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Evaluatie: Datum bericht: 16 februari 1981 Bijlage(n): 1 

Retreft: Eet hi2rbij gevoegde krantcnartikeJ betreffende het :rv stond in 

het weekblad 'Groot Woerden' d.d. 20 ja�uari 1981. 

'Groot Woerde�' is een krant die huis aan huis wordt hezorGd in 

Voerden en omliggende plaatsen. 

l.!Jin-� e bericht. 

1) Tenzij andere rubricering vereist. 
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, WOERDEN - De Vredeswerkgroep Woerden van het , IKV (Interkerkelijk Vredesberaad) heeft met het oog : op de komende verkiezingen een aantal_e9litie���-t}J�n J.!' Woerden benaderd met de vraag ofzij do. ver-
1 wijdering van kernwapens uit Nederland tot punt van hun partij• en regerin�programma wil maken. Deze · kennismakingsgesprekken beogen, indien mogelijk,tot een· gezamelijke standpuntsbepaling te komenover het vraagstuk van kernbewapening en veiligheid.In dit kader nemen 2 leden van de werkgroep deelaan een internationale c��ere.�tie i� f!e Q(?.R,.�ie van4 tot en met 8 f�b.ruari nabij Dresden wordt gehouden. Op"dëié' conterentie worden gezamelijke uit·.�te.n wt ·de afgewaucli,ten uit de diverse lan··� in .een soqrt leerboek samengevat waarbij ge
trte11t· wvrdt om. de ·kontakten tussen de mensen uit de vendiiDende- regeringssysfemen van Oost en Westtè bevos:deren en het wantrouwen weg te nemen. 
In 1977 werd op-intiatief om de bewustwordingvan pastoor va'n -Oam, die van de mensen te stim�voorzitter is van het )eren om daarna gezameplaatselijk beraad van lijk een vuist te kunnenkerken, etn vredeswerk- maken. groep· van het IKV in w, d .Woerden opgericht. _In " er ragdat zelfde jaar begon hetlandelijke IKV een campagne tegen de kernwapens. Dit was het gevolgvan de verontrustendeontwikkelingen op wa-pengebied en over de Verenigde Staten e,n Rus· ··-�. :�e[han�e- land en tussen de Navo 7

.;, " lfttt· :�. ·:
M

l. 
ll�u�

.... · ... F.::·_ .. _:,_Q! •.. !!!�� �1na_: ...
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in eigen land. Wel zijn er afspraken gemaakt dat men geen verrasingsaanval zal ondernemen op de ander. De wapenwedloop wordt daarbij aan zichzelf overgela-ten. D l .. k e be angru steredenen dat met name Oost en West niet tot betekeningsvolle verdragen kunnen komen 
over wapenbeperkingen en ontwapening zijn dat de nadruk ligt op we-

tckcnis van zo'n besluit tot zelf verplichting is dat ook andere · 1a"nden erdoor worden opgeroepen • om zelf en zelfstandig ditvoorbeeld te volgen. Ditmoet in verschillende fa.sen gebeuren waarbijWest en Oost betrokkenzijn. Het idee beoogt dusniet algehele eenzijdigeontwapening van hetWesten. Het wil doórmiddel van het zettenvan eerste ontwapenings-
derzijdse overeenstem- .. ming in plaats vu zelföeperking. Tevens I wordt

stappen per land een ont
wapeningi:proccs ontwik•
kelen waaraan landen 

. erwa uitgegaan · dat de aantallen van bepaalde soorten wapens de veiligheid in stand zou moetenhouden: De vredespoli· tiek van het IKV wil: ·be-.tere verhoudingen tussen de volkeren en een zo laag mogelijk niveau van bewapening" aldus Berend en Leo. Verder vinden zij dat Nederland als eerste een ontwapeningsstap moet zetten ongeacht of andere landen meegaan. Van hieruit moet een proces op gang komen. De politieke be· 

deelnemen uit Oost èn 
West. 

Kerken 

De Woerdense werkgroep wil bewerkste.lligen dat op plaatselijk niveau aandacht wordt besteed aan deze problematiek. Zij doet dit bijvoorpeeld door- het verstrekken van• informatie op braderiel!n, het brganiseren van de jaarlijkse vredesweek in Woerden en 'het voeren van gesprekken met politieke partijen en kerkenraden. De werkgroep is 

weliswaar voortgekomen vanuit de kerken maar om zich bij de groep aan te sluiten is het geenszins noodzakelijk om kerkelijk g�zind te zijn. ,.Wij proberen alleen via de kerken grote groepen mensen te bereiken, die .evenzo bezorgd zijn over wat er in de wereld gebeurt" zegt Joke Buch. 
DDR 

De reis die.IQ!.-,� volgende maand naarcfe DDR gaat maken is een uitwisselingsbcioek dat voor dit jaar door de Christliche Friedens Konferenz i, georgani,eerd. Het doel is om de· infermenselij"e kontakten wijder te ma· ken en ook om de verbondenheid te vergroten, Joke vertelt: ,.uit eerdere kontakten met mensen uit het Oost-blok blijkt stèeds weer dat zij met dezelfde problemen worstelen omtrent de ge• vaarlijkè chemische en kern bewapening. Daar· om zijn de.:� icontakten . zo belangrijk omdat zij met dezelfde probleinen worstelen omtrent de ge· vaarlijke. chemische en kern bewapening. Daarom zijn deze kontakten w belangrijk omdat zij 

de publieke opinie �tig kunnen beinvloe<lcn". · 
Hoogmoed 

Zolang steeds meer lan· den de beschikking krij• gen over kernwapens blijft het voor de werk� groep een noodzaak oJo zich hiertegen te verzet� ten. Ook al omdat rege-.ringen of partijbesturen• niet voldoende opkomen. voor een acceptabele wa• pen beheersing. ,,Dezewapens kunnen ons en onze kinderen· en klein 1;kinderen ·tot in ve� :'gei-�slachten ·onherstclbaat.,<, beschadigen en heie··J,;e--{: vo1kingeri en weretddolen � in Un keer wègvapn. ;) Het afschildti11gseven-. wicht is niel-s anden·dJn een wederzijdse massagijzeling en de veronder• stelling dat wij in Neder· land veilig . met deze wa• -pens zouden kunnefl om•·gaan getuigt van eengrenzeloze hoogmoed en loverschatting van ons-.zelf" aldus de .leden van ide werkgroep. , !
Voor meer informille1over de werka,ocp: Joke �en Leo B11ch telefoc,n17Sl4 of Berend Rhebet•aen telefoon 14982.Elly van der Busse 
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Amstelveen, voorjaar 1981

Aan de lezeres, 

·a met.opslagplaatsen voor kernwapens en met inrichtingen an kern-
wapens van ons te slingeren. 

De vernietigende king ervan veroorz·aakt, dat wij in Arilstelveen aangetast wot'den 
wanneer zich erg in ons larrl met zo'n basis of depot een ramp voordoet. 

Het nieuwste is, t door gezochte bangmakerij met een overrcoedige 'beperkte kern
oorlog in ���erland zélf ter sprake wordt gebracht als kandidaat voor een 
atoarslagveld, �,a::11 r:et onze ruurlarrlen. .
Deze dreigende·vdorbestamling tot ver-asslng is niet het vooruitzicht, waarvoor de 
ooderen ons land ;hel:baî opgebo.Jwd 'uit de v�ting en arm:>ede van de oorlog. 

1 

Dit vrees aanjagen met massale stralingsdood is niet de.belofte aan de jongeren an 
zich te kunnen ontplooien en het werk van de ouderen voort te zetten. 

WERK? CNl'PIOODN:;? We zien an ons heen, dat steeds meer mensen geen zinvol werk heli>en 
en dat vooral jongeren wot:den gerattl in hun ontplooiing. 

. . 

De regering sdiaft tegelijkertijd meer WAPrNS aan en weigert tot nu toe an de plaatsing 
ran de h.arrl te wijzen van de nieuwste middelen tot massavernietiging, die onbNorpen 
zijn met de berekening, dat ons land daamee in één groot Hirosjima en Nagasaki 

-kan vèrdrrléren. · · 

Wie zich wêl uitspreken tegen middelen voor massavemietiging zijn adèr arx:ler�
dienstplichtige- en beroepssoldaten, oodere en jongeren militairen; rroedige nroe
rurgers, die hun overtuiging en gez.orrl verstand niet terzijde schuiven order druk
van gevangenisstraf en ontslag uit de werkkring!

kernwapen 

wedloop 

ZULLEN WIJ DAN CNVERSOilLLIG ZL.JN? 
NEE, ZEKER NIEl' ! ! ! 

Zorg ervcor, sarren met vriendinnen en vrienden, dat de fietstocht van 21 MAART in 
heel knstelveen bekend wordt. Zorg ervoor, dat de fietstocht goe:i opvalt door sarrl
wichbot:den voor jezelf en voor je fiets, door een opg-etuig:le bakfiets, door span
doeken, affiesjes en pamfletten. 

OOEP JE KENNIS.SEN OP CM·MEE TE IXlrN. 

Koop steunkaarten en verkoop ze ook an de manifestatie r.ogelijk te maken, die op 
PLEIN '60 en in DE BAJES plaatsvindt: papier, film, geluid, vervoer, het kost allemaal 
geld. Wie er niet lijfelijk bij kan zijn wot:dt zo toch bij ons protest betrokken! 

Meld je tenslotte ·aan bij het IKV en S'roP DE N-I(M in Jmstelveen an op ZATERDAG 7 
en op ZATEIDAG 14 MAAR!' (f2 UUR) op PIEIN '60 alvast bekendheid eraan te geven, 
dat WIJ ERNSTIG EEN GRENS WILLEN STELLEN AAN DE CNVERANrWX>RDELLJKHEID, WAARMEE WIJ 
et.QAN HET ELKAAR, ME:!' OOSZEIF ! 

DMRCM CNIM)ETEN WIJ ELKAAR OP 21 MMRI' ! ! ! 

Voor het IKV en SJUP DE N-00·1: 

Iob Kniesrreijer, Punter 20, tel. 43 83 72 
Dolf Loth, Ganges a, tel. 45 36 10 
Alies Struys, Wagenaarstraat 40 (hnsterdam) 

•i 
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1) Zo nodig andere rubricering eangewn. 

Distr.: 

Afachr.: 

Betreft: IKV-kernen te AMSTERDAM 

ACD 1543497 

datum - 9 APR. 1981 

co 

b. L d. 

Bijlage(n): 

BO: 

Maandag 16 maart 1981 vond een plenaire vergadering plaats van alle 
IKV-kernen te Amsterdam. Plaats van samenkomst : Prins Hendrikkade 16 
te Amsterdam. Aa.nvang q,er bijeenkomst : 20.00 uur. 
Als voorzitter trad op 
Aanwezig waren 22 personen onder wie : 

Allereerst kwamen de notulen van de vorige bijeenkomst aan de orde. 
(Zie bijlagen, verslag 12 februari 1981). 
Besloten werd daarop dat _ een verslag 
zal indienen van de Werkgroep Politieke Partijen. Deze werkgroep was 
voorstander van een lijst van alle politieke bijeenkomsten in het 
,kader van de verkiezingen om zo de mogelijkheid te hebben IKV-materiaal 
te verspreidem op die bijeenkomsten. 

wilde de media voor de IKV-propaganda ten behoeve van de 
verkiezingsstrijd inschakelen. 
Uit de vergadering kwam de suggestie aan de vooraTond van 26 mei 
alle kerkklokken te luiden. Men liet dat idee weer varen omdat de 
organisatie, gezien het korte tijdsbestek,niet opgezet zou kunnen 
worden. Voorts zou het maar de vraag zijn of alle kosters zouden willen 
meewerken. 

Hierna discussieerde men over de zin Tan een stemoproep door het IKV. 
De conclusie was : Niet doen, want dan zou wel eens onze te geringe 
aanhang kunnen blijken. 

Vervolgens kwam de Vredesweek 1981 ter sprake. Er is daarvoor een 
werkgroep samengesteld die onder leiding staat van • 
Tijdens de vergadering bleek, dat sterke banden heeft met het 
Anti-N-Bom-initiatief. Men was het erover eens dat het accent op 
de schuilkelders moest liggen. Er zal een actie moeten komen met het 
effect dat de bevolking angstig wordt voor schuilkelders. Toen iemand 
opmerkte "Wat dan te doen als men eenmaal angstig is ?11 wiide men 
daarover niet praten; de discussie "walste 11daar ovelb!en. 

Hierna kwam het volgende agenda-punt : "Wat te doen met DDR-contacten ?'1 

Hierbij bleek dat vorig jaar een buitenlandwerkgroep was opgericht. 
Eln van de leden van die werkgroep was aanwezig en deelde mede, dat 
zijn groep ter ziele was. Oorzaak : gebrek aan responae. Daarop werd

- · rechtstreeks gevraagd deze noodzakelijke taak op zich
te nemen. 

--... -.......... �, ... -;..� 
. . ·- - ·- - -·· ... . ...... - -. 
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

VERVOLGBLAD Nr. l 1 Bij epNe&le../inf. rapport nr. 1 

wees meteen naar de vrouw die naast hem zat en deel uitmaakt 
van zijn vredesgroep in Amstelveen • De vergadering ging 
meteen akkoord en de vrouw was gebombardeerd tot contactpersoon IKV
regio Amsterdam voor het buitenland (lees : DDR.). 

