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No. 07̂ 20-M?.

Ond«-werp* 26 September

en Vrede".

G SE E I M.

VERSLAG van de landelijke conferentie van de Christelijke
Geloofsgemeenschap "Kerk en Vrede", gehouden op 2V"en 25
September 19̂ 9 in het Indisch Instituut, Maurltskade 6U- te
Amsterdam.

De gehoorzaal, waarin de vergaderingen werden gehouden, had
een capaciteit van 650 zitplaatsen* In de zaal waren geen
leuzen «,d* aangebracht; twee grote palmen en twee vazen met
herfstbloemen waren als enige versiering^ op het podium
geplaatst.

De conferentie stond onder leiding van Ds Johannes Jacobua
idBÏÏSKE8. Nederlands Hervormd predikant te Amsterdam en lid

van het hoofdbestuur van "Kerk en Vrede", geboren te utrecht,
16 September 1899.

Op Zaterdag 2*f September 19̂ 9, van 1*f tot 15 uur had de aan-
komst en inschrijving der conferentie-deelnemers plaats en
werd dit uur verder benut voor onderling contact.

Bij de opening der conferentie te 15 uur door Ds
waren ongeveer 275 personen aanwezig, die verder ook de ge-
hele conferentie bijwoonden» Het aanta}. aanwezigen werd
vormd door ongeveer evenveel mannen als vrouwen* Personen
befeeden de 20-jarige leeftijd of gekleed in militaire uniform
waren niet aanwezig.

Nadat de voorzitter een geestelijk lied had doen zingen en
was voorgegaan in gebed, sprak hij een openingswoord. Hij
heette de aanwezigen welkom en sprak de verwachting uit, dat
deze landelijke conferentie zou bijdragen tot bezieling van
de leden en tot versteviging van het werk van "Kerk en Vredel
En/kele sprekers zullen op deze conferentie het woord voeren
en met ons behandebn de vraagstukken, die bij ons leven en
die wij als christenen tot een oplossing moeten trachten te
brengen,
Als eerste spreker kondigt hij aan de heer J«C*R08SAINT uit
Dusseldorp, die spreken zal over het onderwerpt Onze strijd
tegen het nationaal-sociaïisme en Duitsland nu»
Spreker gaf een overzicht van de strijd die door de christe-
lijke kerk veer en tijdens de tweede wereldoorlog in Duits-
land is gevoerd tegen het nationaal-sociaïisme. Deze heiden-
se richting heeft gepoogd, de eeuwenoude kerk van Christus
ten onder te brengen. Dit is door Qods almacht niet gelukt
en gelovige mensen zijn een der middelen geweest, waardoor
het werk van de kerk steeds voortgang heeft gevonden. Deze
strijd is in hoofdzaak niet gevoerd met wapenen, die door
oorlogszuchtige mensen waren gemaakt, doqh met geestelijke
wapenent gebed en prediking. Door de kracht van het geloof
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zijn wonderen verricht. Deze tijd, waarin we gezien hebben,
dat met eenheid en vooral met eenheid in het geloof geweldige
resultaten zijn te bereiken, moet ons voor ogen staan in deze
tijd. waarin niet gevraagd wordt naar de weg, die God aan-
wijst, doch waarin het ene laad zich al sterker bewapend dan
het andere on toch maar zijn macht te kunnen handhaven.
Het nationaal«socialisme is nog niet dood en in het Duitsland
van tegenwoordig zijn er nog mensen, die deze ideologie be-
schouwen als het ware geloof, waarin zij hun heil zoeken.
Laat de kerk en laten de christenen deze mensen de weg wijzen
naar de waarheid van het Evangelie, dat alleen door Jezus
Christus verlossing kan komen en niet door wapengeweld of
door menselijke wijsheid en vernuft* In laten wijzelf voor-
beelden en wegwijzers zijn voor hen, die dwalen.

Vervolgens sprak Ds faV^ffftiKJif vilt Kindhoven over het on-
derwerp: Rondom de Mi 11 ta ire Menstpli cht,
Spreker zeide, dat dit een onderwerp Is waarmee velen zich
tegenwoordig bezighouden. Meer dan vlo*r de tweede wereldoor-»
log zijn in alle kringen mensen, zowel jonge als oudere, die
zien of het vraagstuk van de militaire dienst bezinnen. Voor-
al bij de jongeren is dit een gevolg van £e vele ellende,
die als gevolg van de oorlog is doorstaan.
Ia de wereld van vandaag, die geregeerd wordt door knappe
politiel en door generaals, wordt verkondigd, dat net oorlog
de vrede te bewerkstelligen is* Ds lijbel leert echter, dat
alleen de ontfermende en verzoenende liefde Oods.de enige
redding en genezing!' is van de zondige en zieke mensenwereld»
Deze liefde moet de mensheid dringen tot onderlinge liefde
en verantwoordelijkheid jegens de naaste en eerbied voor
diens leven. ©e oorlog is met deze beginselen in strijd en
moet daarom uit christelijk oogpunt veroordeeld worden* Alleen
de wil tot verdraagzaamheid en gerechtigheid moet die drijf~
kraeht zijn tot vernieuwing der nationale en internationale
samenleving. Ben op deze beginselen steunende gemeenschaps-
poll tiek, in haar anti-militairistisehe strekking, is een on»*
misbare voorwaarde voor een duurzame vrede.
Op deze gronden zijn wij als christenen anti-mllitairlst.
Het eert onze democratie, dat er een Dlenstweigeringswet be-
staat. Aan de andere kant Is voor onze democratie het een
schande, dat tegenwoordig zo vreemd gedacht wordt aver de
principiële dienstweigeraars.
Men kan zieh dus in Nederland op de wet beroepen als men
principiële bezwaren heeft tegen de militaire dienst. Men
vraagt, hoe moeten wij staan tegenover het onderduiken door
militairen. Van onderduiken heeft "Kerk en Vrede11 nooit iets
willen weten, fat deden we wel in de bezettingstijd onder een
totalitair systeem In welks ondergang we geloofden, ©at doen
we na niet, nu we leven in een democratie, die wel niet vol-
maakt is, maar waarin wij, misschien met heel veel moeite,
toch aan ons recht kunnen komen. Daarom moeten we volkomen
loyaal tegenover de Overheid zijn.
Men ga niet in militaire dienst set de gedachtes als men mij
beveelt te schieten, dan dèe ik het toch niet. In de eerste
plaats is dit een dwaas voornemen, want wie in doodsgevaar is,
schiet wel* Verder is het oneerlijk en rnfair. Laten we niet
te gauw zeggen: dit offer (b»v*gevangenlsstraf) is ons te
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groot. Wat moeten soldaten in d* oorlog allemaal niet offeren.
Als christen-anti-militairist mogen vrij een offer brengen in
dienst van Christus, in dienat van Zijn Rijk, tot redding van
volk en wereld»

Ka deze redevoering werd thee geschonken en was er gelegen-
heid tot net stellen van vragen over de behandelde onderwer-
pen, Hiervan werd door enkelen gebruik genaakt. De vragen en
de daarop gegeven antwoorden behelsden voornamelijk een oadê
r* toelichting van enkele pinten «i t de redevoeringen en
brachten geen nieuwe gezichtspunten naar voren.

Ha een pauze) waarin gelegenheid waar, onderling met elkaar
te «preken, volgde een gezamenlijke broodmaaltijd,

De conferentie werd te £0 uur hervat door het houden van een
openbare uijeenkoast, waarin sprak Ds I .STRIJD uit 'a Her to-
gen bo* oh. De zaal was geheel gevuld met mannen, vrouwen en
ook jongere personen, Militairen in uniform waren niet aan-

*• Sp8OS opende deze vergadering met het doen zingen van
twee coupletten van een kerklied, waarna hij de aanwezigen
welkom heette. Bij zeide, dat bet bestuur had gemeend in deze
bijeenkomst te moeten behandelen het belangrijke onderwerpt
let Atlantisch pact. Bedreiging of bevordering van de wereld»
vrede?
Hij gaf daarna het woord aan Ds ügB̂ JD. die «ver dit onderwerp
een redevoering Meld*
Spreker zelde. dat het eigenlijk niet j ais t is, dat "Kerk en
Trede" over dit onderwerp en alles wat daaraan vast zit praat ,
doen dat dit 4e taak vmn de Kerk is. Zolang de Kerk het echter
Met doet. zal "Eerk en trede* zi*h dienaangaande uitspreken.
De kerk wijst op het gevaar, dat er in de wereld is voor één
ieder mens, M j wijst naar de steeds neer opdringende d ais tere
machten, waarmee dan veelal wordt bedoeld: Rusland. Spreker
is van mening, dat we in deze niet alleen Rusland moeten
brandmerken, doch ook andere landen, zoals Amerika.
Er is een streven n&ar de macht ia ie wereld. Het democratisch
Amerika net het grootste en sterkste leger ter wereld, met
zijn grootste productie-vermogen m. met het meest* goud, wil
de wereldsituatie beheersen en aan de andere kant zien wij
Bus land, dat verkondigt te leven voor de vrede, doch zich «&o%
niet minder bewapent oa dat het socialisme ztgt te brengen*
maar dat doet met handen, waar het Moed afdruipt. De wereld
wordt geregeerd door generaals, dat schijnt tegenwoordig niet
anders te kunnen. Bat gebeurt allemaal, zegt men, om de vrede
te verdedigen. In wezen is het de strijd van het kapitalisme
tegen het communisme, waaraam alles geofferd. moet worden.
KEI als men spreker vraagt of hij het kapitalisme veroordeelt,
dan moet hij Ja zoggen, want hot is or op uit om alle* aan
tich dienstbaar te maken. Is voor ons hot communisme aanvaard»*
baart Ja, echter het communisme min de dictatuur, min hot
atheïsme, min het militairisme.
De volken hebben zloh aaneengesloten ia een pact ter bevorde-
ring van do wereldvrede. Set is èehter nog nooit gebeurd, dat
e «a echte vrede Is tot stand gebracht met wapengeweld.
Sr is een andere weg, die we gaan moeten en dat is <*e weg, die
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God ons aanwijst t Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem.
Alle«n wis naar dit voord handelt, werkt inderdaad mede aan
de bevordering van de vrede. Spreker is daarom van mening,
dat het Atlantisch Pact, waarvoor door politici en generaals
redevoeringen zijn gehouden, die soas een godsdienstig ver-
nis je hadden, dat steunt op oigen kracht een bedreiging is
van de wereldvrede* Be eoaaunisten van vandaag hebben ook de
mond vol over de vrede, zij gaan zelfs op 2 October a«s» een
Vredesdag houden, naar zij bedriegen de mensen, want met hun
vrede bedealen zij de overheersing van de wereld door Rusland,
Zij durven het zelfs te bestaan propaganda te maken voor de
vrede met plaatjes, waarop een Griekse vrouw staat afgebeeld
met het geweer aan de sehoudsr, die zogenaamd vecht voor de
vrede.
Boor de verwarring heen gaan we oase weg: we prediken de
gerechtigheid. Dit is een prediking van de revolutie van het
Woord van God, waardoor alle wapenen worden gevloekt. Kapita-
lisme en alle andere ismen brengen geen vrede, alleen Gods
vrede» die in onze harten moet zijn, kan ons voeren naar een
wereld, waar waarheid en gerechtigheid heersen»

