeses van de Centrale Kerkeraad" ':
te Amsterdam, Hij onthield zich van het innemen van een
standpunt, omdat hij, naar hij verklaarde,*de zaak niet
kende. Het gesprek verliep in een aangename sfeer, doch
leidde niet tot vist* conclusies» Ik heb gemeend goed te
doen enkele hoofdpunten uit het gesprek in een brief aan
Dr c, Emmen vast te leggen*, Voor de inhoud van dit schrijven
moge ik verwijzen naar Bijlage II.

Aan Ziijne Excellentie
de Minister van Binnenlandse iaken
te
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Omdit Dr. Eamen de vrees uitsprak dat handige
ondervragers minder handige predikanten wel eens ambts-
geheimen zouden kunnen ontfutselen, heb ik hem gezegd het
personeel nog eens te zullen wijzen op net feit dat een
dergelijke handelwijze de verhoudingen vertroebelt»

Aan de onderioekin^saiabtf rriren is opgedr igen tot
nader order p;e-n Hervormde predikanten in Amsterdam om
inlichtingen te vrap;en0

H£]T HOO^D VAK DE
voor deze

Drs. A. Kuisere
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Deze week, luisteraars, zijn twee Engelse journalisten de ^evangenifi '-
in gegaan, de é£n voor ó, de ander voor 3 maanden,, Ze hadden een opzien- "** -
barend artiksl geschreven over spionnage bij de Admiraliteit. In het ar- ' >
tikel zelf zat echter de misdaad niet die hen in het cachot brachtp Het
bleek inhoudelijk helemaal juist te zijnc De miadaad beatond hierin, dat f

ze niet bereid waren om hun zegsman bekend te maken0 In dit ' conflict, OH8 Ĵ '"
in Nederland niet helemaal onbekend, sta. ik vierkant achter deze journa-
listen,, Dit is vooral omdat ik geloof in het nut van de openbaarheid,, Hat ,
is goed en noodzakelijk, dat bepaalde misstanden in het licht worden ge- * ' ̂
bracht. Jaarbij heeft de pers een hoogst belangrijke taako Maar o» deze j*
naar behoren te kunnen volbrengen, moet ze kunnen beschikken over aller'léJU "
informatie. Deze inlichtingen kan zij natuurlijk alleen krijgen, wanneer
de mensen die haar deze verschaffen er volkomen zeker van kunnen zijn» dat '
zij door het e«n en ander niet zelf in moeilijkheden zullen komen. Andere ' -"'
zullen zij «r de voorkeur aan geven om te zwijgen» En dan ontstaan er in
de samenleving allerlei vuilnishopen die nog erger stinken dan die van
Broek in iVaterland. Daarom dus dient een journalist volledig het recht te "
hebben, om waar dit noodzakelijk ia te zwijgen ovsr zijn in.formatiebron-nèmV i
Het zou natuurlijk wel zo moeten zijn, dat hij met. zijn publicatie inder- v
daad het algemene beleng beoogt. .4ls hij alleen schrijft voor de sensati*t
of niet het oogaierk het gezag zonder meer te ondermijnen, dan zou juridieojï^1
zijn recht om te zwijgen nog «el verzekerd mogen zijn, maar dan heeft hij'V
naar mijn mening het ;aorele recht wel verspeeld. De • itrant moet er zijn Vo^jf.
de samenleving, niet omgekeerd de samenleving voor de krant, in deze zjun̂  ,*'"\
dat de belangen van de samenleving worden opgeofferd aan de door sensatie-/* *
berichten 6tij0eno.e oplaag. In veie opzieLten neb ik zelf als predikant '„A/
met dit reent om te zwijgen ook het een in ander te fflakenc Ai j. -.vorden in
onze functie nogal eens aangeschoten Om informaties te geven over bepaal^de-1 J
personen» ooms kan ik deze zonder enig bezwaar jeven, omdat de betrotckeae '" *
zelf mij gemachtigd neef t, om te spreken o Bijv. bij een sollicitatie,, Maar*'
veel moeilijker wordt het.wanneer een lichaam als de binnenlandse veilig-»t,'l -
heidsdienst wat van me weten wil over een gemeectelid. Ik kan toch n ie't.",'-'"*
gaan verraden wat iemand me in vertrouwen gezegd heeft. Dat zou schending -" '
van het biechtgeheim betekenen en alle vertrouwelijkheid stuk maken. Daaj"$|̂
hebben wij als hervormde predikanten van Amsterdam deze week besloten, dat"* *""
inlichtingen van dit soort principieel niet meer te .geven» Ook niet in
gevallen, wxarin wij een zgn..goed getuigenis zouden kunnen geven« U b««
grijpt immers wel, dat esn incidentele weigering dan voor de .B, V.D. juist
een aanleiding zou kunnen zijn, om maar meteen tot een onderzoeK, of
schiert zelfs een arrestatie over te gaan. .Vant dan valt daar uit op t*
maken, dat er kennelijk iets niet in orde is» Daarom zwijgen wij dus
altijd» De intelligente luisteraar - en ik ken geen andere - zal wel
pen hebben, dat er een nogal belangrijk verschil is tussen ons zwijgen en FJ,7
dat van die engelse journalisten,, Deze laatste zwijgen terwille van de '
openbaarheid, wij veel meer ter wille van het biechtgeheim. Hst is zelfs
denkbaar, dat we daardoor de gemeenschap schaden. Hier ligt inderdaad
probleem, hier kan zelfs een gewetensconflict ontstaan<JhIk geloof echter",/̂
dat in een dergelijk geval de mens en de menselijke vernbudingen voor on's *"2fc$
zwaarder moeten wegen dan de'veiligheid of het belang van de staat. Een-
maal heeft weliswaar iemand gezegd, dat het beter was wanne.er $£n meng
stierf dan dat een geheel volk tegronde ging» Waar dat was Kajafas de
priester die verantwoordelijk.is voor de kruisiging van .Christus0 Het
me voor, dat iemand die een ambt bekleedt in de kerk van Christus too-h
maar liever niet deze Kajafas als leidsman moet nemen, ook al Schijnt
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redelijk wit hij zegte haar als je bedenkt, dat Christus niet kwam pra e«n
kerk te stichten, doch om de ware menselijkheid zichtbaar te maken,, dan
hebt u hier evenveel mee te maken als ik0 Vertrouwen is een bijzonder
koGtbare zaak0 <Vie het schendt komt in het vaarwater van Kajafas en.Judae
en dat is voor niemand een goed gezelschap. Gemakkelijk is dit echter laixg
niet, want het is inderdaad mogelijk, dat je aldus goed handelende aan de
andere kant toen ook iets doet wat verkeerd is. Daaraan zie je, hoe gecom-
pliceerd net leven is, en hoe moeilijk, ja onmogelijk het is, om schuld-
loos te leven. Ik heb da.-.r de vorige zaterdag al iets over gezegd* Het
bleek me, dat velen me toen niet helemaal begrepen hebben» Ik hoop, dat
ik door deze aanvulling voor hen het een en ander verduidelijkt heb deze
week»