Als laatste punt van de agenda werd de bijeenkomst van 10 april 1981 
in Krasnapolsky behandeld. Dit is een vergadering onder het motto 
"Welzijnswerkers tegen Kernbewapening". Hieraan nemen deel het 
initiatief 11Stop-de-N-bom, Stop de kernwapenwedloop''· Het IKV wil ook 
meedoen. Voornoemde initiatiefgroep heeft het IKV ook uitgenodigd. 

vroeg de vergadering of het IKV voor deelname kan 
zorgen. kreeg daarop de vraag hoe de relatie anti-N-bom-
beweging/IKV ligt. signaleerde daarop de volgende angst : 
Het IKV gaat op een initiatief van de anti N-bom-beweging positief in 
het IKV gaat daarmee "aan de bak" en als het eenmaal loopt, dan neemt 
de anti-N-bom-beweging de actie volledig over". 

200 A 04 
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llV AMSTERDAM /6'1. 36(,. 
Prins Hendriklaan 21 

.1075 AZ .Amsterdam. 
te1.·020 - 736869 

6 15434�7

Aan de vertegepwoordigers v�n (IKV) 
vredewgroepen in Amsterdam e.o. 

Amsterdam, 10 maart 1981� 

'Beste inêlli!e'nt ,, •,. -- ... :• ,(, 'I 

• .. •:

Hierbij een uitnodigi�g voo� de plenaire vergaderibg 
Amsterdam op maandag 16'maart a.�., 20.00 uur, Prins 
16, Amsterdam • . 

·
·Als. agendapunten stellen we voor: 

1. ���.J.-!�����!���!�
- 2. VerslaQ' irorii::re y· érr.r.RdP.rin'1' (reeds. ve.r.zop.den) 

� ------Q-----Qw� ����-Q-�t 

van het IKV
Hendriklaan 

(' 3. ��!!�g��!ES_E2!!�!���rtbi�!!

( 

Het Pv.d.A:-congres is inmiddels voorbij. Joop den Uyl heeft z'n
Pbyrrus�overwinning binnen, terwijl de meerderheid van het congr,
een andere. ko.ers. .. wilde. Dat bleek onder -meer uit de inhoud van
de meeste toespraken: voor afstotè'n;:vair :..alle kerntaken, het ap
plaus én uit de resultaten van de mini-enquête·, die de volgende
dag gehouden werd.
Het was zoals An Thomassen het op het congres onder woorden
bracht ; 11 Een oneigenlijke stemming, en ... �.�-t w�ten we allemaal".
Een meerderheid van de congres-leden en Pvd.A�aanhang staat,
wat de leiders ook vinden, op �et IKV-s.t_��q.punt.
Uit gesprekken met partijleden bleek teleurst'elling, maar ook
de vaste wil om binnen de partij door te gaan. �aar een klein
aantal wilde de partij verlaten; een iets grotere groep zal
deze keer:(?) niet op de PvdA stemmen.
De PvdA leden hebben de steun van het IKV in de toekomst hard
nodig.

· · 
Onze picket-line was een eerste bewijs van het voornemen dat
we de PvdA niet zomaar laten gaan.

!����2��!gg_2y�E�����!�
Inventarisatie van de positieve en·negatieve aspecten, 

··conclusies ···-·-----·
wat hebben\<e geleerd met het oog op nieuwe acties
hoe gaan we verder ? · 

Y�E�1�g_y�g-��-Y�Eg�������-2!!��-��E�gE2�-��� 

In het kader van dit agendapunt zijn nog de volgende medede
lingen te doen_: het landelijk secretariaat heeft met het oog op

de verkiezingen een folder en een strooibiljet 
in voorbereiding, die jullie met suggesties 
voor gebruik zal worden toegestuurd. 

- de werkgroep 'vrouwen tegen kernwapens' h�eft
de standpunten van de belangrijkste politieke
partijen weergegeven.
Van CDA, CPN, D'66,PPR,PSP,Pvd.A en VVD wordt
aangegeven wat deze partijen vinden van:
- bredere internationale verbanden en verde

digingsideeën; ·
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kernbewapening in het algeme,en; ·."}.�
kernwapens en nucleaire

! 
ta�-en·-V<?OI:::·�-�·}:.

Nederland. , . ·
. 

.:·· ·. · · ,, ..
_Meer exemplaren te bestellen 

.. 
bij: 

rrouwen tegen kernwapens 
Reinwardtstraat 19 

· 3571 ER Utrecht
:· tel. 030 - 710872. 

-· ·"Den· ·Haag" denkt ook na over de actie�
· die we ná dé verkiezingen noeten onder�

nemen. In ieder geval zal ,de modernise
ringskwesti� weer worden opgepikt. De·
vorm dáarv9n zal á:fha.n.kelijk .zijn van de
inp.o�d van het regeeracoord dat onze 
nieuwe regeringscoalitie sluit •. : .. 

·

4 •. Vredesweek 1981 
----------------- . . ·. . 

In ja�uari is ·er .een vredesweekwerkgroep"ingeste1d�(-riez·� hee.f
)
t 

inmiddels enig voorwerk verricht. . . . · · ·.. ·,; • . .,., 
We moeten beslissen wat ·het thema"van de-komende·vredesweek·worc 
Een aantal voorstellen tref je hierbij aan (zie bijlage) . 
Inv�ntarisatie van de (vredes:wëek)-·a·ëtivitei'·t'e·n·van· de .i.ernen.
-------------------------------------------------------------

· 5. Berichten · 
---------

6. g�E-�7!E�ei

7. ê!�!1!�!.

. 
. 

,{. 

veel groeten,. 

', ' 
" 

namens de coÖrdinatiegroep, 

r�rtÁ---c) 
. , 

------------------------�--·-----------..:...:.�;E:RICHTEN�----BE:.-UCHTEN----BER

De
. 

landelijke werkgroep nvrouw�n tegen kernwape�" organiseert 
een informatie- en studiedag onder het motto: 
KERNBEU.APENING ••••• EEN VROUIIENZAAK ? . 
op zaterdag 21 maart a.s. in za

�
a'de Schakel' te Nijkerk .. 

aanvang 10.00 .uur, einde 16.00 uu. 
Sprekers: Sonja v.d. Gaast 

Ri3 Beckers 
Truus Divendal 
Kapitein I'Ieï°ndert Stelling 

Opgave en nadere informatie: Sienie Strikwerda 
·Rubensstraat 82' 1 

1077 NA Amstèrda.r:1 ·--
tel. 020 - 715072 (tussen 18.00 

kosten :_f 15,00, inc o lunch o

19.00 uur) 
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------BER!CHTEN////i///--�-�-----�--BERICHTEN -----�--------BERICHT 

vrijdag 10 april a.s. GEZONDHEIDWERKERS TEGEN KERNBEWAPENING 
plaats: Krasnapolsky, Amstèrdam 
aanvang. 20.00 uur. 
Deze avond wordt georganiseerd door Stop de N bom; het IKV is van 
het initiatief op de ho"ogte gesteld en er wordt overleg gevoerd over 
samenwerking. 

________ .,. 

vrijdag 27 maart a.s. CULTURELE MAN!FESTATIE BijiM:ER.ME'ER 
AA.nvang: .19.30 uur. 
Ook deze. bijéenkomst, die mede door de IKV kern BijlmerDeer wordt 
georganisee�d in l:let teken van d.e strijd tegen de kernwapens. 
Er·· zull:§in-.�niet enkel sprekers zijn; veel aandacht voor toneel, film 
e.d.

KERNENDAG 8 en 9 mei a.s. 
opgaven voor 25 maart d.m.v. het strookje uit het ·laatste kernenblad 
te sturen naar IKV, postbus 18747, 2502 ES DEN HAAG. 

----------

KONTAKT MET POLEN 
zie daarvoor het informaties�cil geschreven door Paul van Aalst 
(zie bijlage) °J) .r 

.... v-.....'-'"··�· 

STUDIUN GENERALE OVER VIJ.à.ND�EELDEN 
19 maart: Dhr. Boeke 
26 maart Ben ter Veer 

????? . Dhr. Barnaby.� 

in de VU 

De bijeenkomsten worden gehouden van 16.00 - 18-00 uur . 

MANIFESTATIE IN HET VONDEl PARK 5 mei 
Georganiseerd door Stop de N bom, het IKV helpt als het nodig is mee 
maar is niet mee verantwoordèlijk. 

STUDIED.AG OVER SOCih.LE VERDEDIGING 
25 april a.s. 
plaats AMSTELKERK · 
aanvang 10.00 uur 
nadere inforDatie volgt nog 

ST1JDIEDAG OVER DE RELlTIE ( ONDER)ONT\HfilCELING KERNBE:J .. �ENING 
16 nei a�s. plaats en prograam wordt nog bekend gemaakt o
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De volgende voorstellen zijn aan de orde geweest ais mogelijke thema's voor de 
Amsterdamse vredesweeka.ktiviteit: 

1. aandacht besteden aan de komende beslissing over de modernisering van kern-
wapens •...
Voor: deze beslissing is rond die -tjd weer a.ktueel
Tegen: deze ze.alt is al helemaal uitgekauwd, je moet 

is niet zinvol als thema voor de vredesweek. 
.. 

. 

2. Vakbonden en hun stellingname tegenover kernwapens 

wel aktie voeren, maar 

_voor: �pfeekt v.�el mens�n ditect �ijrt (velert zijn Vakbondslid) en dit 
onde:i'wêrp is niäuw; we kutlneii dé dÎbcti�sie stimuleren. 

tegen: dit orläerwerp is niet specifiek amsierdams; bovendien moet hierover 
de discussie binnen de vakbonden zelf nog worden gevoerd 

( 3. Samenwerking IKV_N9vib

voor: ·�·Op deze manier komt de IKV campagne in een breder verband te staan; 
bov�n��P. �e� �e dan duidelijkheid scheppen in deze samenwerking. 

tegen: dekleîne landen politiek is te gecompliceerd om deze in de vredes
week aan de orde te kunnen stellen; bovendien is er voor dit onder
werp waarschijnlijk weinig interesse te kweken. 

4. Civiele verdediging en schuilkelderproblematiek

voor dat is ook het thema. va!i· de landelijke vredesweek :� 
het is een duidelijk amsterdams probleem 

tegen: ingewikkelde materie; hoewel het principe simpel is, wordt het moei
lijk om dit in een aktieweek aan de orde te stellen; het· is.meer 
een thema voor een studiedag •. 

Bes�oten wordt om konta.kt op te nemen met de schuilkelderwerkgroep en het landelijk 
secretariaat in Den Haag. 
De volgende ·vergadering zal ook de checklist worden ingebracht die de koordinatie
groep beert gemaakt van de vorige vredesweek. 

Paul van Aalst 
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4. IKV zoekt contact aet Departe•ent.
-

Het IKV heeft om een gesprek Terzocht met de Minister (i.c. de 
.i-+ ·- •. .DG 00 en V) Aangezien dezerz:S;.jda bek-end is welke gesprekken na11ens

deze organisatie al aet andere departeaenten zijn geToerd, zal aan 
de DG 00 en V op korte teraijn enige informatie Terschaft worden. 

------------- -- -
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven. b c:: 

d. 

Distr.: 

Afschr.: BO: /'9 

Betreft: Anti-militarisme cyclus Friesland. 

200 A 03 

Via de media werd bekend dat het IKV in Friesland een cursus 
oreaniseerde over het anti-militarisme. Door het behandelen van 
verschillende onderwerpen werd een 6-tal cursusavonden belegd. 
Na opgave ontvingen de cursusleden een krantje IEN, uitgave van 
de gelijknamige werkgroep die voorstaat meer eenheid te brengen 
in links-Nederland,,IEN is opgericht in 1975.

Ret blad ademt een sterk anarchistisch en gezagsondermijnende 
geest uit wat de vraag van een der deelnemers ontlokte vanwaar

dit gezagsondermijnende karakter. 
Als antwoord werd gegeven: "Wat is gezag?". 
Vragensteller merkte op dat dit de regering was hetgeen door de 
cursusleider werd ontkend. 
De cursussen werden bezocht door 20 tot 40 deelnemers. 

Op 21-1-81 werd de eerste avond gehouden met als onderwerp: 
Economie - Wapenwedloop. 
Inleider zou zijn, 
Beroep Politicoloog. Deze was echter door ziekte verhinderd en 
werd vervangen door genoemde 
Het accent lag (uiteraard) op het feit dat de VS en de NAVO de 
wapenindustrie nodig hebben daar anders de economie in elkaar zal 
klappen. 
Over de USSR werd �iet gesproken, evenals dat het geval was over 
Tsjechoslowakije, Hongarije en Afghanistan. Al met al, een een
zijdig geheel. 

Op 4-2-81 werd een tweede avond gehouden. Onderwerp: De Macht van 
het Militarisme. Spreker: 

Ook hier een zeer eenzijdig verhaal over het bestaan van onder
drukkings- en bevrijdingslegers. Nederland kende het eerstgenoemde 
leger dat ingezet wordt bij kapingen, krakers, relschoppers en 
tegen zigeuners. 
Nederlandse VN-troepen moeten worden teruggeroepen. Israël moet 
worden teruggegeven aan de ?alestijnen. 
Slechts vragen die in zijn straatje pasten werden beantwoord. 