Na deze ppreker werd gepauzeerd, terwijl werd gecollecteerd
voor bestrijding van de onkosten van deze conferentie en er
gelecenheid was, schriftelijke vragen in te dienen aan de
bestuurstafel.

Na de pauze bleken er verschillende vragen gesteld te zijn,
waarvan de voornaamste door Ds STRIJD werden beantwoord»
SeVn der vragen was, of spreker liever in Amerika dan in Rus-
land zou wonen, lij antwoordde hierop, lat hij als natuur»
lijk mens moet antwoordent Liever in Amerika, omdat het leven
daar vrij is ook op kerkelijk gebied, ©och ook in Rusland,
waar geen vrijheid is en waar de levensomstandigheden minder
goed zijn dan in Amerika kan een christen een taak hebben*
Wij zijnlvreemdelingen op deze aarde en waar God ons plaatst,
daar moeten we zijn getuigen zijn.

Hierna sprak Ds BÜSKES een slotwoord, waarin hij de aanwezi-
gen wees op het feit, dat veel mensen niet sympathiek staan
tegenover het werk van "Kerk en Trede". Door gestadig werken
hoopt deze organisatie de mensen de ogen te openen voor het
gevaar, dat er in de wereld is» Dat gevaar ligt niet alleen, op
het terrein, van de politiek, doch voornamelijk in het meaoe
iiAjh t» Ae* mensenhart. Dat moet veranderen, er moet bekering
tot God komen. Daardoor zal de wereldsituatie een wending ten
goede kunnen >rijgen«
Nadat hierna nog «en geestelijk lied gezongen was en de voor-
zitter "Het Onze Tader" had gebeden, sloot hij de 22,15 «ur
de bijeenkomst.

Op Zondag 25 September 19̂ 9 werd te 10 uur in dezelfde zaal
een wijdingsdienst gehouden. Deze dienst had een religieus
karakter en werd geleid door Dr MTvan der VOST.

Hierna volgde gezamenlijk koffiedrinken en warme maaltijd.
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y9 l*f»-.- uur werd de conferentie hervat en hield £ _ __
•en inleiding over het onderwerp: De stand van het gesprek
over het oorlogsvraagstmk,
Spreker behandelde breedvoerig de bewapeningswedloop der ver-
schillende landen, de hoge finantiile uitgaven, die hieraan
verbonden gijn en de militaire overeenkomsten die gesloten
zijn. Generaals der grote mogendheden reizen door de wereld
om vast te stellen, waar verdedig^ingagardel* gelegd moeten
werden «n hoe het continent het beate verdedigd kan werden.
Men voert een zenuwenooTlog als voorspel van een wapen®orlo§0
Buropa, dat oud is, dreigt é*en groot slagveld te warden, waar-
na het zal overgeleverd «i|m aan het fearfearis**. B» wereld
Is aiek en zooki genesing. Boze kan, e* niot kepMtt 4oor .geweld
maar alleen door wederzijds begrijpen «a rosjwet* Hsechtvaar*
digifhéid on waarheid zullem moeten gaan overheersen, dan al-
leen kan er 'vrede kernen «n is ei- geen oorlo£*v*aag«tuk »eer.

Hierna volgde bespreking van bet onderweTp, gsivelgd door een
vragenuurtje van algemene aard.

«prak daarna e«n sletwô rd, waarin hij aaet
aehaw mo«ht «onstateren, dat do- eo&feref&ie al» geslaagd ge-
noemd mag worden. Allo deelneaers mogen mot genoegen op deze
twee dagen van studie «n gezellig samenzijn terugzien. Geve
God, dat van dit werk vruëhten geilen «ogen worden on dat
on ge organisatie «ode middel moge si ju on sijn «il tot uit-
voering te brengen,
ïfadat gemeenschappelijk gezongen «as OP do voorzitter «as
voorgegaan In dankgebed, sloot hij te ongeveer l? «30 uvtr de
conferentie *

De eoaferentie «as rustig verlopen» Hot geheel maakte oen
beschaafde en verzorgde indruk. De boekwerken en geschriften
die in de hall van hot gebouw ton verkoop «aren uitgestald
werden druk gekocht.

ju.ut i.«
Tevens verzonden aant H»C., Asd.

I«D, Kaarlom, H*dam, Haag, utrecht
on Groningen,
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In naam vanChnstendom,
Democratie en socialisme...
„In naam van het Christendom, van de
mensheid, van . de democratie en het
socialisme riioetcn vvy de strijd voor de
vrede' voeren", aldus- verklaarde ds Strjjd

[v-T 1500 toehoorder,J In öeventer.

Tevoren had ds Strijd er *op gewezen,
dat Montgomery in dë.Ha'agse Ridder-
zaal over de dreigende .nieuwe oorlog
gezegd had, dat hierbij „iedere man,
iedere vrouw, ieder kind" zou worden
ingezet. Als principieel -anti-militarist
sprak hij zich uit tegen elk militarisme,
ongeacht of dit zich voordoet in Ame-
rika,, in de Sowjet-Unie of fh eigen
land;



C^. H'

Ds Strijd veroordeelt Atlantisch
pact en Marshall-plan

Amerika bedreigt de wereldvrede - Anti-
communisten komen bij Franco terecht
„Het Atlantisch pact is een oorlogspact en van Amerikaanse makelij",
aldus verklaarde ds Strijd Zaterdagavond op een bijeenkomst van
Kerk en Vrede in het Indisch Instituut te Amsterdam. Sprekende over
de Sowjet-Unie verklaarde ds Strijd, dat hij het niet in alle opzichten
met de gang van zaken aldaar eens is, maar hij kon niet ontkennen,
dat de haard van het oorlogsgevaar d a a r n i e t lag. Ds Strijd
zeide ook: „De kerk is er niet om de maatschappelijke status quo (de
bestaande toestand) te handhaven. Ik ben geen communist, maar ik
pas er voor anti-communist te zijn, want dan kom je bij Pater De
Greeve en Franco terecht", aldus eindigde hij zijn rede.

„Wiens brood men eet,
diens woord men

spreekt"
Ds Strgd had als onderwerp van z\jn
inleiding de op zichzelf reeds treffende
vraag gekozen: „Betekent het Atlan-
tisch pact een bedreiging of een be-
vordering van de wereldvrede?" In zijn
uitvoerig betoog kwam hij tot de slot-
som, dat dit pact een ernstige bedrei-
ging vormt voor de vrede!

Fel hekelde nfl al degenen, die,
zoals hu zeide „een goddeloos ge-

verklaarde: „Wiens brood men eet, diens
woord men spreekt." Hierbij wees hij in
het bijzonder op de ontwikkeling in
West-Duitsland, waar het kapitalisme,
het militarisme en het fascisme nieuw
leven wordt ingeblazen. In het jaar
1948 telde men er reeds weer 20% nazi-
burgemeesters en nog steeds worden
meer van deze lieden op belangrijke
posten in het politieke en economische
leven naar voren geschoven.
Vervolgens deed ds Strijd de uitspraken,
die wij in de aanhef geciteerd hebben.
Na de pauze beantwoordde ds Strijd
een reeks schriftelijke vragen, waarna
ds. B u s k e s, die de vergadering leidde,
met een kort woord de bijeenkomst sloot.

bruik maken van de bijbel om hun
doeleinden te bemantelen en het
volk te beliegen en te bedriegen in
de hetze tegen Sowjet-Rusland. De
kerken lieten zich hierbij inschake-
len en zich noemende socialisten en
christenen spreken zich uit voor het
Atlantisch pact."

Ds StrHd citeerde talrijke feiten, waar-
uit volgens zijn mening bleek, dat
Amerika bewust naar oorlog drijft.
300 millioen dollar geeft dit land we-
kelijks uit voor bewapening. Voor zaken
als onderwijs, medisch werk, woning-
bouw, enz. wordt nog niet per jaar
zulk een bedrag uitgegeven.
Over de gehele wereld heeft Amerika
zich talloze steunpunten op militair en
economisch terrein verzekerd. Spr. ging

in op de Marshall-hulp en mj
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fwoord op schrijven van:

lagen:

.derwerp: Bijeenkomst Ned. Protestantenbond.