Goeden avond, luisteraars,,
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Zeer geachte Dr. Kamen,

Uit het onderhoud dat ik 20 maart j.l. aet U mocht , ..
hebben, sou ik graag enkele punten die ik belangrijk vind, ' ,'
willen vastleggen. Deze zijn de volgende: *"

Het gedeelte in de radiotoespraak van Da. Kater dat ' •*"
over de 3.V.D. gaat is feitelijk onjuist en in zijn strek-
king krenkend. Dit geldt ook voor sommige mededelingen dis ,-
daarna aan de pers zijn verstrekte •

Sr zijn van de zijde van de Amsterdams* predikanten
geen klachten voorgebracht. Dezelfde nauwkeurigheid, die , ,'
dikwijls oorzaak ia van uitgebreide onderzoeken, zou ook
in het geval van klachten zijn betoond. [_

De medewerking, die de E.V.D. aan landgenoten van '?\i
allerlei beroep vraagt, is een vrijwillige, die zijn natuur-v?*
lijke grenaen n*«ft M.J ««o berotj» o$ «en a»tots<" pf
bsroepsgehei». Het feit dat niet leder de grenzen vaa het
anbtsgeaeia op gelijke wij re trekt, kan moeilijk aanleidJLJ*g,
xijn om de totale kennis van een ambtsdrager tot ambtagahéiS
te verklaren. !

Hoewel ongetwijfeld fouten zullen voorkomen, kan
getuigd dat onder het personeel van d* B.V.D. een sterk
sef leeft van de ethische problemen die aan het werk verbon-r
den zijn. Het lichtvaardig oordeel over de wijze waarop dit -,-;
personeel zijn wettige overheidstaak vervult, heeft hen " "'
pijnlijk getroffen.

Bet is bijzonder wenselijk dat de "narigheden net de '•
B.V.D.", waarvan in de pers sprake is geweest, ter kennis
van het Hoofd vaa de dienst worden gebracht, opdat deze kaar l
nen worden onderzocht* Ik verzoek U daarom aan de praeses *. '*.<
van de Centrale Kerkeraad te willen mededelen, dat de deur ,,,v
voor een vertrouwelijk contact open staat.

Met de meeste hoogachting

Uwv
Drs. A. Kuipers

Aan de Hoogeerwaarde Heer
Dr. I. Emmen,
Secretaris van de Synode der
Pederlands Hervormde Kerk
Caroegielaan 9,
'e-q R A T s H a A a B