Op 18-1-81 werd de 3e avond georganiseerd. Onderwerp: Crisis en 
Bewapening. Spreker: (werkzaam in het Woodbrookers-
huis). 
Volgens spreker hangt onze economie voor een groot deel af van het 
militair-industriële complex. 

ng: 1) 
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Op 4-3-81 werd de 4e avond geh9ffllen. Onderwerp: "De geschiedenis 
van de koude oorlog." Spreker � ,Ç_journalist van de 
Leeuw.Courant), die een redelijk verhaal deed over dit onderwerp. 

Op 18-3-81 werd de 5e avond gehouden. Gasten waren: 2 dames uit de 
DDR, van flie één predikante is van de Evangelische kerk in de DDR.
Alles wa� de predikante vertelde werd genoteerd door de.andere 
Oostdui tse vrouw. De dames waren in Nederland teneinde een stud.ie 
te maken over hetgeen in Nederland wordt ondernomen, t.b.v. DE 
VREDE. In Oostduitsland was men hierop opmerkzaam gemaakt door 
de ontvangst van westerse radio- en tv-uitzendingen. Zij willen
de mensen in de DDR bewust maken voor de vrede en de väl.igheid. 
Zij houden vredesconferenties met als uitgangspunt: gelijkwaardige 
verdeling. Regelmatig vinden uitwisselingen plaats van groepen 
uit het westen onder leiding van het IKV. 

De laatste avond werd georganiseerd op 1-4-81. Onderwerp: 
Hoe gaan we werken aan de vrede? 
Het betrof een forumavond waaraan vertegenwoordigers van diverse 
groeperingen deelnamen: 
Vrouwen voor Vrede: en� 
Wij willen niet politiek gebonden zijn. 
contacten o.a. DDR-vrouwen, Pax Christi 

. 

-

Wij hebben internationale 
enz. 

- IKV (spreekster. l: le tien jaar IKV niet revolutionair. 
In 1977 knuppel in hoenderhok door de bekende leuze, daarmee de 
eenzijdige stap propagerend. Er moet afstand gedaan worden van 
mach ts politiek. 

-�stop de Neutronenbom (spreker:
J. Sen man van 

weinig woorden. De naam van zijn club spreekt voor zich. 

- Het Fries Anti-Fascisme Comité (spreker:
,_ -----):Fascisme en militarisme Zl.Jn 
twee handen op één buik. Men komt het fascisme tegen in de 
relatie werkenden - niet werkenden. Spreker droeg een badge 
met hamer en sikkel op zijn kleding. 

- Christenen voor Socialisme (spreker 2-;_ Ontstaan door
discussie over ontwikkelingssamenwerking en vredesvraagstukken.
Er moet gevochten worden voor een andere maatschappijvorm.
De bijbel moet een plaats naast het marxisme hebben.

Na de uiteenzettingen van deze groepen werden de aanwezigen
verzocht zich te voegen bij de vèrtegenwoordigers hiervan, waar
door een en ander een rommelig einde had en geen sprake was van
een openlijke meningsuiting.
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Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t.a.v. Hoofd BOP,

's-Gravenhage. 

Evaluatie: joatum bericht: 15-10-1981 Bijlage(I): . 1 

�,treft: I.K.V.

Zoals bekend bezochten een tweetal leden VS.J'l de Oost-Duitse 
organisatie �hristliche Friedens Konferen� ioachim Liedke 
en Renate Laute�� het Woerdense I.K.V. 
Dit bezoek viel rond de pinksterdagen. 
In tegenstelling met voorgaande bezoeken had men deze keer geen 
opd>are bijeenkomst georganiseerd. 
Als reden hiervoor werd aangevoerd dat het publiek 'vergadermoe' 
was door de verkiezingsbijeenkomsten van de politieke partijen. 
Wel is er een besloten bijeenkomst gewe-est met de kernleden 
van het I.K.V.-Woerden. 
Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar bijgaand 
krantenknipsel uit de 'Woerdense Courant• d.d. 18 juni 1981. 

Einde. 

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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leren. Tijdens een gesprek met detwee bezoekers bleek dan ook dat de 
leefomstandigheden in Oost-Duitsland niet zó erg verschillen van die 
hier in Nederland, als men doorgaans denkt. 

Goede reac.ties 
Een eerste kennismaking met Woerde
naren kwam op Pinksterzondag tot 
stand, nadat men een dienst had bijge
woond in de evangelisch-lutherse kerk 
in de Jan .de Bakkerstraat. Na de dienst 
werden er aan de Oost-Duitse bezoe
kers vragen gesteld. Hetzelfde gebeurde 
na het pinkster-àppel van het Beraad 
van Kerken in de Bonaventura-kerk in 
Woerden. Dominee Liedke hield ook 
een korte preek tijdense het àppel.,.Er 
is een vertekend beeld van de kerk in 
Oost-Duitsland. Men denkt hier nogal 
eens dat de kerk bij ons verboden is. 
Daarom is het belangrijk om meer van 
elkaar te horen hoe de situatie werkelijk 
is", aldus ds. Liedke,Dinsdag bezocht 
men het centrum voor informatie over 
derde-wereldlanden "Studio · 3" in 
Montfoort, het arbeidsbureau en werk
voorzieningsgemeenschap "De Sluis"
in Woerden. Om de Oost-Duitsers een 
zo algemeen mogelijke indruk van Ne

. derland te geven werd er ook een tocht 
naar de Kennemerduinen, met de ere-
begraafplaats Overveen, en naar Am
sterdam gemaakt, waar men onder an
dere het Anna Frankhuis en het Rijks
museum bezocht. 
Kerk en staat zijn in Oost-Duitsland 
volledig gescheiden, volgens ds. Liedke, 
en men kan als kerkelijk persoon zijn 
mening vrij-uit geven. 

Weinig interesse 
Het werken aan internationale vrede, 
het doel van zowel de I.K.V. als de 
Oost-Duitse gasten brengen hun idealen 
vooral tot uiting in hun kerkelijk werk. 
Ds. Liedke tijdens de kerkdiensten en 
mevrouw Lauterbach in haar cateche
satie-lessen. Hoewel Liedke vindt, dat 
men in Oost-Duitsland veel meer vrij
heid heeft dan de meeste Nederlanders 
denken, zijn er toch beperkingen. Zo is 
het moeilijker in het openbaar hun me
ning over vredes-aangelegenheden te 
1Jiten, dan binnen de kerk. Een groter 
obstakel is echter de weinige geintere
seerdheid van de Oost-Duitse bevol-
k�g. . 
Volgens Lauterbach is men in Oost
Duitsland veel drukker met aangelegen
heden die de eigen werkkring aan gaan, 
dan andere zaken. ,.Men voelt zich zeer 
verplicht aan het bedrijf waar men 
werkt. De arbeids-wil is erg groot, men 

werkt erg hard om meer te verdienen en 
om daarmee enige luxe te verkrijgen. 
Van andere zaken trekt men zich verder 
doorgaans weinig aan." 

Geen werkloosheid 
Men heeft zich daarom verbaasd over 
de werkgelegenheidssituatie in Neder
land. ,,Je ziet hier veel mensen door de 
weeks, overdag, zomaar in de zon zit
ten. Bij ons komt dat niet voor. Werk
loosheid bestaat er niet. Men is ver
plicht te werken en de overheid is ver
plicht om voor werk te zorgen. Toen de 
productie van bruinkool stop gezet 
werd, bijvoorbeeld, zorgde de overheid 
ervoor dat er weer nieuwe arbeidsplaat
sen voor in de plaats kwamen. Alleen 
maar met werk bezig zijn is niet goed, 
maar het is wel een goede zaak dat er 
voor gezorgd wordt dat iedereen werk 
heeft", zegt ds. Liedke. 
Vooral de werkloosheid onder jongeren 
is volgens hem een slechte zaak . .,Bij 
ons wordt al twee jaar vóór het beëin
digen van de school begonnen met het 
zoeken naar geschikt werk. Het zoge
naamde "beroeps-beraad" komt met 
lijsten van openstaande arbeids-plaat
sen naar de scholen toe. Het komt na
tuurlijk ook voor, dat men voor een be
roep wil kiezen waar geen vacatures 
meer voor zijn. Maar aangezien men 
dat al twee jaar van te voren kan zien, 
heeft men nog tijd genoeg om iets an
ders te gaan zoeken, of om de beslissing 
te nemen na de middelbare school ver
der te gaan studeren." 

Fascisme voorkomen 
Wat men in Oost-Duitsland ook belang
rijk vindt voor de jeugd, is hen te con
fronteren met het verleden, met de din
gen waartoe het Duitse volk in staat 
bleek te zijn. Via de scholen maken alle 
jongeren in ieder geval één maal in hun 
leven een bezoek aan een voormalig 
concentratiekamp mee. Het beruchte 
kamp van Buchenwald is daartoe volle
dig intact gebleven na de tweede we
reld-oorlog. In Buchenwald hadden de 
Nazi's een complete industrie in mense
lijke producten opgezet. De uitbeenka
mers, de cellen, de gaskamers, alles 
heeft men zo gelaten. Men kan er de 
origineel bewaard geblev contracten 
zien waarin gesproken w over de le-
vering van tonnen hoo1dhaar door 
kamp Buchenwald aan tal van produc-

Dominee Li,dke (midden) en Renate Lauterbach in gesprek tijdens een 
bijeenkomst van Woerdense /.K. V.-ers. 

tie-bedrijven. De harde confrontatie 
met het Nazi:Yerleden vindt men in 
Oost-Duitsland belangrijk, om te voor
komen dat fascisme ooit nog de kop op
steekt. Volgens de D.D.R.-regering 
moet men ook bepaalde vrijheidsbeper
kingen in dat verband zien. 
Een parlementair systeem zoals dat in 
het westen �rkt kent men in de 
D.D.R. dan ook niet. Toch bestaat er 
wel een parlement. Er zijn ook verschil
lende partijen, tie grootste is de socialis
tische, daarnaast zijn er vier kleinere 
partijen, een christen-democratische. 
Het aantal zetels voor iedere partij is

· vastgestdd, de socialistische heeft er de 
meeste. Stemmen kan men op de kandi
daten van de partij waarvan men lid is. 
Op die manier heeft men dus een zekere 

I invloed op de samenstelling van de re
gering, het aantal zetels per partij blijft 
echter altijd hetzelfde. Bovendien ba
seert iedere partij zich op de principes 
van de socialistische samenleving. 

Onrechtvaardigheid en vrede 
De beste manier om aan vrede te wer
ken is volgens de Oost-Duitse bezoe
kers, én volgens hun "gast-heren" van
het I.K.V. in Woerden, het wegnemen 
van onrecht in de hele wereld. Vandaar 
dat men een bezoek bracht aan Studio 3 
in Monfoort en aan de sociale werk
plaats in Woerden. Want in Studio 3 
werkt men aan het wegnemen van on
rechtvaardige verschillen tussen de 
.,ontwikkelde " en de ontwikkelingslan
den, bij.de sociale werkplaats geeft men 
mensen die maatschappelijk achter 
staan bij anderen eerNCans op een zinnig 
bestaan. 
Zeer positief ervaren werd ook het ge
sprek dat de Oost-Duitsers voerden met 
het Woerdense convent van pastores. 
·•en kon ervaringen uitwisselen aan-

ande het christen-zijn hier en in de 
J.J.D.R. Binnen het socialistische sy
steem in de D.D.R. is er volgens Liedke 

voldoende ruimte om als ch.risten 
ven. Een gespreksavond met een a 
vertegenwoordigers van allerlei 1 
schappelijke organisaties uit W oe 
leverde eveneens goede gesprek kei 
Grote geintereseerdheid bleek er 1 
Woerdenaren te bestaan voor de 
nier waarop men in de D.D.R 
christen-zijn in de opvoeding pro· 
te verwerken. Over verschillend, 
ken, met name de situatie in Poler 
staan er verschillen van mening tl 
de Oost-Duitsers en de I.K.V.-ers, · 
het belangrijkste is volgens hen dat 
er met elkaar over kan praten. Dat 
schillen in de manier van leven en 1 

van staatsinrichting en economie 
beantwoord worden met het elkaa 
dreigen met kernwapens maar met 
ten. Want dan blijkt ook dat er ond 
de grote verschillen ook veel over 
komsten zijn. Niet voor niets breide 
handelsbetrekkingen tussen Oos1 
West zich steeds verder uit, men ka 
econonisch gebied namelijk veel aa 
kaar hebben. En zo is dat ook op 
tiek gebied, het gaat er daarbij om 
nieten op vreedzame wijze op te 
sen.Het christendom biedt volgen 
Oost-Duitsers en de Woerdenaren 
gemeenschappelijke basis om da 
bij de uitwisselingen van uit te ,man. 
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0 tduitse christenen bezochten Woerden 

WOERDEN - Sinds langere tijd onderhoudt het Interkerkelijke 
Vredesberaad (I.K.V.) contacten met soort_gelijke organisaties in het 
oosten van Europa. Een Woerdense I.K.V.-ster bracht vorig_ jaar, 
samen met een aantal anderen, een bezoek aan het plaatsje Lübbenau in 
Oost-Duitsland. De ontstane contacten hadden tot resultaat, dat 
afgelopen week twee leden van de .Oost-Duitse organisatie Cbristlicbe 
Friedens Konferenz, dóminee Joachim Lledke en menouw Renate · 
Lauterbacb, een bezoek un Woerden brachten. Samen met de I�K.V.
ers werd een aantal instellingen in Woerden bezocht. Uitwislellilgen 
tus.wn mensen van Oostblok· en West-Europese landen zijn volgens de 
initiatief nemen vooral bedoeld om meer ,an elkaars leefsituatie te 
leren. Tijdens een gesprek met de twee bezoekers bleek dan ook dat de 
leefomstancllgbeden in Oost-� niet zó ers vencbllleo ,an die 
hier in Nederland, als mea doorpui denkt. 