APELDOORK, 13
Telefoon K 6760-4041

Ik heb de eer U bijgaand te doen toekomen een ra
port, betrekking hebbende op een alhier op 11 Februari 194
plaats gehad hebbende bijeenkomst waar als spreker optrad
Ds. K.Strijd van 's-Hertogenbosch, met het onderwerp:
"Christendom en Communisme."
F. ' /

De commissaris van politie-^*

w DEN HEER Hoof d van de Centrale
eiligheidsdienst,
a va straat 68.

•s-UI

Mode! G 14
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Onderwerp:
Bijeenkomst in het gebouw van de
Ned.Protestantenbond te Apeldoorn
op 11 Februari 1948, te 20.00 uur,
alwaar werd gesproken door Ds. K . ^
STRIJD over het onderwerp:"Chris- :

tendom en Communisme."
Zaalcapaciteit: 500 personen.
Aanwezig: 2QO personen.

R A P P O R T ,

Wndergetekenden, Hendrik REINTSEMA
en Geruit Wille m ter STEEGE, respectieve3
lijk brigadier en hoofdagent van politie-
rechercheur te Apeldoorn, hebben de eer
USdelGe strenge het volgende te rapporte-

Ingevolge Uw opdracht hebben wij op 11 Februari 1948 de
bijeenkomst in het gebouw van de Nederlandse Protestantenbond
aan de Regentesselaan 14 te Apeldoorn, bijgewoond, alwaar als

( spreker optrad Ds.Krijn STRIJD,»- geboren te Rotterdam, 18-9-1909
wonende te '3 Hertogenbosch, over het onderwerp "Christendom en
Communisme'I

De bijeenkomst, die door ongeveer 2QO personen, waaronder
meer vrouwen dan mannen, werd bezocht, werd te nuim 20.00 uur
door Ds.STRIJD geopend. *•

Daar» aldus spreker, het Communisme heden ten dage bet on-
derwerp van de dag vormt, heb ik gemeend dit onderwerp ten op-
zichte van het christendom te moeten bespreken. Nadat Ds.STRIJD
een beschouwing had gegeven over het Christendom, waarbij hij
memoreerde, dat de Christenen meer voor de gerechtigheid en de
barmhartigheid moesten strijden, evenals de profeet Amos heeft
gedaan, dan zou volgens hem het Communisme beter worden bestre-
den, dan zulks thans geschiedt door het merendeel van ons volk.
Wanneer wij Christenen ons door angst en vrees tegenover het
Communisme laten légden, zoals bij het Rooms Katholicisme, dan
is de strijd bij voorbaat door ons verloren. Bij deze bespreking
is het niet mijn bedoeling om op het Communisme te schelden.Wij
moeten een eerlijke critiek tegenover het Communisme laten ho-
ren en het zakelijk en objectief bestrijden. Het Communisme van
heden in Rusland, als ook de leerstelling van de C.P .N, in ons
land, is voor een Christen onaanvaardbaar. Het spijt mij ten
zeerste, dat mij steeds meer gegevens uit Rusland bekend worden;
die dit Communisme als Christen aanvechtbaar maakt. Ook het so-
cialisme is in Rusland verre te zoeken. Wij behoeven alleen maa]
te kijken naar de commerciële winkels aldaar, waarin voor een
ieder, die veel verdient,- alles te koop is, terwijl openlijk
door de Cammunisten wordt verkondigd, dat een arbeider in Rus-
land* die goed werkt, goed zal eten en dat een arbeider, die
meer arbeid verricht meer zal eten. Dit is geen socialisme of
communisme. Bij het Communisme heiligt het doel de middelen,dat
eveneens door een Christen niet kan worden aanvaard. Het dialec-
tisch materialisme, dat momenteel in Rusland heerst, is de voe-
dingsleer, waaruit de Communisten leven, zoals wij leven uit de
Godsdienst. Een gevolg van de leerstelling "het doel heiligt de
middelen" ziet men o.a.verwezenlijkt in het besluit op het
Kerst-congres van de 'C .P .N . , waarbij KOEJEMANS als onbruikbaar
voorwerp aan de kant is gezet. Wij zien zulks trouwens ook wel
bij andere bevolkingsgroepen. Zo is kort geleden de politieke
week-overzicht gever bij de VARA De,JONG vervangen door Dr.
BRANDT en zulks alleen omdat De JONG zijn eigen mening weergaf
over het Amerikaanse imperialisme. Ook is de Russische politiek
thans imperialistisch zoals het wordt gevoerd in Zuid Oost Eu-
ropa. Nadat spreker er nogmaals op wees, dat alleen een Christe
lijke-sociale gerechtigheid het Communisme daadwerkelijk kan

bestrijden



bestrijden, besloot hij zijn toespraak, die ongeveer l uur had
geduurd .

Hierna werd gepauzeerd, terwijl gelegenheid werd gegeven
schriftelijk vragen in te ddenen, waarvan door een achttal perso
nen gebruik werd gemaakt. Na de pauze werden die vragen, die
alle min of meer betrekking hadden op het vooraf besprokene,
door Ds .STRIJD beantwoord. Daarbij noemde hij o.a. dat het
Christendom in Rusland alleen liturgisch, doch niet profetisch
werd toegestaan. Daar van de Kerk moet worden verlangd, dat zij
op de wantoestanden in het land wijs t , doch dit bij de Russische
Kerk in Rusland niet mogelijk is, is aldaar geen Christendom.

De bijeenkomst welke was belegd op verzoek van de Nederland
se Protestantenbond te Apeldoorn en een rustig verloop had,werd
te 22.15 uur gesloten met dankgebed, waarin Ds.STRIJD voorging.

Rapporteurs voegen hieraan no'g toe, dat aan de ingang van

1

de zaal werd gecolporteerd met het blad "pe Vlam", terwijl de
vergadering werd opgeluisterd door enige liederen, gezongen door
een koor van de Ne d. Protestantenbond te Apeldoorn.

Waarvan door ons naar waarheid is opgemaakt dit rapport,
gesloten en getekend

te Apeldoorn, 12 Februari 1948.
De rapporteurs,

Gezien: i.
De commissaris van„politie/^
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op Woensdag, 26 November 19)4.7 sprak - onder auspiciën van het
Bilzondqf gtjptrawflpk - DSĵ J3triJd uit Hengelo (O») te Arnhem over
"Ons Christelijk geloof en het Communisme", terwijl er tevens gele-
genheid tot vragen stellen was.

Aanwezig ongeveer 260 personen; zaalcapaciteit 1000 personen.

Sa. Steganga uit Arnhem leidde spr. in met een kort welkomst-
woord, waarin hij er op wees, dat het communisme vandaag aan de dag
van een beangstigende actualiteit is, welke wij slechts vanuit het
Christelijk geloof kunnen beoordelen.

Ds. Strijd begon met op te merken, dat het communisme een onder.
werp is, dat de eerste tien jaren steeds aan de orde moet blijven.
Brengen wij het niet aan de orde, dan zal het ziqhzelf aan de orde
brengen* En omdat het een kwestie is, die de gehele wereld raakt,
zal ook het Christendom er op te hebben reageren. Wij zijn niet
bang voo* het Communisme - aldus spr. -; ik zal niet spreken over
het Communisme zoals de Nederlandse R. K. bisschoppen, die alleen
maar spreken over het goddeloze en niet zoals De Kadt, die in zijn
boek "Rusland en wij" Rusland in alles veroordeelt en Amerika ophe-
melt. Bij een bespreking van het communisme - aldus spr. - zullen
wij allereerst de hand in eigen boezem moeten steken en dan blijkt
het duidelijk, dat er in de afgelopen eeuwen nog wel eens iets te
wensen over bleef. De kerk., heeft zich ten opzichte van de sociale
vragen steeds aan de kant van de machtigen en aan de kant van het
kapitaal gesteld. De kerk richtte zich slechts en altijd op het hier.
namaals en het "hier" werd vergeten. De kerk gaat nu pas inzien -
aldus spr. - dat ze de bijbel heeft vergeten. Ds.' Strijd wees in
dit verband op de fllen bladzijden In het Oude Testament van de pro-
feet Amos. Deze profeet, met jerlmla, Jesaja en anderen, preekte de
constructieve revolutie, omdat het ging en gaat om de wezenlijke op-
bouw onzer samenleving. Het is een fout van onze kerk, meende DS.
Strijd, dat zij de prediking van de Oud Testament arische profeten
heeft vergeten. Slechts als wij leven naar de bijbel, naar het woord
van de profeten en gericht naar Jezus Chrlstfcs, dan is ons geloof
geen opslum, maar dynamiet, dan is het geen narcose maar een active-
ring. De kerk kan vanuit haar wezen veranderd worden.

Vervolgens sprak Ds. Strijd over het communisme. Het commu-
nistisch Rusland is een veel omstreden zaak omdat er veel over ge-
schreven en veel over gefantaseerd is, aldus spr. Spr. toonde aan
welk een enorme prestaties Rusland heeft geleverd sinds 191 7: de
snelle industrialisatie, de vijfjarenplannen, de Russische grondwet
van 1936 en het door de Russen gebruikte, verwrongen woord van Pau-
lus : "wie niet werkt zal ook niet eten" . Toch moet men nu, afgaande
op zeer zeker betrouwbare inlichtingen (niet van "Trouw" e. d.) zich
afvragen of er niet veel mis is in Rusland, o. a. wordt ?0 % van het



nationale inkomen opgemaakt door 12 % van de bevolking,hetgeen van
C.P.N, zijde wordt toegegeven» Voorts haalde Ds. Strijd aan de zgn.
Staatswinkels, waarnaast da zgn. Commerciële (zwarte winkels).

Tenslotte woog spr. communisme an Christendom tegen elkaar
af. Hij kwam daarbij tot de conclusie, dat de echte overtuigde Chris,
ten het communisme nooit kan aanvaarden. Niet om het doel, maar wel
om de middelen, die, zoals Lenln zegt, door het doel geheiligd wor- j
den0 Van absolute normen is bij het communisme geen sprake, "De" ge-i
rechtigheld kent het communisme niet, het past gerechtigheid slecht a
aan, en meet het slechts af naar de maatschappelijke behoeften»

Omdat het communisme vastgekoppeld is aan dialectisch mate-
rialisme is het nooit verenigbaar met Christendom, dat de gerechtig-
heid van de hemel erkent, evenals de individuele vrijheid van de
mens.

Ka afloop van zijn rede beantwoordde Ds. Strijd een aantal
ingekomen schriftelijke vragen:

1. Hoe staat U tegenover de stelling, dat het communisme gelijk zou
zijn aan de N.S.B*? Speelt de C.P.N, dezelfde rol als de N.S.B, in
19¥>?
Spr. is niet bang voor de C.P.N, en wijt de algemene angst aan da
injecties van het dagblad "Trouw".
Spr. noemde ook de Russische rassentheorie en daartegenover de Ras-
aentheorla van Amerika, in verband met de negers (applaus van de
C.P.N.ers in de zaal).

2. Hoe stelt U zich het CoBunSnisme voor bij zijn komst in Nederland?
Spr. wees hierbij op de gevolgen in Frankrijk en de verdraaingen in
-"De Waarheid".

3» Waarom mag een Christen geen lid zijn van de C.P.N»?
Dit werd uitgalagd en beantwoord op Evangelische gronden.

ij.. Dominee kunt U Uw tijd niet beter besteden?
Da. Strijd antwoordde, dat het nuttig en nodig is om met elkaar
ernstig over deze zaken te spreken en vooral de schuld der Kerken

j onder ogen te zien.

V A f Daarna kreeg Wlllem Prederik B̂  u i t e n.ü. u i s , geboreh
te Amsterdam, 7»7»1Ö92, kapper, wonende t e Arnhé m,~TD: aPSndal s e weg
572, lid der C.P.N., het woord.

Spr. begon met de mededeling, dat hij geen godlooohenaar wasc
Hij zeide, dat de maatschappij moest worden beschermd tegen de sme-
rige benden, die door dominees en pastoors aan de macht worden ge-
houden en waarvoor wordt gepreekt. Het Communisme zegt: "Daden, geen
preken." Rusland is nog geen communistische staat, doch slechts een
in wording. Spr. gaf toe, dat er in Rusland concentratiekampen zijn
(Interrupties uit de zaal: "Hier ook"). Voorts behandelde spr. het
ui tbul 13-ngs systeem (volgens spr.) dat het Christendom al 2000 jaar
toepast. Dominees en pastoors moesten op de plaats van Koejemans en
De Groot staan. Volgens spr. was Rusland het enige land waar de
doodstraf werkelijk afgeschaft is. Zelfs Paulus is nog in leven, hoe.
wel hij de dood van millloenen Russen op zijn geweten heeft.

Tenslotte wekte spr. op tot samenwerking, daar er voor ieder
op aarde genoeg was.

Ds. Strijd antwoordde nog in het kort en ging scherp in op
het -gezegde, dat er ook in Nederland concentratiekampen zijn. Hij ver.
geleek.de kampen in Rusland en Nederland en kwam tot de conclusie,



dat er tooh wel e'nigszins verschil is tussen het onderbrengen in
goed verzorgde kampen in Nederland en de nationaal-socialistische-
en Russische kampen.

Tot slot gaf spr» ieder in overweging om eens na te denken o-
ver de vraag: "Wat doe ik om de mensen tegemoet te komen, "die door
de schuld van de Kerk tot de G.P.N, zijn overgegaan."

Ds» Stegenga sloot met een kort woord van dank de vergadering
en stelde voor te pogen meer dergelijke praatavonden met de Commu-
nisten de organiseren.

De Hoofdcommissaris van Politie,

(C. Borstlaft).
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R A P P O R

Het Centraal Bureau voor Evangelisatie "Stadsaending der ried,
ïïerv. G e m e e n t e " , o rganiseerde in het gebouw "Silo" aan de Herenstras ' t
no . ''6 te Utrecht , in de maand October 1947 een drietal bi jeenkomsten
waarin drie t i jdvragen werden behandeld,

Op Vr'jdag 24 October 1947 te 20.00 uur trad als laatste ' spreker
op Ds. JOHANNES JAGO.JUS . ,J[J-;v:>;s, ge b. te Utrecht 16-9-1399, wonende
te A m s t e r d a m , over het o n d e r w e r p "Hoe staan wij als Chr i s tenen tegen-
over
" i)e"t"öegsr!/7 was vrij, terwijl er gelegenheid was tot het stellen
van vragen. De zaal was geheel oezet. Kaar schatting waren ongeveer j
?30 personen aanwezig , voor het overgrote deel kennelijk behorende
tot de ïïed. ^erv. Kerk. tiet ui tzondering van WILHMLMIWA -GQIti 3LIA
' ORPERSHÜEK, geb. te leiden 22-3-1390, won. Noorderstraat 7 te j
[Utrecht, secretaresse van de afd. Utrecht van "Vrij Spanje" , lid j

P. w. en lid van de vereniging "ïïederl^nd-Indonesiê'" , w e r d e n geen
bekende communis ten opgemerkt . " !

Jus. Buskes sprak ongeve.er als volgt:
"De vraag luidt niet : hoe staan wij als Neder landers of r u s West-

Europeanen er tegenover. Denkt U niet, dat het an twoordzonder meer
klaar is. fe kunnen alleen de vraag stellen en de moeilijkheden duide- l

lijk laten ui tkomen. Ik heb geen antwoord gereed. Aan het einde zal
blijken, hoe ik de vraag zie en beleef. Verder luidt de vraag hoe wij
tegenover Rusland*" staan en niet tegenover het communisme , J j a t i s
niet hetzelfde. __ Ik meen dat we Rusland en het__

c . jrfie'T" 5 cnê ̂ f^^t_J^Si^JSS^^§^^.. be s 1 1 sT" möeVe n o^nde^sQheT4erj._,,__ De vraag \s nie^t '""ê^Trv^öu^igtebe^rrt'w^or^eTi' Ik vond he't"" a l tijd a l esTn moeilijke •

vraag. Deze moeil i jkheden zijn er en zullen er blijven, Het heef t voor
mij zo gestaan, dat het veel gemakkelijker was te weten hoe te staan
tegenover het nationaal-socialisme , dan tegenover het communisme , De
Russische revolutie heeft zich fel gekant tegen de Kerk , en wat er- ;
ger is, tegen het Kerkelijk geloof. De Chr i s t enen hebben onder het :
Bols jewisme o n t z e t t e n d geleden. Duizenden zijn omgekomen. Er ontstond
een georganiseerde actie van godlosen, die Rusland bevrijdde van het
Chr is tendom. Dat moest uitgeroeid worden. Zo was het tot kort voor
de oorlog.- Wij moeten dus afwijzend staan tegenover Huslend, zoals het
toen was. Voor velen is het .hiermede afgelopen, voor mij begint het , ;
Er komt dan een geheel andere vraag, 'ïanr.eer wij spreken over het ;

communisme , is dan het ve rze t tegen de Kerk en het Christelijk geloof
essentieel, is het primair of secundair. Het nationaal-socialisme
was in zijn wezen anti-C'hristelïjk, dat blijkt uit het anti-semitisme .
Dat betekende ve rze t tegen het hart van het Christendom» net commu-
nisme vertoont in geen enkel opzicht sporen van anti-semitisme. Is
het communisme nu anti-C-hristelijk? Hoe m o e t e n we verklaren dat de
Russische revolutie het Christel i jk geloof zo ontzaggelijk sterk be-

s t reden hee f t . Het Marxisme heef t de pretent ie wetenschappeli jk té zijn.
Het Marxisme weet ook, dat de bestrijding van godsdienst zinloos is.
Marx heeft ook' nooit tot strijd tegen de godsdienst opgeroepen, wel
tot de klassestrijd voor de arbeiders. Daarna zou de godsdienst van-
zelf verdwijnen. De haat tegen, de Christelijke kerk is niet alleen het
gevolg v r- n de Marxistische wereldbeschouwing, v/ij moeten bedenken wat

.Rusland heeft beleefd al voor de revolutie. Het was al reactie wat
de klok sloeg. Het onrecht was ten hemel schreiend en werd door de
kerk gesanctioneerd. De communistische revolutie is de strijd tegen Jhet
Czar i sme , was een begrijpelijke reactie. G-rote Russen waren overtuigen-
de Chris tenen. Dat hebben ze herhaaldelijk ui tgesproken,

. Ik meen dat deze cr i t iek op het Russische Chris tendom, tegelijk
aanvaard moet worden door het Westerse Christendom. Het is noodzake-
lijk dit eerlijk en open uit te spreken. We doen het Christelijk geloof