Goede reacties 
Een eèrste kcnnismakini met Woerde
naren kwam op Pinksterzondq tot 
stánd, nadat men .een dienst had bijae
woond in de evangelisçh-Lutherte këtk 
in de Jan .de Bakkerstrut. Na de dienst 
werden er aan de Oost-Duitse bezoe
kers vragen gesteld. Hetulfd� gebeil"rd� 
na het pinkster-àppel van het Beraad 
van Kerken in de Bonáveritura-kerk in 
Woerden. Dominee l.icdke hield ook 
een korte preek tijdenae het àppcl.,,Er 
is een vertekend beeld van de k.erk in 
Oost-Duitsland. Men denkt hier nogal 
eens dat de kerk bij ons vc�oden is. 
Daarom is het belangrijk om meer van 
elkaar te horen hoc de situatie werkelijk 
is". aldus ds. Liedke,Dinsdag bezocht 
men het centrum voor informatie over 

11ierlrt.ora..hud om meer te verdienen en 
cnn �è eniae luxe te verkrijgen. 
Van andere zaken trekt men zich verder 
�raun• �einia· aan." 

Geen ·werkloolbeld . · 

M�n heeft zich daarom verbaasd over 
<,1e;·werlcaelc1enbeid1Jituatie in Neder
land. ,;Je.ziet hier vcel'niensen door de 

·wecb, ovcrdq, zomaar in de zon zit
ten. BiJ ons komt dat niet voor. Werk
I00lhe1d bestaat er niet. Men is ver
pliçht te wérkcn co de overheid is ver
pliçht om voor·werk te zorgen. Toen de 
productié van bruinkool stop gezet
werd, bijvoorbeeld, zorgde de overheid 
ervoor dat er weer nieuwe arbeidsplaat
sen voor in de plaats kwamen. Alleen 
maar met werk bezig zijn is niet goed,
maar het is wel een 2ocde zaak dat er 
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Een vreemde affaire ·�

DOOFPOT 

Het is mij bekend dat Oosteuropese inlich· 
tingendiensten In het verleden meerma· 
len van leden van westerse parlementen 
�ebruik hebben gemaakt. In de zestiger 
Jaren had de Tsjechische inlichtingen· 
dienst onder de leden van het Britse parle
ment enkele "agenten". Daarmede is niet 
uitgesproken dat zodanige "agenten" zich 
onder de leden van ons parlement bevin· 
den, hoewel er weleens geruchten van die 

!
�trekking in ��loop zijn gebracht (de zgn.
1.KGB·affaire rond Elseviers Magazine).
Ook is niet uitgesproken dat het Tweede·
'Kamerlid voor de PvdA, de heer Relus ter
Beek, zich voor illegale activiteiten heeft
geleend of leent. 
Niettemin is de IKV-affaire een vreemde
zaak waarbij vooral de PvdA, die, omdat
het een grote partij is, door de vredesbewe
ging belangrijker wordt geacht dan de
splintergroepen, alle gegevens in de doof
pot heeft willen stoppen. Want er zijn inder
daad gegevens, die de minister van bin·
nenlandse zaken aan de Kamer heeft ont·
houden. Volgens mijn inlichtingen hebben
de Amerikanen wel degelijk de (toenmali
ge) regering gewaarschuwd voor de con
tacten tussen de vredesbeweging en be
paalde Oosteuropese instanties en/of
functionarissen. De minister ontkende dit,
maar liet in het midden of het om de huidige
of de toenmalige regering ging. Hier had
de heer Wagenaar moeten dóórvragen,
hoewel ik hem toch bewonder vanwege het
feit dat hij als kersvers kamerlid - het was
zijn eerste optreden in de Kamer - zó zijn
nek heeft willen uitsteken.
In de tweede plaats hebben mij berichten
bereikt dat het vorige kabinet in de zomer-

dra. J. A. E. Yennaet 

vermoedelijk in juli - wel degelijk van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) een 
rapport heeft ontvangen getiteld "IKV en 
Moskou". Dit rapport heeft toen, naar mag 
worden aangenomen, nauwelijks aan
dacht ontvangen omdat de kabinetsforma
tie alle aandactlt opeiste. Wat er in dit r�
port heeft gestaan kan ik niet meedelen, 
omdat de inhoud daarvan mij nQOit ter ken� 
nis is gekomen. Maar ik meen wel over. 
aanwijzingen te beschikken dat erin dat 
rapport enkele dingen hebben gestaan �� 
weleens belastend zouden kunnen zijn g&
weest voor de huidige vrectesbeweçing. li< 
doel dan niet zozeer op financiêle k�!
ties, maar op de activiteiten van ons 11:]ar:
dige inlichtingendiensten en partijfur.ctic
narissen uit Oost-Europa. Dit rapport Is. 
met het aantreden van het nieuwe ka!>fne!,. 
geen topprioriteit geweest - andere zaker: 
werden belangrijker geacht - • maar toer. 
de heer Wagenaar, mede op grond van de 
zo fel bestreden uitspraken van pro!. A�tinç 
von Geusau, zijn concrete vragen stelde 
moet het opnieuw op de tafel van de minis
ter, ditmaal de heer Van Thijn. ziin gelegó. 
Ook moet de heer Van Thijn overleg heD
ben gepleegd met het hoofd van de BVD, 
'!.'a�r of voor bestudering en overleg v'38: 
tijd 1s geweest, laat zich betwlj!elen, wa�t 
de bewindsman moest hals-over·i<oo te-
rugkeren uit Amerika. 

BUITENGEWONE BVD-BELANG•. 

STELLING 

Wat er tijdens dat overleg is besproken, 
weet ik niet. Ik heb geen geheime telexver
binding met de kamer van de minister van 
binnenlandse zaken. Wel doet het feit zich 
voor dat er zaken in de doofpot zijn gestopt. 

SS·20 rakBt (Rusland). 
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Het Kremlin te Moskou. 

Waarom heeft de minister de vragen van 
de heer Wagenaar zo snel en laconiek af
gedaan? Waarom trad hij niet iets meer in 
de details? Hij wilde voorkomen dat er te
veel lastige vragen zouden worden ge
steld, want het is niet zo - zoals de minister 
wilde suggereren - dat er zelfs geen "bo
terzachte" bewijzen of aanwijzingen van 
"verdachte" contacten tussen personen in 
de vredesbeweging en Oosteuropese in
stanties zijn. Ik heb nog begrepen, dat het 
BVD-rapport "IKV en Moskou" mede is sa
mengesteld naar aanleiding van artikelen 
van N. van Nieuwenhuijsen in het Refor
.a- ·ïsch Dagbl�d. waarvoor de BVD bui-

' ,,.dwone belangstelling bleek te hebben. 
Van BVD-zijde wordt ontkend dat de gege
vens in dat artikel aan de BVD zijn ont-

• leend. Omtrent de redenen waarom Leo
nov precies werd uitgewezen doen ver
schillende verhalen de ronde. Ik heb verno
men dat Leonovs uitwijzing niets mei zijn
contacten in de vredesbeweging Ie maken
zou hebben gehad en dat de uitspraken die 

hij tegenover Van Nieuwenhuijsen zou 
hebben gedaan "zeer onwaarschijnlijk"
zijn. Anderzijds heb ik uit andere bron ver
nomen dat Leonovs uitwijzing wel degelijk
met die contacten te maken heeft gehad,
hoewel de eerste aanleiding inderdaad een
spionage-affaire is geweest. De zaak-Leo
nov blijft een duistere affaire en over de rol
van Van Nieuwenhuijsen daarbij is hel laat
ste woord nog niet gezegd.
Feit is dat de BVD zeer grote belangstelling
voor de beide artikelen van Van Nieuwen
huijsen heeft gehad en dat die artikelen

. ' 

mede aanleiding zijn geweest tot het op
stellen van een stuk of rapport. Misschien 
staat er in dat rapport ook dat een delegatie 
van de Russisch-Orthodoxe kerk van 4 tot 
1 O oktober 1980 op uitnodiging van de 
Vriendschapsvereniging Nederland-USSR 
in ons land rondreisde, en daarbij onder 
andere - op 9 oktober - besprekingen 
heeft gevoerd met enkele secretarissen 
van het IKV (Ad de Pater. Gisela Ennen, de 

heer �itt�nbe�g). Gittenberg vertelde tij
dens dat � dat hij vier jaar daarvoor 
een bezoek aan 'Çle Sovjet-Unie had ge
bracht en daarvart-. diep onder de indruk 
was gekomen (open\pron). 

IN REP EN ROER 

Er zijn in de vredesbeweging wel meer per
sonen die een "diepe bewondering" koes-

Politieke gevangenen in Sovjet-gevangenis. 

teren of zijn gaan koesteren voor het socia
listische systeem, zelfs zoals zich dat .in 
Oost-Europa manifesteert. Nico Schouten, 
maar ook iemand als Hans van Zon van de 
WOEP, behoren ongetwijfeld tot deze ca
tegorie. Van Van Zon gaat het verhaal dat 
hij in de Sovjet-Unie vrijwel onbeperkt kan 
reizen en dat is maar aan zeer specia!e 
categorieën buitenlanders toegestaan. En 
Van Zons echtgenote, Lisette Dekker.· 
heeft zeer interessante contacten in Oost
Europa, contacten die ook bij de BVD be
kend (moeten) zijn. Dat een minister, ver
antwoordelijk voor de binnenlandse veilig
heid, doet alsof hier helemaal niets aan de 
hand is, is hoogst merkwaardig. 
Wanneer een journalist bij voorbeeld lucht 
krijgt van een affaire waar - ik noem maar 
een zijstraat - de CIA bij betrokken zou 
kunnen zijn, dan is direct de hele Tweede 
Kamer, èn niet te vergeten de pers, in rep 
en roer. Dan zijn het niet kleine partijtjes die 
hun nek moeten uitsteken, maar dan hollen 
de groten zo hard ze kunnen naar de griffie 
om hun vragen te deponeren. Toen het 
Lockheedschandaal begon uit te Ïekken -
waar prins Bernhard bij betrokken was -
zaten de politici er direct bovenop, die van 
de PvdA beijverden zich nog het hardst al 
was dat voor Den Uyl, met zijn banden met 
het koningshuis. niet altijd even plezierig 
(Den Uyl heeft de hele affaire overigens 
voortreffelijk afgehandeld). 
Nu kan ik mij niet aan de indruk onttrekken 
dat er enkele beerputten worden afgedekt, 
zuiver om politieke redenen en vanwege 

de belangen van de vredeslobby. 