. . geen
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geen dienst als we dit niet doen , üok met het aanvaarden van de cri-
t iek zijn we er nog niet . Het Russ i sche c o m m u n i s m e , zoals wij het ken-
nen , is inderdaad van G-ods we ge. een oproep tot allen die Jezus
Christus belijden als God der w e r e l d . De houding van de meeste Chris-
t enen in Europa is een h o u d i n g van heimelijke angst, V/ij zijn bang en
leven in voor tdu rende angst. Wij zijn bang voor de ondergang der we-
reld. Een wereld, die veel goeds bracht ia geestelijk en stoffelijk
opzicht , maar op sociaal geb ied door en door rot is. Onze privileges
zaken we kwijt. Ik kar dat niet on tkennen» Er komt dan d ic ta tuur .
Liaar een strijd tegen het communisme, uit angs t bepaald, is his torisch
uitzichtloos. Dan is het een k a r a k t e r l o z e str i jd. De mensen worden op-
gezet tegen Rusland met het motief "angst". Wij hebben wel redenen
om, als het er om te doen is, het bestaande te handhaven. De diepste
achtergrond is of de samenleving wel goed is. Ik ben over tu igd dat
er voor Chr is tenen één mogel i jkheid is om aan het communisme te ont-
korne'n en dat is,.:' h ier een waaracht ige Christelijke samenleving opbou-
wen. Iets dat boven Rusland u i tkomt . G-een Kaïnis t i sch of Mararnonis-
tisch beeld. Ivlaar wel e-n rechtsorde van de ar.beid, van de hoogste
w a a r d e van onze cu l tuu r , van waarhe id , gerechtigheid, barmharfigheid
en mensel i jkheid. De rest -is een ui tzicht loze s t r i jd . In Rusland is
een kentering gekomen tegenover communisme er; godsdienst. Daar zijn
verschil lende r e d e n e n voor. De pogingen om de Christelijke tCerk uit
te roe ien is volslagen mislukt . De voorz i t t e r van de bond van ü-odlo-
z e n ' g e e f t toe dst zijn acties u i teen zijn geva l l en , dat de Christeli jke
g e m e e n t e n act iever zijn dan ooit. De invloed van het Chr i s t endom in
Rusland is groot , zowel op ouderen als op de j eugd . De helft van de
stedelingen en 2/3 van de plattelandsbevolking behoort tot het Chris-
t endom, üok de h' :lft van het Rode leger is Christelijk.

De Minister var: Göderwijs in Rusland zei in 1923. dat de godsdienst
zo hard was als een spijker. Hoe harder men- s l aa t , hoe dieper de spij-
ker ij. het hout gaat.

Een andere r eden is, dst juist door het verzet van het communis-
me het C h r i e t e r d o m zich zijn eenheid bewust geworden is. Vroeger was
er strijd tussen de of f ic ië le kerk en de sec ten . De Chr i s tenen vonden
elkspr in de gevangenissen en concen t ra t i ekampen . In Rusland leeft
een eenvoud ig C h r i s t e n d o m ,

F'og een andere reden' is, dat de Russische poli t iek een reële po-
litiek is. Men hield er- r eken ing met de reële factor . In de oorlog
werden er, omdat men er op aandrong, missen gelezen, het kruis werd
geëerb ied igd , men ging op Christelijke fees tdagen naar de kerk . De
Russische kapel, waarop s tond:"Godsdienst is opium voor het volk",
is w e e r opengesteld . Ikonen worden weer gemaakt en ve rkoch t . Aan het
f ron t w e r d e n weer godsd iens toefen ingen gehouden.

Stalin.; is een wonderl i jke f i g u u r , d i e/we i n i-g spreekt . Hij is in
zijn denken en handelen een groter idealist dan Hitler. dtalin weet
wat r e g e r e n be tekent . Hij houdt r eken ing met de/publieke opinie. Er is
weer Christelijke l ec tuur en bijbels, gedrukt op de s taatsdrukker i j .
Het patriarchaat is weer hersteld op 12 September 1945. Er was een
binnenlands mot i e f : men moest r eken ing houden met de kerk . De moei-
lijkheid blijft, dat de gegeven^ schaars zijn. ''eker is dat de kerk bin-
nen bepaalde g r e n z e n een zekere bewegingsvrijheid t e rug h e e f t . Kaar '
het is nog aan banden gelegd. Het gevaar is ook dat de liturgie daar
belangrijker ia clan de prediking. Het communisme betekent voor de gelo-
vige Hus niet meer het spel van in bloed doord renk te j a r e n . Ik herin-
ner hierbij a-~m een woord van Stalin tot de bisschor van Cante rburVy:
(Jeloof en e red iens t moeten vrij zijn. Alles is in Rusland oppor tunisme.
Het anti-Christelijke behoort niet tot het essentiële.

Een v ierde r eden is de oorlog met Dui t s land . Deze oorlog heeft
grote invloed gehad op de binnenlandse politiek. Het Russische volk
was één in de -strijd. De Russische Christenen hebben in de strijd
hun man gestaan en de kerk stond a'chter hen.

Sen vijfde r eden is, dat de kerk de communistische partijvorm
heef t aanvaard en e r k e n d . . D i t is in een brief aan stal in-, openlijk

geschreven
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geschreven. Mar-;r wij zijn er nog op geen s tukken na.
Voor mijzelf kan ik het ar t ikel van het communist ische pro-p^gram-

ma, waarin gesproker: wordt over opbouw van de mes t schappij en einde
van de ui tbui t ing van het kapital isme, aanvaarder . H ie rop zeg ik ia,
maar er zijn polit ieke bezwaren . Ik heb rne u i tgesproken voor het soci-
alisme. En ik kan hieraan toevoegen: het democra t i sch socialisme.
Democrat ie be teken t bij ons politieke d e m o c r a t i e . In Rusland is echter
ma.?r één part i jvorm. Er is geen cand idaatatelling. Drukper s , radio,
verenig ing en vergader ing zijn er niet vrij". Vrije discussie is uitge-
sloten! Er is par t r jd ic ta tuur onder leiding van Stalin,

'rv'ij, aljL,iLtiTjLsJ;Lej3£^-—- _ . - .^gjj . kezwa/

cipieel. Ik heb'TïlëTovTr Ta"Srfc~"±r:^^ (AKÏKOON
JOKAÏÏftvjg. .KUgJEMArIS, ge b. te H ' d a m 20-4-1908, won. G. v .Amstels traat 29
boven ty Am'sterdam) ged iscuss ieerd . Het zijn onaanvaardbare middelen.

En achter deze bezwaren liggen dan nog de geesteli jke, en godsdien-
stige. 'Het communisme wil het socialisme rea l i seren , maar heef t het
ve rbonden aan beps'-.lde were ldbeschouwingen. H ;jt zijn bepaa ld 'he t bewust
zijn. Dialectisch material isme en Marxisme bederven den het socialisme t\t socialisme zelf wordt dan bedreigd. Het communisme on tken t in we-

%en dat de mens schepsel Gods is. Daarnaast is er het grote gevaar
van de totale verwere ld l i jk ing, het is enkel aards, God wordt geloo-
chend en ontkend. Dit be tekent voor mij niet ve rze t tegen Rusland. Br
is de geestelijke strijd om de ziel van Europa. Wij 'moeten tegenover de
strijd van het Russische communisme geen Amerikaanse dollars stellen,
ma,ar de boodschap van- het Bvan^gelie van Jezus Christus en de bood-
schap van het geloof. Als er. strijd moet zijn in maatschappelijk opsicht
voor de samenleving in West-Europa en geesteli jke w a a r d e n , dan de gees-
telijke stri jd vanuit ons geloof om de mensen te brengen tot God. Rus-
land is^ voor mij meer dan enkel co . -munisme, maar ook Tolstoi £n Dos-
te jewsk'i. Dostojewski zei: "Een volk kan niet zonder godsdienst , zijn
ziel dorst naar .God."

Wij kunnen alleen mssr hopen , dat , wat er in Sovjet Rusland ge-
groeid is en waarde heef t , gedragen wordt door een andere geest dan
het Marxisme en het materialisme. Hier liggen mogelijkheden op welke
verwerkeli jking wi j 'moge n hopen en werken . Jezus Christus verenigt
aarde en hemel tezamen. Het Russische communisme heeft uit reactie
de hemel geloochend. Hier ligt een taak en roeping voor ons Christe- .
nen , die ernst maken met de zaak en niet alleen 's-Zondags, maar ook
door de week: Chr i s t enen z i j n . .

Samenvat tend zeg ik dus : J .̂„:2OjJ ĵ;_|̂ eJ^
jj.1 Ie kr .a£j31 oro-~ t e jaaiL-3r.ejc ze tjt e n _ f _ ..zjaae:l t e ge n c o mm un.lsjja.cli. ffiujgQAilcLj^gls
hè t "ka pi t al i s me van Amerijta^ Als Chr i s t enen hebben we slechts één
"ïïn ï wo ö r d":" ' wê~"h eTjïïeïrTegeTï over Rusland als Christenen te ^taan."

Na een pauze van één minuut werd gelegenheid gegeven t o. t het
stellen van vragen.

Deze vragen w a r e n :
Het nationaal bols jewisme bezielt in Rusland de millioenen-massa.

Blijkt hieruit ook het imperialistisch karak te r van het bolsjewisme?
Is het oppor tun isme inhaerent aan het communisme?
Kunnen we als Kerk van Christus het contact opnemen met Rusland?
Zouden wij als Chr is tenen dichter staan bij het kapitalisme of het

communisme?
Is het communisme uit de kerk geroofd of hebben wij het laten ro-

ven?
Hoe denkt L' over de opr icht ing van de Korainform?

Beantwoording:
Toen het socialisme hier op kwam ze t t en , was de social'sitsche

beweging zeer uitgesproken an t i-kerke lijk en anti-Chr istelijk. Er ver-
schenen van kerkelijke zijde blaadjes , waarin werd aangetoond, dat het

socialisme - .



socialisme a n t i-kerke lij k was. Len r i ch t t e zich op dat ene pun t . 'ie komen
nu tot deze ontdekking , dat het socialisme nog 'a l t i jd bestaat, maar het
heef t zgr; anti-Christelijk karakter ve r lo ren , ï/at be teken t dit? Het anti-
Christelijke en anti-kericelijke was niet het wezenli jke van het socialisme,
Ket vond zijn oorsprong in die t ' jd . De kerk was een sterke react ionaire
macht . De verhoudingen zijn ve rande rd , het ariti-kerke.lrjke was niet essen-
tieel. Zou het mogelijk z i j n , dat zich in Rusland hetze l fde afspeelt? >Ye
k u n n e n alle communis ten niet gelijk stellen met het communisme. De moge-
lijkheid bestaat, dat een bepaald^ a,aa t schappij wordt opgebouwd zonder anti-
Christelijk of anti-kerkelJjk te zijn. Ik ben geen communis t . De d ingen lig-
gen veel door elkaar. Het Hussische communisme leefde tijdens het Czaris-
me. Er kan ook gesproken w o r d e n van imperialistische tendenzen. Het staat
voor mij vast, dat we het communisme nooi t zullen ^vers taan als de vraag
naar de maatschappelijke toes tanden geen gestalte heef t gekregen. Er zijn
contacten rnet het bui tenland en ook daar gaat het om de onderwerping van
het kapitalisme.

i'/anneer ik over de K o m i n f o r m zou s p r e k e n , dan zou dit wel een paar
uur d u r e n . De strijd Rusland-Amerika gaat zo, dat de zet van de één de
zet van de ander beïnvloedt . Velen hebben het gevoel dat men aan "beide
zi jden slechte psychologen heef t . A m e r i k a en Husland m a k e n tegenover el-
kaar de spanningen steeds s te rker , Eén hiervan is het bu reau in Belgrado.
Als ik spreek als Chris ten dan mogen we ons deze tegenstel l ingen niet op
laten dr ingen. 'Rusland en Amer ika r/,ijn voor ons als C h r i s t e n e n onaanvaard-
baar. 'Het zou ve r sch r ikke l i j k z i jn sis er een s t reep door de geschiedenis
van ,Vest-Ëuropa K O U gaari. Het gaet h i e rom, dat ik als Chr i s t en z ie , dat
Europa niet alleen plaatselijk begrip is.

Het contact met de C h r i s t e n e n hier er: in Rusland is zonder meer uit-
gesloten. Het hoofd van de Eucumenische Beweging zegt , dr4., er i a n gewerk t
w o r d t , men doet daartoe pogingen. Eind Augustus , begin September 1948,
wanneer men in Amsterdam in vergadering bijeen is, hoopt men dat er dan
ook waarnemers aanwezig zullen zijn, waa rdoor contact mogelijk is. ik hoop
alleen maar , dat men dan niet de tegenstellingen opneemt .

;filt U, dat ik dichter bij het kapitalisme sta dan bij het communisme
oljbrngekeerd? Ik geloof, dat de vraagstelling niet deugt . Als Chr is ten sta
ik tegenover het kapital isme. ' Het kapitalisme is Kaïnist isch en Mammonis-
tisch. Winstmotief voor enkelen en niet voor allen. De arbeid.ers zijn een
ver lengstuk van de/machine, IK ontleen het Kaïnistischs eri Mammonistische
aan een . artikel van p ro f . G-erbrandy. In dat opzicht kan ik het wel met
hem eens zijn. (gelachö. 3e kapitalistische geest is funes t . Een Chris ten
staat er mijlen van af. Daarom strijd ik voor het socialisme. Wat het com-
munisme b e t r e f t , ik sta hier met ja en n e e n . De afwijzing heeft een ander
karakter dan voor het kapitalisme. IH het communisme heb ik, ondanks al •
mijn bezwaren , politieke-, geestelijke- en godsdienstige-, toch iets v a n - '
verzet tegen het onrecht gestalte z ien kr i jgen . Daarom wijs ik het niet zon-
der meer a f . Ik hoop één dirig vurig, namelijk, dat wat hen dri j f t iets is,
wat ook mij d r i j f t . I:, Ams te rdam, in de~ Indische- en ï ransvaalbuurt , zie
ik, dat de mensen er van hun verd iens te niet kunren komeii. Als ik bij mijn
bezoeken al die ellende zie, dan moet ik denken : Ik sta dicht bij de commu-
nisten, niet bij het communisme. Ik kan er geen vijand van zijn en zeker
niet als Christen.

Is het communisme geroofd of hee f t men het laten roven? Ja, in deze
zin. Het staat zo, dat de vraag n^ar recht de vrucht was aen een boom,
Christus, Het Evangelie. Die vrucht hebben we laten roven. .7e bese f ten
niet, dat het de vrucht was van die boom. De boom is de' boom niet zonder

.vrucht . De vrucht gaat ui teindeli jk dood als ze . -niet aan die stam zit. En
wat is de boom als er niet die vruchten aan z i t ten . De ellende is dat de
ring in tv/eeé'n is gebroken . De ke.rk hè e f £ ' d e ene helf t , het socialisme
of communisme de andere helf t . Men heef t er zelf een andere helft wee r
bijgehaald van conservatieve politiek,- Marxisme, enzovoor t . Die helf ten
moeten er weer af, dan is de boom weer goed. Voor volk en wereld is geen
uitzicht en toekomst zonder die (boom. ,Ye kunnen dan van de vruchten genie-
ten. De stam is Jezus Chris tus . 'Zijn belof ten en geboden moeten ook ' toege-
past worden op de verhouding van volken en het politieke leven. Er is
slechts één antwoord op: Als Chr i s ten hebben we geen etiket, maar grote

verantwoorde-



veran twoorde l i jkhe id . Het is de taaie om van deze were ld te maken wat er
na^r G-ods.-wil van te m a k e n is. Liet en voor elkaar w e r k e n . Ik roep U op
tot bealnning op deze vraag: Zijn we Chr i s tenen? '/eest dan wat Ge zijn moet
Denk over de mensbeschouwing , of Ge die niet tekort doet. Men
communisme wel v ruch t en , maar van de stam van de boom wil men
nig weten . C h r i s t e n e n en communis learnoeten zich samen b e z i n n e n
ze hebben , IH Chr is tenen van Godswege , de communis ten ook, maar
nog niet ."

heef t bij het
nog, zo wei-
op de taak die
ze w e t e n het

U t r e c h t , 27 üc tobe r 1947,
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GEHEIM.

Verslag van een op 12 Maart 1947 gehouden openbare ver-
gadering .van. dé Vé re enig ing van Vrijzinnig Hervormden
te DEVENTER, De vergadering werd "bezocht door ongeveer
160 personen, afkomstig -uit alle lagen der "bevolking.
Spreker was Ds,-Krijn SÏRidD, ge"b. -te-Rotterdam,
18-9-1909« won.toHengelo, die het; onderwerp: "Christen-
dom'en communisme* besprak. Te 20.05 werd de vergade_r:, -^
met een kort inleidend woord geopend' door Jan Sake KhO^
ge "b. -te Weststellirrgwerf, 16-3-1909» predikant, ?;oner.--
de te Deventer. . • '

.Ds.STRIJD begon-met de geschiedenis van de Christe-
lijke Kerk en verhaalde van de profeten uit het Oude
Testament, die bij tal van gelegenheden .een waarschu-
wend woord hadden laten hooren t.a.v. de maatschappel ", ' - •
ke. toestanden, waarbij zij ook de hoogs te .standen er -\^
heerschera niet'hadden gespaard. *Zi;j waren aldus. oor. •-
structief re volutionnair1 tewerk gegaan en, als het
goed was, zou de kerk van heden nog zoo doen, want hst
Christendom was eigenlijk revplutiohnair, maar daarbij
costructief" vervolgde spreker. "De kerk heeft echter
door.de eeuwen heen haar plicht-verwaarloosd en stond
altijd aan dien kant waar de meeste centen zaten. Zij
heeft zich laf reactionnair gedragen en heeft de arbei-
ders zelf laten 'zorgen voor de verbetering van hun le-
venspeil". Spreker gaf hiervan t-énige voorbeelden en
besloot dit deel van zijn rede met de opmerking dat de
Christelijke kerk ihet in alle opzichten verknoeid ho.d
en dat het niet aanging om zonder meer de communisten
met een scheef oog aan te zien". Eerst moest de kerk
zelf schuld belijden. De wereld moest G-ods wegen gam,
anders kwam er van deze -wereld niets' terecht. Sproke r. cl
over de communisten»' duidde' spreker Rusland aan als te
zijn geworden een mythe voor de rechtgeaarden commu -
nis t. Hij las het beginselprogramma van de C .3? .H. .vc-r-r
en,,verklaarde dat hij voor 100^ achter dit programma
stond, daar het communisme'wilde naar een socialisti -
sche-maatschappij, waar sociale rechtvaardigheid
heerschte voor iede'reen en waar het klasse verschil v;as
weggenomen. Hij verklaarde dal; hij geen lid was van de
G.P.-N.(en vond dat soms gelukkig en soms jammer), das,r
het communisme één groot gebrek had en dat was wel het
vasthouden aan het dialectisch materialisme van Marx
en Enge Is, -waarbi- j -no-g kwam-de moraal van "het doel
heiligt de middelen"» In verband met het eerste besprak
hij breedvoerig de onmogelijkheid van het comraunisme
om zich te vernieuwen, zulks in tegenstelling met de
Kerk, waar wel een doorbraak mogelijk was, en t.a.v,
het tweede noemde hij enkele getallen van slachtoffer;,
die in Rusland doodgeschoten waren om_het gestelde
doel maar te kunnen bereiken. Ds„K..STKIJD hekelde in
vele opzichten den vaetenbrief van de R.K.Kerk, voor •;.,'!.
t.a,.v ..het feit dat die Kerk de communisten de moraal;
het doel heiligt de middelen, verweet, terwijl de R."