STUKKEN 

Alting von Geusau heeft op de forumdag 
van de Atlantische Commissie over de 
Oosteuropese relaties van de Nederlandse 
vredesbeweging het volgende gezegd:, ,Er 
is geen twijfel aan dat er veelvuldig contact 
is van actievoerders met allerlei personen 
in de Sovjet-Unie en in de Oosteuropese 

landen. Er is ook geen twijfel aan d�ier een 
nauwe samenwerking is met zogenaamde 
frontorganisaties als de World Peace 
Council in Praag (moet zijn: Helsinki, V.) en 
verschillende andere. Ik acht deze samen
werking, wanneer het over onze veiligheid 
gaat en over acties van Nederlandse bur-
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Het hoofdkwartier van de KGB op het Dzerzjinskiplein in Moskou. In het oude gedeelte van het 
gebouw, links, waren voor de 1evolutie kantoren van de Al-Russische Verzekeringsmaatschappij 
gevestigd. In 1918 nam de Tsjeka het over. De beruchte Loebjanka-gevangenis bevindt zich 
in dit gedeelte van het gebouw. De uitbreiding aan de rechterkant werd na de Tweede 
Wereldoorlog gebouwd door politieke gevangenen en Duitse krijgsgevangenen. 

gers. waar ook parlementariërs aan deel
nemen, hoogst twijfelachtige aangelegen
leden en hoogst verwarrend voor de me
ningsvorming." 
Dat is juist. Ik heb het Kamerlid Wagenaar 
alle stukken gegeven waaruit de juistheid 
van de bewering van Von Geusau blijkt. 
Die stukken heb ik, achteraf. ook aan de 
Tilburgse hoogleraar toegestuurd en ik 
overweeg ze binnenkort in dit blad uitvoerig 
te bespreken. Helaas is de kern van de 
rede van prof. Alting von Geusau, namelijk 
het ietwat suspecte karakter van deze con
tacten, uit het oog verloren, doordat de he
le, of bijna de hele pers in Nederland, en 
zelfs een aantal politici, hem woorden in de 
mond hebben gelegd, die hij niet heeft uit
gesproken. Nergens was door Von Geu
sau gezegd dat het IKV door Moskou wordt 
betaald. Hij heeft zich over het IKV zeer 
zorgvuldig en juist uitgedrukt en alleen ge
vraagd naar een onderzoek naar de gelden 
die het IKV indirect via het IKVOS zou ont-
1angen. welke gelden weleens ten goede 
zouden kunnen komen aan acties en cam
pagnes waarvoor die gelden niet primair 
zijn bedoeld. Ik vind het een detail. Veel 
belangrijker en Interessanter zijn de re
laties, de eigenlijke contacten, van per
sonen uit de Nederlandse vredesbewe
ging met Oosteuropese vredesorgani
saties en communistische functionaris
sen. Wat zijn precies de contacten met het 
Sovjet-vredescomité dat de Communisti
sche Partij van de Sovjet-Unie dankt voor 
de actieve steun die is gegeven aan lob
bies tegen de kernbewapening in de wes
terse landen (verk;aring van 12 december 
1979; open bron). Dit comité heeft contac
ten met het zogenaamde "Samenwer· 
kingsverband Stop de Neutronenbom -
Stop de Kernwapenwedloop". En hoe lo
pen de lijnen naar de Wereldraad van Ker
ken, die meedraait in een belangrijk initia
tief van de Wereldvredesraad dat in no
vember gestalte krijgt? De Wereldvredes-
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Ondanks Helsinki: slavenarbeid in één van de 
Siberische kampen. Daar bevinden zich hon· 
derdduizenden christenen. 

raad is een organisatie van de Communis
tische Partij van de Sovjet-Unie (CIA-rap
port over Soviet Front Organizations). 
Wat DEED DE Wereldraad op het congres 
van de Wereldvredesraad in Sofia, vorig 
jaar september? De Wereldraad, die is 
geïnfiltreerd door een andere communisti
sche mantelorganisatie, de CFK, moet op 
de een of andere wijze een relatie hebbert 
met de Wereldvredesraad, via een of meer 
personen. Niet zonder reden' noemt het 
Programma of Action van de Wereldvre
desraad de Wereldraad van Kerken als 
één van de te benaderen organisaties. Hier 
is méér aan de hand dan openlijk �ordt 
toegegeven. De relatie met de Were�vre,. 
desraad moet lopen via de Commissie voor 
internatiónale Zaken van de Werelqraad" 
De huidige directeur, prof. Ninan Koshy, 
heeft evenals de vorige, dr. leopoldd Nl!;: 
lus. belangrijke contacten in de vrede1ob�
weging in Oost èn West. Het zijn der�lijke 
contacten die interessanter zijn dan eyen
tuele financiêle transacties die toch niei zijn 
te bewijzen. Hoe dan ook, de hele tKV-
zaak blijft een vreemde affaire. 
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EEN "MAIDEN"-OPTREOEN 

Het kon natuurlijk niet missen, dat de mede 
aanwezige bedaagde mevrouw Marga 
Klompé, met haar bekende reputatie en 
po!itieke en kerkelijke instelling, onmiddel
lijk in vlam schoot en sprak van "borrel
praat". Indien deze term een beneveld 
brein veronderstelt, dan was dit kennelijk 
onjuist, want op die conferentiedag werd 
door niemand duidelijker, exacter en beter 
pearticuleerd gesproken dan door de heer 

'3eusau. 
.... ..>elastende woorden werden geuit in 

die�s voordracht "Kernwapendebat-Ne-
1erland. Het woord is aan de regering". 

Uk op stuk heeft op dinsdag 29 september 
de regering, in de persoon van de minister 
van Binnenlandse Zaken, de heer Van 
Thijn, geantwoord. Daartoe uitgenodigd 

" door een serie desbetreffende vragen van 
het nieuwe Kamerlid, de heer Wagenaar 
van de nieuwe fractie R.P.F. Een "mai
den"-optreden dus, meteen voor het front. 
Vragen, de regering uitnodigende tot het 
verstrekken van een sluitende opgaaf van 
de financiering door het I.K.V. 
Men had kunnen zien aankomen, dat daar 
in de Tweede Kamer, een sabbatreis van 
dat Provinciehuis verwijderd, deze zaak 
stuk zou lopen. Stuk lopen naar twee zij
den. 
, 

--- � 
,...../ "E 

..;;tui<lopen allereerst op de oningevuld ge
bleven beschuldiging van de heer Von 
Geusau. Deze had zich, wat een Sowjet
contributie betreft, gezegd niet in detail te 
kunrien treden vanwege opgelegde ambte
lijke geheimhouding. Wij kunnen ter zake 

• onmogelijk een standpunt innemen. Duide
lijk is wel, dat Von G. verwees naar een
Amerikaans C.t.A.-rapport met een indica
tie over duistere bronnen van inkomsten
van Nederland�e vredesbewegingen. Te 
vaag ect,ter en te ongedetailleerd om be
wijzen op tafel te kunnen leggen. Zeker zal
Von G. uit hoofde van zijn ambtelijke taak
kennis dragen van bij de Nederlandse vei
ligheidsdienst aanwezige gegevens, maar
deze dienst werkt in de besloteheid, die de
naam al aangeeft.
Al-met-al bleef de aanklacht boven een
concreet niveau zweven.

Het is o.i. in hoge mate aan twijfel onderhe-

· bk lt1 _( F ît 7 4� 24 -& t\tOCPLUak9\tv.

Van Provinciehuis 

naar 

de Tweede Kamer 

Atlantische veiligheid en gedruis 

rondom het I.K.V. 

vig, of, als de zaken zo staan, je je wel 
aldus mag of moet uitspreken. Kennelijk 
heeft de spreker, wiens bekend-vierkante 
standpunt ten aanzien van de veiligheid 
van ons land hier bepalend is geweest, het 
door hem gezien gevaar zo groot geacht, 
dat hij meende een code te moeten door
breken, want heel de tekst van zijn voor
dracht was er wel naar. Von Geusau heeft 
ten deze bijval ontvangen van de VVD-er 
Dees, secretaris-generaal Luns en uiter
aard ook van het "Reformatorisch Dag
blad", dat eerder al twee artikelen had ge
wijd aan de drukke Oost-relaties van de 
Nederlandse vredesbewegingen, vanuit 
een Engelse bron. 

Wat de ontvangst en beantwoording van 
de gestelde vragen in de Kamer door mi-

Ed van Thijn Drs. A. H. D. Wagenaar 

Drs. J. Kl•tter 

nister Van Thl)n betreft, dat heeft men ook 
kunnen zien aankomen, gezien het ontbre
ken van detaillering en bewijskracht, en de 
politieke instelling van deze minister, waar
mee nu dan ook het CDA "aan het front" 
kennis heeft kunnen maken. En dan be
hoort deze Van Thijn met zijn baas Den Uyl 
nog in de gematigde hoek van de PvdA 
thuis. Maar men kent het in de formatie 
open gebleven strijdpunt CDA-PvdA ten 
aanzien van nucleaire bewapening van het 
Westen, met .het volle pond van het aan
deel, dat Nederland in '79 heeft toegezegd 
te zullen leveren. Daarbij de zorg om de 
radicale kern van de oartij, die nog veel 
vérder wil gaan. 

Minister Van Thl)n ontpopte zich dan ook 
als een warme voorvechter voor het IKV, 
en de mist, die rondom heel de affaire-IKV 
is blijven hangen, gaf hem ruimte om fiolen,
van toorn en hoon uit te storten over wie 
.. zo schandelijk laster" hadden durven ui
ten. In de minister stond daar de !KV-min
naar. En hij kon zich nog we' bewegen in de 
ruimte van een ceel van organisati�s. die 
het IKV financieel steunen - het IKV van 
"dé Kerken" immers? Daarbij vond Van 
Thijn het in het minst niet s!rijdig met het 
Nederlands bela!"lg, dat het IKV in zijn se
cretaris verweven is in hee' de 'Jrouaha ven 
ontwikkelingsgelden, die via zo tal van 
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In deze" Statenzaa/" vergaderde de Atlantische Commissie. 

ruim-gesubsidieerde organisaties voor 
ontwikkelingssamenwerking, overheids
geld doet stromen ter onzer "bewustwor
ding". Tot die organisaties behoort dan ook 
hel lkvos (lnterk. Vormingswerk Ontw. Sa
menw.), waar Mlent Jan Faber, secretaris 
IKV, een half salaris geniet. Dit deert de 
minister weinig, waar het hier toch gaat om 
het vitale belang van ·s lands veiligheid. Hij 
achtte zich dan ook niet geroepen onder
zoek in te stellen naar andere geldbronnen 
van het IKV: .,Ik heb ze u immers voorgele
zen"? Wat verder van elders zou kunnen 
binnenkomen, was geen voorwerp van 
zorg . .,Betaamde" de minister ook niet. In 
een gesprek nadien met het Kamerlid-vra
gensteller Wagenaar gaf "Den Haag Van
daag" weer eens een eclatant staal van zijn 

·linkse instelling ten beste. In de Kamer
hebben we wel een VVO-stem. toch wel
gepast, hier gemist.

DE HANTERING 

Maar, kunnen we ons gevoegelijk afvra
gen: is dit wézenlijk het àllerbelangrijksle: 
te weten, hoe het IKV zich financiert - hoe· 
zeer hier ook een accuraat accountancy· 
rapport openbaar diende te zijn van alle 
inkomsten uit alle bronnen, en alle uitgaven 
voor de diverse doeleinden, als gemeen
schapsgelden. Het àllerbelangrijkste is het 
niet. Dat is heel de hantering van het IKV en 
daarvan is wet zoveel boven water, dat een 
innige verweving met Oost-Europese per
sonen en organisaties niet bewezen be-
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hóeft te worden. Je zou zo zeggen: een 
vredesbeweging in een land, dat bondge
noot is met andere Europese landen van 
de Ver. Staten, en niet zonder reden, zij het 
verleden, zij het heden en toekomst, zo'n 
beweging, bekomrnerd over de hantering 
van die grote bondgenoot, zij zou zich toch 
allereerst en allermeest richten tot die 
bondgenoot en werl<en in dát land? In 
plaats daarvan wordt zo innig-mogelijke 
vriendschap gezocht in het complex van de 
mogendheid, waarvan bedreiging uitgaat 
en waartégen het bondgenootschap is op
gericht. 

Men kan in de recente uitgaaf van "De 
Banier": .. Vlucht uit de vrijheid? -Handrei
king bij de discussie met het IKV" van onze 
mede-redacteur drs. J.A.E. Vermaat 144 
pagina's documentatie lezen over die con
tacten, en daarin ook een duidelijke voor
keur van IKV-zijde voor een zg. finlandise
ring van Europa. En wat zullen we nog 
meer zeggen! We behoeven enkel maar de 
gelukwens van Breznjew aan het overeen
komstige Italiaanse IKV, dat eens extra in 
de bus geblazen had, te lezen, om te wé
ten, vast en zeker, dat deze défaitistische 
bewegingen het Kremlin volop in de kaart 
te spelen en dáár gekozen paden effenen. 

Dit is genoeg, want hierop komt het aan. 't 
Zou goed zijn, bovendien te weten, dat Von 
Geusau·s melding klip-klaar bewezen op 
tafel lag, - nodig is zij volstrekt niet. 

HEENWIJZEND 

Wij hebben gemeend ten besluite van die 
bewogen Atlantische conferentie in Oen 
Haag de aanwezigen onder het oog te 
brengen, wat op de van de zaal uit gezien 
achterzijde van de fraaie toegangsdeuren 
in het Zuid-Hollandse Provinciehuis in re
liêf aangebracht is. 
De zinspreuk: 
VIGILA TE DEO CONFIDENTE 

!• • • .... \! 



Beneden een Kllmmende Leeuw. 
't Is het wapen van de provindie, in de 
hofstad, en in het regeercentrum: Vigilate 
Deo Confidentes. De clou is, dat je dit twee
\!nudig kunt lezen: Zo: Vigilate Deo. (nos) · 

ïdentes. 
cu ook zo: Vigilate, Deo confidentes. 
In het eerste geval. in het Nederlands over
gebracht: Als God maar waakt, dan kunnen 
wij dààrop alleen wel vertrouwen. Zelf on
werkzaam zijn. 

In het tweede geval: Weest waakzaam, 
dan kunt ge ook op God vertrouwen. 
En we hebben de conferentiegangers 
voorgesteld die vraag over het een of het 
ander mee naar huis te nemen. Wel er nog 
op wijzend, dat daar bóven die klimmende 
leeuw staat: de leeuw op z'n achterste po
ten. En dat dit heenwijzend is voor het ant
woord. 