. 2 -
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zelf een voorbeeld van die moraal zou zijn,
beschreef verder de toestanden in Rusland voor de re-
volutie, en verhaalde welk een grootsere prestaties
aldaar verricht waren en hoe de toestanden verbeterd
waren.-De voornaamste bron waaruit spreker zijn get, •

. ' " vens putte alsmede zijn kennis van het Russische coin -
.. • munifmè, bleek een boek te zijn van den Zwitsersch.cn

processor Pritz Lieb. Zooals spreker later bij het B e -
antwoorden van vragen ö,a. ver-telde was deze profes-
sor nimmer zelf in Rusland geweest. Zijn rede over 6
Kerk en he-t communisme samenvattende, ze i de spreker
dat de Kerk "niet .bang was ,voor het communisme, maar
hij betwijfelde het sterk cf de- kerk tegen het coca -
munisme eenig kans op succes zou hebben. Daarom moei-
ten ds Christenen weder, als de oude profeten, con -
structieve revolutionnairen vyord^n en als men op de
fabriek of werkplaats een communist als medearbeider
had, moest ;aen dezen niet .schuwen, maar met hem prat
dan kon men een hoop van hem leeren.

Nadat wae gepauzeerd beantwoordde .-.Ds. ïC.SIiiLi.1

,/.over cenige schriftelijk gestelde vragen o.oi/het onderv;-sr:
"gezinsleven in Rusland", terwijl voorts'.werd gevra: •>
waarom de vergadering niet .net gebed was geopend, wel-
ke lectuur aien moest lezen over Rueland, enz.
Hij ging op deze vragen diep in en-gaf een eenigszin*-
idealistische beschrijving van het gezinsleven in Rur
land,Spreker beval de aanwezigen aan om het boek fen
peofessor Lieb tg koopen* Hij beschreef de karakter--
trekken van dien professor en bleek goed op de hoogt-;
te zijjj van diens eigenaardigheden en huiselijke o-ü -

• standigheden. Verder besprak hij een te HENGELO ge -
houden debat vergade r ing :net het communistische kamer-
lid Anthoon Johannes KÖILJEMIvïil.S, geb. te Rotterdr.ni,

' - 20-4-1903, ¥^on.txe Amsterdam, en de antwoorden door ó., \.
laatsten gegeven op eenigs vragen door ^spreker ge s t.-.
Hij roemde daarbij de. eerlijkheid van

De vergadering, werd ges-loten door
hat evenale de spreker betreurde, dat op de vergade-
ring geen communisten aanwezig \varen.

Typ:MN»
CollsdeR/MB.
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'e vergadering werd bezocht door ongeveer 160 per-
/ sonen, aoo to gio« afkomstig uit alle lagen der bevolking.

7-3otfoSpreker was/Se^L,£O.ULIJB-, v«*i HEftLrELQ^ovoi1 "Christendom en
communismeM3lY^e2ö .05 uur werd de vergadering met een kort

^inleidend woord geopend door JAlv SAKE iJiOL, ge boren te
' KLLïMaWEK]?, 1 S'MempV 1909, van-feoj-ooj» predikant, WOK

te BEVEüï'ER, ffl«ollooohuwqfe EO.
_s.STRIJD begon met de/jga^M^&enis van de Christelij-

ke &erk en verhaalde van denTu^TesTamentistsiïe profeten-,
die bij tal van gelegenheden een waarschuwend woord hadden,
laten hooren t.a.v. de maatschappelijke toestanden, waarbij
zij ook de hoogste standen en de heerschers niet hadden ge-
spaard .^ Zij waren aldus constructief revolutionnair tewerk
gegaan en, als het goed was, zou de kerk van heden nog zoo
doen, want het Christendom was eigenlijk revolutionnair,
maar daarbij constructiefste kerk heeft echter door de
eeuwen heen haar plicht verwaarloosd en stond altijd aan
dien kant waar de meeste centen zaten, veigene eprekei.
hWpzich laf reactionnair gedragen en hè» d e a r beid er s
zelf laten zorgen voor de verbetering van hes*- levenspeil?
Spreker gaf hierwejr eenige( voorbeelden en besloot dit dee!
van zijn rede met -ep-H^e^merkénj-dat de Shristelijke kerk"het

, in alle opzichten verknoeid had en dat het niet aanging.om
ffL***'zonder meer de communisten met een scheef oog aan te zien^

"̂  ' Eerst moest de kerk zelf schuld belijden. De wereld moest
Gods wegen gaan, ataders kwam er van deze wereld niets te-
recht. Sprekend over de Communisten, duidde spreker Rus-
land aan als te zijn geworden een mythe voor den rechtge-
aard en communist. Hij las het beginselprogramma van de C.P.i
voor en verklaarde dat hij voor 100$ achter dit programma
stond, daar het communisme wilde naar een socialistische
maatschappij, waar sociale rechtvaardigheid heerschte voor
iedereen en waar het klasseverschil was weggefaomen. Hij ver-
klaarde dat hij geen lid was van de C.P.N, (en vond dat
soms gelukkig en soms jammer), daar het communisme één
groot gebrek had en dat was wel het vasthouden aan het
dialectisch materialisme van Marx en Engels, waarbij nog
kwam de moraal van "het doel heiligt de middelen". In ver-
band met het eerste bespraü hij breedvoerig de onmogelijk-
heid van het communisme om zich te vernieuwen, zulks in
tegenstelling met de fCerk, waar wel een doorbraak mogelijk
was, en t .a.w. het tweede noemde hij enkele getallen van
slachtoffers, van numbitlieu'die in Rusland doodgeschoten
waren om het/doel maar te/bereiken, üiiciiejielde

l*, j t /i -~£d Is j) */f*̂ ,. HL^, y.K.'K+t*i» 0
Heer Commissaris van Politie,
Ii E V Ü N I E K.
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vele opzichten dei*/vastenbrief van de R.K. i(erk, vooral t .a.v.
het feit dat die |<erk de communisten d| ^mjprg.al: het doel hei-
ligt de middelen, „v^w^et, terwijl die 'kcrii zelf een voorbeeld
is van die mor a al ^spreke r beschreef verder de toestandecuiwt» .

' voor de revolutie.tjn Ruslan^Ten verhaalde welk een grootsche
prestaties aldaar verricht waren en hoe de toestanden verbe-
terd war&n. -^e voornaamste bron waaruit spreker zijn gegevens
putte*s»zijn kennis van het Russische communisme, bleek een

fij.^ nboek te zijn van den Zwitsersehen professor Fritz Lieb. Zooals
'̂ ^T^ spreker later bij het beantwoorden van vragen o.a. vertelde was

deze professor nimmer zelf in Rusland geweest. Zijn rede over
de «erk en het communisme samenvattende, zeide spreker dat de
Kerk niet bang was voor het communisme, maar hij betwijfelde het
sterk of de ke;rk legen het communisme eenige kans op succes zou
hebben. Daarom moesten de Christenen weder, als de oude profe-
ten, constructieve revolutionnairen worden en als men op de fa-
briek of werkplaats een communist als medearbeider had, moest
men dezen niet schuwen, maar met hem praten, dan kon men een
hoop van hem leeren. fJ^cw**** '̂ ^jf*. fc.Jsh&y

Nadat een pouaq wasyQehwriaia.beantwoordde cjarïiAer reenige
schriftelijk gestelde vragen °'over/!ondïerwer£eH a±e-$ 'gezinsleven

( ' in Rusland ,£waarom de vergadering niet met gebed was geopend,
welke lectuur men moest lezen over Rusland, enz.

iüeaïistischeHij ging op deze vragen diep in en gaf een^emgszins/JESgj&g be-
schrijving van het gezinsleven in Rusland.e&rbeval de aanweziget
aan ora het boek van professor Üeb te koopen. Hij bescnreef de
karaktertrekken van dien professor en bleek goed op te hoogte
te zijn van diens eigenaardigheden en huiselijke omstandigheden.
Verder besprak hij een te ïiüiiü-Kuü gehouden debatvergadering mei

T-/* , - ; het communis i ische kamerlid^kUöJiTiJMAIiCi en de antwoorden door der
laatsten gegeven op eenige vragenTdoor spreker gesteld op die
varaodGï'ing. Hij roemde daarby de eerlijkheid van

De vergaoeringf wolkc^jjoji ogflclijk verloop
sloten door D s. KROL, die ne
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GEHEIM.
•

VERSLAG van een op Maandag 9 December 1946 door Ds. K. Strijd te
Hengelo (0.) gehouden lezing over "Ke rk en C ommunisme" in de
Groote Kerk van de Nederlandsen Hervormde gemeente te Hengelo (0«)
Aanwezig waren ongeveer 1000 personen.
Als sprekers traden op : K. Strijd, predikant te Hengelo (0.) en

l.J.H. Wiering, bestuurslid van de C.P.N.
te Hengelo (0.)