HET ZIT DIEPER 

Nee, nodig is een rood-geld-bewijs ter fi
nanciering van het IKV helemaal niet. Ook 
een zwart-geld-bewijs is niet nodig.'t Heeft 

,..... r maal zo weinig zin: als je voorgerekend 
JQ, dat alleen al aan fiscaal verlies door 

zwart (dus on-achterhaalbaar) geld de Ne
derlandse staat inkomsten tot een geschat
te 15 miljard gulden derft, dan is wel duide
lijk, dat allerhand on-achterhaalbare mid
delen bereikbaar zijn. laten we dit kisse· 
bissen dus maar stoppen. 
Ten duidelijkste. wél klip-en-klaar-duidelijk 
is, dat pr�ktijk en streven van het IKV en 
.. Ban de Neutronenbom", enz. recht
streeks "sporen" met de wensen van het 
Kremlin. 
Kerken hebben wél het IKV haar titel ver
leend, hoezeer •en onrechte. Kerken zijn 
geen politieke gemeenschappen, waarin 
over vrede-en-veiligheid beslist wordt. Het 
is een gevaarlijke materie in handen van 
Kerken, indien zij dwingend-voorschrij
vend te werk gaan, àls het IKV doet. Waar
toe dat kan leiden, ondervonden we juist 
dezer dagen nog eens. Wij vonden in ons 
Geref. Kerkblad een brede aankondiging 
van drie voorjaarsconferenties. Bureau 

Herv. Diakonie, en zagen als "deskundi
ge" inleiders enkel IKV-ers. Op zoek naar 
het "waarom" van deze éénzijdigheid kwa
men we terecht bij dr. H.H. Mlskotte, Herv. 
predikant-A'dam Or., zoon van de bekende 
prof.) Antwoord: men had éérder wel ge
mengde conferenties gehad, maar nu wil
den ze dan eenduidig confereren. De 
vraag, of hierop dan ook een conferentie 
voor anders-gezinden eenduidig zou 
plaatsvinden, bleef onbeantwoord. 

Het werd, voorts een onv�rkwikkelijk ge
sprek: ik moest leren luisteren, waaronder 
je dan mocht/moest begrijpen: ja-en
amen-zeggen. Er werd de onzindelijke 
vraag naar de leeftijd gesteld. En ten slotte: 
het IKV-er-zijn moest voor je belljdenls, 
geloofsbelijdenis, zijn - anders kon je Je
zus niet volgen. 
Geloofdbelijdenis en exclusief-politiek 
standpunt dus! Sàmen. Dat gaat en dat 
màg niet. Het verleden reikt daarvoor reek
sen van voorbeelden aan. Een actue�I 
droevig, tragisch voorbeeld in het extreme 
reikt ons de naam Khomeini aan. Hier is 
geen sprake van geloof, maar van illusie, 
utopie, die tot àlles kan leiden. 
President Reagan noemde niet ten on
rechte dezer dagen utopisch denken als 
een der belangrijke oorzaken van de·daar 
als hier, hand over hand toenemende mis
daad. Als een doos van Pandora. 
Als we ons daarbij dan nog een IKV-avond 
in Bergen-N.H. herinneren met een schan
delijke filmvertoning . . . 
Nee, rood geld, of zwart geld, dàt behoe· 
ven we echt niet zo te weten om de IKV
leus en praktijk als levensgevaarlijk voor 
ons land en volk en behoud van de vrede 
zélf te zien. Het zit dieper. Vigilate, Domino 
confidente: Weest waakzaam en vertrouwt 
zo op God. Vreest God en houd je kruit 
droog, zeiden eertijds "de Boeren". 

Stichting Reformatorische Hulpaktie 

, WOORD EN DAAD' 
Giro 3020900. 

Leprozen helpen? 
Natuurlijk! 

India telt vele duizenden leprozen. Velen worden door familie en vrienden 
verstoten. Zij moeten bedelend aan de kost komen. Vaak lopend op 
gewonde voeten. 

Woord en Daad bouwt voor een aantal van hen 
een nieuwe kolonie. Voor medische 
behandeling en revalidatie. 

Will u ook meebouwen? 
Een eenvoudige-woning kost f 1.500,-. 
Een paar schoenen f 10.-. 

Giro 3020900 
met vermelding van Lepra . 

U kunt in India of in een ander 
land ook een kind financiëel 
adopteren. 
Kosten / 35,- per maand. 

Inl. alg.: Stichting Ref. Hulpaktie 
Woord en Daad, Postbus 560 
4200 AN Gorinchem 
t.a.v. dhr. 1. 't Lam. Tel. 01830. 32550.
Inl. fin. adoptie:
dhr. J. Slot,Rembrandt
laan 10, 3941 CH Doorn.
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Woo!i'rl wooir�f 

De problemen v&n oorlog en vrede 
lijken zo ver van ona bed te 
liggen, �ar is dat �el zo? 
Kan Naarle�n&iaer een doeluit 
zijn bij een treffen tussen 
verschillende landen? 
Haast ondenkbaar, ll!AAr toch ... ? 
Wat gebeurt 0r als er ��n bom op 
Schiphol valt? 

De drie kernen van het Inter
kerkelijk Vredestxir&ad (X!CV) in 
HaArle�rilt9�r h�n g�probeerd 
éllil&r achter te kc..ï:.1ln. IWJt Itcv 
beetuQ�ert � problefi'!2ln van 
oorlog en vn1de en vo�u:t ûtie a,ll 
de kern�apans de tl�reld uit te 
krijgen, o� te tx?ginnGn uit , 
Nederland. 

� IKV-kernen uit Hoofddorp, 
Nieuw-Vennep en s.&dhoevedorp 
zijn een &lttie begonnen O!!II aan d2 
in�oners ven HA&rl���er de 
gevaren van kern�apans duióelijker 
te maken. Ied2reen �t dat d.11ze 
wa�ns levensbedKeigend zijn, �r 
die kennis wordt v�l&l verdronC1J,1Jn. 
Zo'n afl:14!erre�tie is bagrij�lijk 
m<1.ar gevaarlijk. Als ie?ëmd geen 
pijn voelt is dêt \#el pledex-19, 
maar als hij zijn vingers in het 
vuur steekt, wordt hij ni0t 
gtlll!&anchwd voor het fsit cmt zijn 
hand verbr&ndt. 

Van belang voor onze gemeente 
Haarle-rll'.eer is dat wij dichtbl) 
een belangrijk verkeersknooppunt, 
Schiphol, leven. Bij een beperkte 
kernaanval is het te verwachten 
dat een viJand een dergelijk 
strategisch punt zal proberen uit 
te schakelen . 
Als in�oners van Haarlemmermeer 
hebben 1<1ij vragen gesteld aan B&W 
over onze ve1ligheid, 1n vredes-
en 111 oorlogstijd. Soll!Jllige vragen 
ziJn voor advies doorgestuurd naar 
de min!st�r van Binnenlandse Zaken. 
\1lel 1s ons lll'!2egedeeld dat er geen 
0[>2nbare schuilkelders gebouwd 
zullen �orden in Haarlelllllltt!rmeer. 
De gelll:l!ente vindt het beter het 
�leid te richten op het voorkomen 
vaz1 àtourooorlogen. Dlt antwoord is 
Oplll!!rkelijk aangezien het 
ge�entel1Jke beleid afwijkt van 
het landelijke beleid. Binnenlandse 
Zaken wil zoveel mogelijk 
schuilkelders laten bouwen. 
Oe gemeente HaarlelQ!lllermeer heeft 
overigens �el plann�n klaar om de 
bevolking in tijden van akute 
oorlogsdreiging te evakueren. 
�ij hebben prof. Joh. Blok, als 
biofysicus verbonden aan de Vrije 
Universiteit, bereid gevonden een 
ctudie te l!Yl.lten over de gevolgen 
van een kleine kernbomontploffing 



op Schiphol. 
De arts C.J.Dekker heeft een 
beschrijving gegeven van de 
medische kanten van zo'n 
ontploffing. 
In deze brochure vindt u naast deze 
studies ook informatie die wiJ 

verkregen van o.a. de gemeente en 
de dienst Bescherming Bevolking. 

Ons doel met deze brochure is de 
afschuw van kernwapens weer boven 
water te halen, niet om paniek te 
zaaien, maar om het probleem scherp 
te laten zien. 
Ze is geschreven voor de 
plaatselijke haarle1111Dermeerse 

situatie. Voor inwoners van 
gemeenten elders in Nederland is ze 
echter ook van belang. In ons 
kleine land ligt bij de meeste 
plaatsen wel een belangrijk doelwit 
(zoals Schiphol voor Hcuarle111111ermeer) 

in de buurt.Met deze brochure hopen 
wij te bereiken dat duidelijk wordt 
dat ons hele veiligheidsdenken 
herzien moet worden. 
Steeds toenemende bewapening, 

kost.l:lare schuilgelegenheden en 
rampenplannen helpen ons niet te 
overleven. Het vertrouwen tuaaen 

mensen en volkeren moet hersteld 

worden, daar ligt onze 
overlevingskans. Die oploeeing 
hoeft niet ver van ons bed te 

2 

liggen. Wij inwoners van Nederland 
kunnen er zelf wat aan doen. 

De indeling van de brochure 
1s ongeveer als volgt: Eerst wordt 
een beeld gegeven van de wapen
ontwikkeling in de laatste jaren 
en van de ideeën over de 
oorlogsvoering, die daar achter 
zitten. Een kernaanval op Schiphol 
lijkt dan waarschijnlijk. 
Vervolgens wordt de uitwerking van 
een kernexplosie op Schiphol 
geschetst en wat daarvan de 
�evolgen zijn voor de omliggende 
woonkernen. 
Daarna wordt ingegaan op de 
hulpverlening waarop 111en in de tijd 
erna (al of niet) zal mogen rekenen. 
Dan komt, in het volgende hoofdstuk, 
het beleid van de overheid in deze 
zaken ter sprake. 
Tenslotte wordt aandacht besteed aan 
de mate waarin Schiphol een rol 
speelt in de defensievoorbereiding 
van de nederlandse regering en de 
Navo. 

IKV-kernen Hoofddorp, 
Nieuw-Vennep en 
Badhoevedorp. 

SUPERMAC •. _EN TEGENOVER ELKAAR 

Bewapeningswedloop 

In de laatste wereldoorlog hebben 
de twee grote mogendheden, 
Verenigde Staten en Sovjet-Unie, 
samen een derde grote macht, 
Hitler-Duitsland, verslagen. Maar 
van enige verbroedering na afloop 
was geen sprake: het wederzijds 
wantrouwen (Koude Oorlog) was en is 
daarvoor te groot. 
Simpel geredeneerd zijn de twee 

supermachten slechts voor één ding 
bang: overheerst te worden door de 
ander. In die sfeer van dreiging 
en zich bedreigd voelen, worden 
wapens gemaakt. Maar wapens nemen 
de dreiging niet weg. Integendeel, 
want de tegenpartiJ heeft ze ook. 
Deze redenering volgend is het dus 
zaak meer en betere wapens te 
hebben dan de tegenpartij. 
Bewapeningswedloop heet dat. 
In die bewapeningswedloop spelen 
de kernwapens een overheersende 
rol, omdat er nu eenmaal geen 
wapens zijn met grotere 
vernietigingskracht dan atoom
wapens. Nu beschikken de 
Verenigde Staten en de Sovjet-
Unie gezamenlijk over een 
hoeveelheid kernwapens die 
voldoende is om de wereld 
verscheidene malen totaal te 
vernietigen. Waanzinnig? 

Natuurlijk! Maar om de bewapenings
wedloop te kunnen begrijpen moet 
men niet het gezonde verstand 
gebruiken. Want kernwapens worden 
niet gemaakt om ze te gebruiken; ze 
dienen alleen om er de tegenstander 
van te weerhouden wèl van die 
wapens gebruik te maken. Kernwapens 

zijn dus geen oorlogswapens 111Aar 

politieke i.,apens, zo houden politici, 
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militairen en andere "vredes
deskundigen" ons steeds voor. Wat 
niet wil zeggen dat ze nooit 
gebruikt zullen worden. 

Afschrikking 

In beide wereldkampen - VS en NAVO
bondgenoten �ner1.ljds, SU en 
Warschau-Pactlanden anderzijds -
wordt steeds gesprcken over 
wapenevenwicht. Juist door áat 
evenwicht zou de wereldvrede worden 
gewaarborgd. De afschrik�1ngspcli
tiek laat echter geer. ruimt� voor 
zo'n evenwicht. Want af:;chrikker, 
kun Je alleen maar als Je meer, of 
liever gezegd betere wapens hebt 
dan de tegenstdnder. 
H1er in het Westen vertellen de 
politici en de militairen ons dat 
wiJ (de NAVO) wapens n�ken in 
antwoord, in reactie op wapens die 
zij (Warschau-Pact) ontwikkelen. 
Deze verklaring van de bewapenings
wedloop is op z'n 11U.nst onvolledig. 

Historisch klopt het in ieder geval 
niet: het Westen had de eerste 
atoombom viJf jaar vóór de SovJet
unie; het had ook de eerste 
waterstofbom, de eerste inter
continentale raket, de eerste 
tactische kernwapens, de eerste 
meervoudige kernkop, zelfs ook de 
eerste strategische boJllllenwerper 
en de eerste kernonderzeeboot. 
Kijkend naar het niveau van 
ontwikkeling van bewapenings
systemen, kan men niet anders 
d�n vaststellen dat de Sovjet
Unie steeds Jaren achter ligt 
bij de vs. 



De laatste Jaren gaat het bij de 

�wapen1ngswedloop niet meer 

zozeer om aantdllen wapens 

(kwantiteit) maar veeleer om de 

dOèltreffendheid ervan (kwaliteit). 

Dat ontwikkelen van technisch 

steeds betere wapens gebeurt 

bovendien niet uitsluitend in 

reactie op wapens die de 

tegenstander fabriceert. Bij die 

ontwikkeling wordt ook 

gereageerd op wapens die de 

tegenstander niet heeft, maar ooit 

wel zou kunnen maken. Want wanneer 

wij een n1euw of gemoderniseerd 

wapen ontwikkelen, zal de 

tegenstander dat op zekere dag ook 

kunnen. En dan zullen wij daarop 

weer een "gepast antwoord" moeten 

hebben. Wie een nieuw wapen 

ontwikkelt, zal dus onmiddellijk 

moeten zoeken naar een nog beter 

wapen, als hij zijn tegenstander 

technologisch wil voorblijven. Zo 

houdt de bewapeningswedloop ook

zichzelf in stand. 

Strategie 

Aangezien een totale wereldoorlog 

met kernwapens vermoedelijk tot 

het absolute einde van onze wereld 

zal leiden, zullen zowel de VS als 
de SU daar pas in uiterste nood 

(zelfverdediging?) toe overgaan. 

Want op het moment dat de 

\ntercontinentale raketten met 

,1toomkoppen van bijvoorbeeld de 

�ll onderweg zijn naar de VS, wordt 

daar ook op "de knop" gedrukt. En 

110g voordat de Russische 

kernbommen hun doel hebben bereikt, 

.. 

zijn de Amerikaanse kernbommen op 

weg naar de SU. Omgekeerd zal 

hetzelfde gebeuren. 

Dat risico zullen Oost zowel als 

West zo veel mogelijk vermijden. 

Daarom wordt de laatste jaren aan 

beide zijden hoe langer hoe meer 

rekening gehouden met een kernoorlog 
op beperkte schaal. Er is echter 

weinig fantasie voor nodig om te 

beseffen dat zo'n beperkte 

kernoorlog uit de hand kan lopen. 

De militair-strategische plannen 

van zowel VS als SU zijn onder meer 

gericht op een oorlog in Europa, 

waarbij (op beperkte schaal) 

kernwapens worden ingezet. Amerika 

heeft de WAVO-verplichting om 

Europa te verdedigen wanneer het in 

een gewapend conflict raakt met bij 

voorbeeld het oostblok. Om eerder 

genoemde reden zal de VS een 

aanval van de SU in Europa niet zo 

snel beantwoorden door met 

intercontinentale raketten de SU 

te bestoken. Men zou dan immers 

op een represaille kunnen rekenen 

die rampzalig is voor het eigen 

land. Om diezelfde reden heeft 

ook de Sovjet-Unie er belang bij 
dat een eventuele kernwapenoorlog 

beperkt blijft tot Europa. 

De militaire strategie van de 

Sovjet-Unie heeft als uitgangs

punt "de aanval is de l.>este 

verdediging". Dit is vooral 

ingegeven door de ervaring van dat 

land in de Tweede Wereldoorlog. De 

inval en bezetting van de Duitsers 

heeft daar enorme verwoestingen en 

een reusachtig verlies aan mensen

levens (ongeveer 20 miljoen!) tot 

gevolg gehad. Door een offensieve 

(aanvallende) strategie hoopt de 

SU te voorkomen dat opnieuw het 

eigen grondgebied de grootste 

ve�sting moet incasseren. Dit 

betekent dat inzet van kernwapens 

is te vervachten zodra de NAVO 

(Allerika en :&ijo bondgenoten) 

in een llilita.ir conflict zijn 

toevlucht neeat tot kleinere, 

tactische kernwapens, of zelfs al 

wanneer aan alleen aaar inoeeet dat 

de NAVO dat van plan i.s. 

Kru..tsraket 

··�

1 

• 

• 

Geheel in overeensteaming IEt het 

bovenstaande concentreert de 

wapenwedloop zich in de laatste 

jaren in sterkere aate op Eurapa. 

Met de ontwikkeling en pl-taing 

van de SS-20 raket heeft de SU een 
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Verdediglng 

Tijdens de NAVO-oefening Carte 

Blanche werden 268 kernwapens 

i.a.ge..z.e t tegen doe.le.n in 

West-Duitsland. 

De kernwapens van de NAVO 

(van Aaerika eigenlijk) 

ziJn toch bedoeld om NAVO

landen te verdedigen? En 

niet om ze te vernietigen? 

�:/..r.:. 
-��"•
,�

J 

stap voorwaarts gedaan voor wat 

betreft de effectiviteit en 

precisie waarmee Europa kan worden 

bestookt. In eigen ISU-Jogen is het 

-n antwoord op de overmacht aan

kernv.pens van het lllesten; voor de



NAV(; is het een nieuwe bedreiging, 
d1� ?.onder veel aarzeling beant
woord is met het besluit ook in 
West-Europa middellange-afstands
raketten (Pcrshing II en de 
kruisraket TomahCll,)k} op te stellen, 
die op hun beurt de SU ernstig 
zullen bedreigen. Zo gaat dat in de 
bewapeningswedloop. Nog meer dan 
voorheen heeft de Sovjet-Unie er na 
h�t opstellen van deze raketten 
belang bij om de landen waar deze 
raketten staan opgesteld in geval 
van oorlog zo snel mogelijk uit te 
schakelen. De eerste klap is 
immers een daalder waard. 

Beperkt kernwapengebruik 

voorop staat nog steeds dat noch 
de NAVO noch het Warschau-Pact 
uit is op een oorlog met de ander. 
Mocht het toch ooit zover komen, 
dan gaan be1de partiJen er op 
voorhand vanuit dat de ander is 
begonnen. En de noodzaak om zich op 
zo'n conflict - inclusief de inzet 
van kernwapens - voor te bereiden 
bliJft voor beide �upermachten 
buiten kiJf. 
Het mogelijk verloop van een 
gewapend conflict tussen Oost en 
West is in verschillende draai

boeken u1tgewerkt. In een van die 
scenario's (ontleend aan een 
artikel van G.C. Berkhof, lid van 
d1• drfensiestaf en !.pecialist 
inzake nucleaire strategie en 
ontlolapening, in het tijdschrift 
Transaktie, 1980 nr. 1) wordt 
aangenomen dat in een vroeg stadium 

van een militair conflict de SU op 
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beperkte schaal kernwapens gebruikt 
om belangrijke strategische 
objecten van de tegenstander te 
vernietigen. Die aan te vallen 
doelen zijn nauwkeurig uitgezocht: 
militaire con:wnandoposten, opslag
plaatsen en lanceerinstallaties 
van kernwapens, verbindings
knooppunten (spoorwegen, havens, 
vliegvelden) en voor de oorlogvoeri 
belangrijke industrieën (waaronder 
Fokker). 

Schiphol 

Het staat vast dat Schiphol een 
stratagisch belangrijk obje�t is. 
Het is het grootste vliegveld van 
Nederland en daarom van grote 
waarde voor het vervoer van troepen 
en materieel door de lucht. Het 1s 
dus niet overdreven te veronder
stellen dat bij een aanval ook 
Schiphol niet wordt gespaard, met 
de bedoeling dit vliegveld 
onbruikbaar te maken. Om dit zo 
doeltreffend mogeliJk te 
bewerkstelligen is dan een kernbom 
nodig die op de grond in het 
centrum van het vliegveld 
explodeert. 
Aangenomen mag worden dat dit een 
bom zal zijn van een SS-20 raket. 
Volgens de beschikbare informatie 
bevat deze raket drie kernladingen 
- drie bOlllllen dus - die elk een
kracht hebben van ongeveer 250
kiloton TNT (trotyl). De drie 
kernladingen van die ene raket 
kunnen op verschillende en op
enige afstand van elkaar gelegen 
doelen worden gericht. We gaan 
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ervan uit dat slechts één van die 
bommen voor Schiphol is bestemd. 

DE EXPLOSIE 

I\iJ de kr.!'.nr<2,1::.�H! OlP in ew: a�o·,�.
b<:>f'l ploa'.:sv1ndt, kc,:nt ,o vet>l 
•.>neryic vrij c1,,,. :,;e; t.emf'('!'::1! u'J:: 
-; ri 11·ir tol mPP r dar 1 ') n,1 l 1oer. 
•iraJ"!n <:;, 1 su.;�. C·-,or -ji <> encnr.,:,
•1:' :( ",·er<.lamrt" all� mat'.::'"lè
1n -i" l>�r, en .:•ok 1!'U\tcr1....1.Jl va:, ::l' 
··�···:r• waai op !l;: 011l pi c,f l. ë:.:. !'�
\'n., -:t a:'.11 en lieton bl 1: f� . ..,"' 1 r.1 ::=
111ec:· ·�vt>r d;in gar,. 
Al!i d?r. socrt gr0'?1e.-.<.!" 2.c.,
,:,nt..,�kKelt zich binn,�:, t1,•1:1, '.:(>:.l·,�
�·Pil r..-usacht19e v•1urLol. Dl<' l>ol
r,t� jgl op in een wo!k va!: ,��r. i>r.
3&: óe paddesto�l. Wal dtht'.:rbliJ!t 
15 een krater zo groot dls �en 
voetbalstadion. En tot or een 
�fstan� van drie k1lomete1 staat 
alles wat brandbaar 1s tn 
lichter laai/?. 
li�halve die vi>rzengende hitte 
straalt de vuurbol ook ltc·· :::::r.t. 

uit, net als de zon. Wie het 
ongeluk heeft op dat moment in de 
richting van de vuurbol te kijken,
loopt de kans urenlang en wellicht 
voor altiJd het gez1chtsvermogen 
tr. verliezen; zelfs wanneer men 
zich op tientallen kilometers 
afstand bevindt.
De atoombom heeft tegelijk ook de
uitwerking van een "gewone" bom, 
?.ij het vele malen krachtiger. De
achokgolf ten gevolge van de
explosie verplaatst zich de eerste

kilometer z6 snel en is dan z6

krachtig dat vrijwel alle• wordt
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verwoest. 
En nog is dit niet allez. wan� uit 
de vuurbol komt niet alleen licht
en warmtestraling en een schokgc!f, 
maar ook radiC'-acr-.:q.;c, i::ra�1:•,.J. � 
eerste straling, die direct var, de 
v�urbol afko�st.c is, �� tot op 
ru1.m een r.ilon,et1.:r êodciij;.. i)<.' 
inten�1tc1t va� 01� st!�l1n9 �-:�L 
sr,t4': ,;.1nler, :"'!.e• al!oe:-. .::;""r:l:11� ,3t 
rad l. :,- ac '· '· \·: · � ! r vPrr..1 :l\j� '!" ,. # ;-.;: , :

;� � l,·.��� Ch ···!��:���L:� p 

·.,•.1·.;ri ··:..l. __ c·. ·: ,: �� 1c r f • 
vp:--•J · .J�! l.
� .... rt -,� :: ..... :1·· , ·.···. ·.· �· 

,�,:·':t. ,.1?\.! ;·,- ;or, 

= ·. t ...il : •
• .; • •, l .. ;,j, "': 

:·1.-t.._.. • • .:. ! ... ·: :-r � ..• -7 c.. ... e, ... 
- .:er- ,,�· . ,, •.. 

. . .  ,;:-• 

\.l'?nt-�: l C"ll · .. �··,-·-··r· �: .:: . .:-

'"'-: r• fl )' .. ,,_• rL;\!' 41

; .. -:;r'.

:-·.· :-. ,;';!' ··-: .-;,:� 

i:,1, • ." .. :'. ... 1 r 'h.�i-J:. •,:; : : :. _ · "'r 
i'('• J. l?tt<: .;·.rr1. ! l..' .l•:' ·; .. I•, 
�t.à r·..lC't. r "-= .· . ..;. • J<: J '- e •"' 

h�b�en overleetd, ai�nac en r 
c-r.,raJ.t! 1(1S:.!..Pk!.'· !\ ... r.n,�,. C�!:,rn � .. �1S 
uc st:d1i�1sd�s!c grJ_: çr.�èU lS 
�ài1 tÏ�t. è,!.J1n•_ :· '" •?. ... H1•· �;,. ••! ,· . 1,, 
,":ooö tot 9pv,)l ·.l '�él" .. !",,:. oi :-,r : j. : 1-.
et n(){j àe .·:c; ·r -"'7.:.:'.·: -· .. ! -••• •  • ,._:· 

(EHP), door �tral1�g Qp�ewek·e 
sterke èi<?ktriscn� .,.tr0,11':cn. è1-ë 
geduninde korte ::.:,è ·,oor eP" 
elektromagn1::t1scn veld zorger" IJle 
EMP veroorzaakt het t1jdcliJk 
uitvallen of storen var, alle radio
verbindingen; telefoons doen het 
niet en alles wat elektronisch 
bestuurd, aangedreven of beveiligd 
is (zoals computersl werkt eveneens 
niet meer. 



GEVOLGEN VOOR SCHIPHOL EN OMGEVING 

S1nds de eerste atoomboanen in 1945 
op de Japanse steden Hiroshima en

Nagasaki zijn meer dan duizend 
kernproeven genomen om de 
eigenschappen van nucleaire 
explosies te bestuderen. Een groot 
deel van de resultaten is vrij
gegeven en gepubliceerd. Met behulp 
hiervan zijn de effecten van een 
atoomexplosie van een bepaalde 
kracht tamelijk nauwkeurig te 
beschrijven. 