De Strijd sprak er zijn voldoening over uit, dat het publiek in
zoo grooten getale was opgekomen om dit wel zeer actueele onder-
werp "Kerk en Communisme" aan te hooren. Spreker noemde het
Communisme een wereldprobleem en niet vergeten moest wordon, dat
10 $ van de Nederlandsche Bevolking te kennen had gegeven, dat
zij het communisme wenschten.
Onder Kerk verstond spreker do levende Kerk, dio in de wereld
staat als oen constructieve, rovolutionnairo werkelijkheid. Kij
wilde dczo Kerk in zijn lozing confrontoeren met hot levende com-
munisme, dat voor een doel verwerkt is in hot Russische coinmunis.aio,
Spreker wenschte dit zoo eerlijk mogelijk te doen on met do kcnniv
welke hij bczati
Vervolgens gaf hij een historisch overzicht van do toestanden in
Rusland tijdens hot czaristischc regime en de ontwikkelingsgang
van hot communisme na de omverwerping van dat regime» De houding
van de kerk schilderde spreker daarbij als laf en karakterloos
in het toenmalige Rusland. Hij zoido zich best te kunnen begrij-
pen, dat de slagzin "Godsdienst is opium voor het volk " opgang
deed. Dat in 1917 al het kerkelijk grondbezit word gcconfisccerd
had do kork aan haar eigen houding te danken.
Spreker omschreef vervolgens de figuur van Lcnin, die eon groo.te
vorandoring in hot communisme bracht. Een zijnor stelregels was;
dat zodelijk goed is alles, wat bevorderlijk is voor de vernie-
tiging van do oude maatschappij. Door het toepassen van deze stel-
regel, hetgeen, volgens spreker, overeenkwam mot de stelregel "hot,
doel heiligt do middelen" was een golf van ellende losgebarsten,
Niet om gruwelverhalen naar voren to brengen, doch om aan te toonen»
wat dit boteekende, noemde spreker als voorbeeld, dat gedurende
zes jaren 1000 mcnschen por dag waren gooxccutcerd ''In 1921
was oen opstand gekomen, waarbij Lcnin oen zwenking moest maken,
De staat bleef echter de commandoposten bczotton. Lenin was de gids
voor hot practische communisme en de man, die Rusland op weg hielp.
Stalin daarentegen kan als bouwer van Rusland worden genoemd. Van
hom gaat de dynamische kracht uit, dio het Russische volk de af-
gcloopcn jaron bezielde» De nieuwe grondwet van 1936 bracht oen
grooto vorandcring in Rusland. Dit is een grondwet, zooals de Wcs~
tcrsche dcmocratien die kennen, echter mot dit groote verschil,
dat in Rusland maar één partij mogelijk is,
Dit is begrijpelijk, als wij de redenecring volgen, dat met het
wegvallen van do bclangenverschillcn, van den klassonstrijd dus,
ook de mceningsvorschillcn vorstwenon zijn. De reeds genoemde stol--
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regel vaji'.Ieiiin toepassend'was het mogelijk, om in 1939 oen non-
agrcssicpact- te sluiten, want dit pact.diende het Russische dool,
namelijk het hebben van dp vrije hand in de Baltische staten,
Tijdens den oorlog kwam er een wending in Rusland. Het kreog alt
allo landen., imperialist.Isch.e bedoelingen , het 'werd door en door
militairistisch. Men wordt ook verdraagzamer jegens de kerk. LL.Y
alles geschiedt ook vanuit do' stelregel, dat het doel de middoloi.
heiligt".

Spreker kon zich sociaal-economisch met communisme'verocni^cn,
Ideologisch echter niet, daar onder het communisme, geen sprak:,
was van een vrije meeningsuiting. Hierdoor kon van' een. workcli j 'u:
democratie ook gocn sprake zijn.

Spreker haalde tot slot een viertal punten aan, waarin hij
zich uitsprak tegen.het communisme en voor de democratie, t.w, ^
De mensch is meer dan oen natuur wezen en een maatschappelijk
wezen. Hij heeft ook sedelij.ke en natuurlijke behoeften, reden
waarom spreker tegen het dialectisch materialisme is.
Het verschil tusschen communisme en nationaalsocialismc is sloclto
daarin gelogen, dat het nationaal socialisme nimmer hot kapitale - - • -
me heeft bestreden. Overigens kwam z.i. de structuur vrijwel
overeen.
Ten dorde het volstrekt ondemocratische van het communisme en ''-,(.-.?..
vierde wilde spreker een oproep richten aan do Kerk en do de.cr^::---,
tic mot de waarschuwing, dat als men niet bereikt, wat hot co^i-.r--
nisme heeft bereikt in Rusland-, men het communisme vasten, voot
geeft. Hot communisme diende» do wind uit de ?cilen te worden
genomen.

Spreker doolde vervolgens mode, dat hij zich tot hot bestuur v,.,,
do C.P.N, gewend had om die na de door hom gehouden lezing in ;. ,
gelegenheid te stellen oen wedcrwoard te spreken. Ook wenschte
spreker schriftelijke vragen te bc ar. two orden, zoo deze ingodier.o
werden.
Na conigen.tijd te hebben gepauzeerd beantwoordde Ds. Strijd
verschillende gestelde vragen, welke kennelijk in hoofdzaak van.
communistische zijde waren ingediend.
Aangevoerd word onder andere, dat Rusland thans militairistiscn \r-.v.
om hot kapitalisme te bestrijden. Spreker beantwoordde die vrav.,,
dat ook dit militairisme was ontstaan volgens de stelregel van
Lenin. Spreker keurde dan ook het militairisnivj principieel af.
Hij bracht daarbij ook in herinnering, dat in onzon democratische;'..
staat de mogelijkheid bestond om principieel dienst te weigeren
-op grond van de Dionstweigeringswot 1923. Hij achtte de onder-
zoeken in deze serieus en naar hij van verschillende jongens ver-
nomen had, waren zij in alle opzichten correct to woord gestaan
door do bestaande Commissie.
Voorts werd gevraagd, waarom men voor de militairen "De WaarhciiV
had kunnen verbieden. Vrager noemde dit ondemocratisch.
Sprokcr was het er moe eens, dat dit ondemocratisch was. Hij
erkende, dat ook in do democratische landen dictatoriale macht
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gebruikt word. Dit was vooral hot geval tijdens oen oorlog en in
een naoorlogs tijdperk. Spreker was er voor, dat ook een militair
op. democratische wijze van alle lectuur inzage kon krijgen*
Spreker meende echter, dat in deze ook oen voorlichtende taak v r M:
de Kerk was weggelegd.
Na do beantwoording van diverse vragen gaf Ds. Strijd vervolgens
aan den bekenden communist L.J.R. Wiering de gelegenheid om onge-
veer 10 a 15 minuten het woord te voeren. Op uitnoodiging van
Ds« Strijd betrad Wiering'daarna de kansel»
Wiering voerde aan, dat hij niet in 10 minuten kon beantwoorden
wat door Ds. Strijd in een lezing van l 1/2 uur was aangevoerd-,
Hij noodigde deze echter uit tot oon openbare debatavond, waarbij
aan beide sprekers gelijken tijd gegeven zou worden, zoodat pro~
en contra naar voren gebracht kon-worden. Na de stelregels van
Marx en Engels in het kort naar voren te hebben gebracht, zei
spreker, dat het kapitalisme niet in staat was gebleken, ook niet
in Nederland, om tot een werkolijkcn wederopbouw te komen. In do
landen, die onder communistischen invloed staan -was dit wol hot
geval. Spreker noemde de ideologie niet belangrijk. Met droomen
en biddon kon mon niot komen tot bestrijding van hot door on door
"verrot kapitalisme". Spreker vroeg zich af of het Christendom
door alle eeuwen geslapen had.
Do stelregel : "Hebt U naaste lief als U zelf" moest niot alle011
in de kerk bestaan maar ook in hot leven.
Hot geloof was een kwestie, welke geheel buiten de politieke op--
vattingen moest blijven. Hot communisme trachtte do sociale en o--
conomische problemen op'te lossen in den geest van het Christen-
dom en als zoodanig kon een Christen ook communist zijn» Het con-
munisme streeft naar een nieuwe wereld, gegrondvest op naasten-
liefde.
Ds. Strijd beantwoordde spreker door te zeggen, dat hij dozen
dankbaar was voor de uitnoodiging om te komen spreiden op deze
bijeenkomst. Hij onderschreef de critiek welke Wiering uitgeoe-
fend had over don opbouw in Nederland. Dit nam echter niot weg,
dat een opbouw als spreker bedoeld had in andere landen gepaard
ging met een practische vervolging van de Roomsen Katholieke KG.VA\. Strijd was het er race oons, dat men niet alleen niet droomen

en biddon er kwam maar met werken. Hot Christendom was volgens
Ds. Strijd nu eerst levend geworden door haar ntrijd tegen het
hationaal-socialismc. De Kerk had oerder moeten sproken Hij her-
haalde vervolgens de stelregel van Lenin, welke hij ton sterkste
afkeurde. Ben Christen -diende oen voorbeeld te zijn voor de maat-
schappij. Hot Christendom had oen plooi in de wereld gestreken.
Ieder Christen wilde hij vragen : "wat doet Gij ?".
Ds. Strijd beëindigde hiermede zijn rode, waarop de aanwezigen
daarna rustig uiteen gingen» Do sprekers hadden con aandachtig
gehoor.
Onder do aanwezigen bevonden zich een 40-tal communisten, waarori--
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do? oonigo bestuur si o don van do Ö.P.N» ("De Waarheid")* Dese
had d oh kennelijk volgons afspraak buiten do kerk op elkaar ge-
wacht. • . , * . •

PorsonaliA Wiering ; • ' ' - • ' - . . ' - . .
-LOUWKBHS JAC05HS REINIER WIERING , ' gob. te • Rotterdam, 22-6-1 9Ï5
cloctro-tochnicus, 'wonondo to Hengelo (O.), Deurningerweg 4̂ 9,

-De,
SRIJD» geboren te Rotterdam 18 Septcnbor 1909, wononde

to Hengelo (0. ) , Doldoners trant 110. Hij i-s predikant van de
( vrijzinnig ) Hervormde Zerk,. Hij is voorstander van' do Par-
tijd-van den .Arbeid. Hij word tijdens- de -bozotting gegijzeld.
jDver hqt algoiaeen iö hij zoor populair. Hij hield moordere l c—
zingen on sprak zich uit togen hot militairismo. Hij is lid vai
de vpreeni§.ing 1'Ke.rk