Schiphol 7.elf 

Volgens de beschikbare gegevens 
bedraagt de nauwkeurigheid waarmee

de Russische SS-20 raketten een 
doel kunnen treffen enkele honderden 
meters. Ervan uitgaande dat deze 
gegevens Juist zijn, zou het 
centrum van Schiphol inderdaad 
getroffen kunnen worden als daarop 
wordt gemikt. Een van de drie 
bOllllllen van een SS-20 op Schiphol 
slaat daar een krater van ongeveer 
500 meter in doorsnee en een diepte 
van BO meter. Tevens treedt grond
vecschui ving op over een diameter 
van ongeveer 800 meter. 
De gebolUSn op Schiphol- a.,orden 
verpuiverd. AU11e wat brondsn kan, 
wordt v.rbrand. Nieaand die op dat

moment op de luchthaven a.anwezig is

zal overleven. Vanwege de sterke 
radio-activiteit van de bodem en

het pu1n, kan pe• na en>tele

maanden het vroegere vliegveld weer

worden betreden voor een korte 
inspectie. Pas na jaren ia het 
gebied weer geschikt voor een
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per111anent verblijf. Dit tijdstip 
kan in principe worden vervroegd 
door de grond diep om te ploegen. 

Omliggende plaatsen 

Binnen een straal van drie kilometer 
is de schokgolf zo krachtig dat 
bakstenen huizen instorten en 
huizen van gewapend beton op z'n 
minst zwaar worden beschadigd. 
Mensen die zich in de open lucht 
bevinden woeden weggeslingerd. 
Rondvliegende stukken puin en glas 
kunnen als dodelijke proJectie len 
mensen treffen. 
De waJ'mtestraling is tot op drie 
kilometer zo intens dat kleding en 
onbedekte huid verbranden. GordiJnen, 
papier en dergelijke vliegen 
spontaan in brand. Een paar tellen 
na de eerste warmtestraling volgt 
de schokgolf met zijn vervoes
tingen. Dan ontstaan enorme 
branden. De eerste radio-actieve 
St'I'aling, die optreedt op het 
moment van de explosie, is dodelijk 
tot op een 1'fStand van ongever.r 
anderhalve kilomet<'r. Daar ook 
zonder die straling vriJwel geen 
overlevenden zijn te vervacliten, 
zal die eerste straling het aantal 
slachtoffers nauwelijks kunnen 
vergroten. 
Men kan due met ukllrheid zeggen 
dat binnen een cirkel met een straaZ 
van drie kilometer de verwoeet1: ng 

COfffPleet zal aijn en dat vrijwel 
niemand in die esrste zone de 
ezplosi11 aai ov.rz.even. De cirkel 
loopt door Badhoevedorp en 1,angs de 
rand van Aalemeer en Hoofddorp. 

Verwoestingakrachi 

De vernietigingskracht van 
kernwapens loopt zeer uiteen. 
Die kracht wordt aangegeven 1n 
de kracht van trotyl (TNT). 
Het kleinste kernwapen heeft 
een vernietigingskracht van 
0,1 kiloton TNT (honderd ton 
trotyl); het grootste meer 
dan 25 megaton (25 miljoen 
ton trotyl). 
Elk van de drie atOOlllbo111111en 
van een SS-20 raket heeft een 
geschatte kracht van 250 
kiloton TNT. Ter 
vergelijking: de zwaarste 
"gewone" bom in de Tweede 
Wereldoorlog had de kracht 
van 10 ton TNT. 
Ti)dens die laatste wereld
oorlog gooiden alle parti)en 
tezamen gedurende dik vijf 
jaar iets meer dan in totaal 
vier megat<m aan boanen

naar beneden. De Amerikanen 
hebben nu een vliegtuigbom die 
de vernietigingskracht heeft 
van 2� megaton, oftewel �es 
wereldoorlogen. 

Tweede zone

In het gebied tussen 3 km en 6 km

van het explosiepunt neaen de 
effecten van de explosie tamelijk 
sterk af, zodat in deze zone 
vermoedelijk overlevenden zullen 
zijn. De kans op overleven neeat 
uiteraard toe met de afstand.
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De warmtestraling bliJft tot op 
6 km nog altijd zo hevig dat 
tweedegraads huidverbranding 
(blaarvormingl optreedt en licht 
brandbare stoffen vlam kunnen 
vatten. 
De schokgolf heeft op 6 km afsta�d 
nog voldoende kracht om alle ruiter 
te laten sneuvelen. D<! schade aan 
de huizen zelf, clle op l km nog 
zeer groot is, is op & km afstand 
van de explosie veel minder. 
De d1rrrte straling, tijJ.,,;i, dt• 
cxplos1e 1s 1n deze zone te 
ven.1aarlozen. De radio-actieve rege 
{fall-out) komt later aan de orde. 
ln de zone van � tot 6 km is het 
uiteindelijke effect van de 
explosie sterk �fhankelijk van de 
omstandigheden. Droogte en sterke 
wind kunnen de u1tbre1d1ng van 
branden irrrners sterk bevorderen: 
regen kan deze verminderen. 
Een cirkel met een straal van 6 kin 
omvat Badhoevedorp, Aalsmeer en 
Hoofddorp en loopt door Amstelveen 
en het zuidelijk deel van 
Amsterdam. Samenvattend kan worden 
veNacht dat Badhoevedorp, Sfoten 
en een deel van Oador-p reddeloos 
verloren zijn. Het Zot van 
Hoofddorp hangt sterk af van het 
preciaee erploeiepunt. Als dit 
samenvalt met het gebouwencomplex 
op Schiphol, is in Hoofddorp 
waarschiJnlijk niet veel meer te 
redden. Als de bom in het noord
oosten van Schiphol terecht komt, 
bestaat de kans dat Hootddorp voor 
een deel de dans ontspringt, ten 
koste van een grotere verwoesting 
in Amstelveen. In ieder �eval zal 
een groot deel van AaZsm.!er en een 
deeZ van Amsterdam 'IJOrd.en 
1>en.10es t. 



Derde zone 

Een derde zone, van 6 tot ongeveer 
9 km, vormt een gebied waarover 
moE>ilijk harde uitspraken zijn te 
doen. In het bovenstaande is zo 

veel mogelijk geprobeerd de 
�ffecten van de explosie niet te 
overdrijven. Met enige zekerheid 
kan worden gezegd dat tot 9 km een 
groot deel va.n de ruiten breken. Hoe 
groot de schade voor de rest zal 
zijn, is moeilijk te voorspellen. 
Ir. het verlengde van bovenstaande 
redenering zou ernstige schade niet 
te verwachten zijn. Maar de moge
liJkheid moet worden opengehouden 

dat het effect van de combinatie 
van warmtestraling en schokgolf is 
onderschat. 
De kans bestaat daarom dat de 
verwoesting in de zone van 3 tot 
ó km �roter is dan geschetst en dat 
in de zone van ó tot 9 km nog wel 
degelijk grote branden ontstaan, 
met name als de omstandigheden 
(zoals het weer en te late blussing 
van beginnende branden) daarvoor 
gunstig zijn. In een rapport van de 
Technische Hogeschool in Twente, 
waarin voor een deel andere 
literatuur werd geraadpleegd, 
werden in de zone van 6 tot 9 km 
nog grote aantallen slachtoffers 
voorspeld. 

Fall out 

Bij de ontploffing van een atOOllbom 

van 250 kiloton op de grond wordt 

zeer veel, inmiddels radio-actief 
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geworden materie in de "wolk" mee
genomen, om later als asregen (de 
zogeheten fall-out) op de grond 

terug te vallen. Nog lange tijd 
na de explosie blijft de as gevaar
lijk radio-actief. 
Waar de asregen terechtkomt en hoe 
groot de intensiteit van de straling 
zal zijn, is moeilijk te voorspellen. 
In de eerste plaats bestaat er 
onzekerheid over de hoeveelheid 
radio-activiteit die bij de explosie 
wordt geproduceerd. Ten tweede is 
de hoeveelheid fall-out en de 
plaats waar de asregen terechtkomt 
sterk afhankelijk van de kracht en 
de richting van de wind. Bij een 
stevige constante wind kan in 
benedenwindse richting fall-out 
optreden tot 50 à 100 km vanaf het 
explosiepunt, in een strook van 
enkele kilometers breed. 81) een 
zwakke, grillige wind is het fall
out patroon korter, maar breder. 
GemiddeZd mot!t worden gerekend op 
een gevaarZijk gebied van zo'n 
honderd vierkante kiLometer. 
Bij noordoosten wind bestaat dus 
de moyelijkheid dat bijna de 
gehele HaarZerrrnermeer gevaarlijk 
radio-a.ctief wordt. Bij zuid
westeiijke wind bestaat cle kans 
dat heel Amsterdam aan dodûijke 
straling wordt blootgesteld, wat 
uiteraard veel meer slachtoffers 
tot gevoZg zal hebben. 

SirallDgsziekte 

Radio-actieve straling kun je niet 
voelen, niet zien en niet ruiken. 

De straling van de fall-out leidt 
tot de stralingsziekte. Maar je 

merkt pas dat je aan een te grote 
dosis straling hebt blootgestaan 
als het te laat is. De eerste 
symptomen daarvan, die afhankelijk 
van de dosis optreden na een half 
uur tot na enkele dagen, zijn 
misselijkheid, braken, diarrhee en 
uitputting. In niet al te zware 
gevallen verdwijnen die 
verschijnselen weer na enige tijd. 
Maar na enkele dagen treden opnieuw 
?.iP.kteversch1jnselcn op, vooral 
als 'Jevolg van onvoldO<?ndc bloed
vorming. Mensen die een dodelijke 
dosis straling hebben ontvangen 
sterven na één tot enkele weken. 
Van effecten op lange termijn van 
radio-actieve straling is niet zo 
veel bekend. Vast staat in ieder 

geval dat er een vergrote kans op 
verschillende vormen van kanker 
ontstaat. 
De straling kan bovendien het 
erfelijk materiaal - de genen -
van zaad- en eicellen aantasten, 
waardoor kinderen met suikerziekte, 
bloederziekte en andere erfelijke 
aandoeningen geboren kunnen worden. 

Overstroming 

De trefzekerheid van de bommen van 
de Russische SS-20 wordt 
geschat op enkele honderden meters. 
Anders g�?.egd: er is ern kans van 

vijftig procent dat zo'n bom binnen 
enkele honderden meters van het 
doel (in dit geval het centrum van 
Schiphol) terecht komt. De 
beschikbare gegevens over de SS-20 

zijn echter veel te onzeker om de 
mogelijkheid uit te sluiten dat 
de beschreven explosie binnen 

,, 

Overlevingskans 

Zeven uur na de explosie van 
een atoombom is de stralings
intensiteit tien procent van 
de straling die na één uur 
na de explosie nog aanwezig 
is. Na twee dagen is de 
intens1te1t nog een procent 
daarvan. 
Daarom is een b�langrijke 
richtlijn 1n het fall-out 
gebied om de eerste twee 
dagen binnen te blijven in 
een kelder of op een plaats 

waar muren zoveel mogelijk 

straling tegenhouden. 
Of deze richtliJn als 
bescherming te9en onzichtbaar 
gevaar als radio-actieve 
straling in een toestand van 
paniek zal worden op9cvolgd, 
is een grote vraag. 
Belangrijk is het wel. 

500 meter van de ri,lf'dijk om de 
Haarlemmermeer plaatsvindt, waar

door een deel van de dijk in de 
krater zou terP.chl komen. 
liet �,:� d:.t� ;.;u,:nt -,,: :-:ijn d,?.t i1 ij een 
atvonaan:;,1i c;- ;;,_,i:,:rhcZ d(· s,·tuali,: 
no! 1 r..rr.rc;. �1<"C'OT1Tf·i{c,·,•rd ,,,ordi 
,ivcl'Ja t d,, /i,1,11<c.,,mc1'ITl.::er gehce l 
u{ aeàedlel�.;k , »u;er water komt. tt> 
:;taan. 

Op vragen hierover antwoordde het 
gemeentebestuur van HaarlelllllleCllleer 
dat de kans op een heuse overstro

mingsramp echter klein is. Omdat de 
boezem van het Hoogheemraadschap 
Rijnland 90 miljoen kubieke meter 
water bevat en de Haarlemmermeer 
180 vierklUlte kilometer groot is, 
zal er in het ongunstigste geval 



lgeWJ.ddeldl vijftig centimeter

water komen te staan. Er is echter

een aantal lager gelegen wateren in 
K1jnlands boezem, ten,ijl er 
l.lovendier, hier en daar "drempels"

ziJn, die het uitstromen

verhinderen. Daarmee rekening 
houdend zal het water in de 
HaarZenrneI'fflBer op de meeste

plaatsen niet boven de dertig 
eentimete1• stijgen. Verreweg de 
D�este wegen zijn dan nog 
berijdbaar. 

Toch hebben provinciale- en rijks

waterstaat maatregelen getroffen 
om te voorkomen dat de hele 
Haarlemmermeer blank komt te staan 

- ook elders kunnen immers dijken
doorbreken. Om te voorkomen dat
het water na een dijkbreuk
ongehinderd door kan stromen naar
de laagste punten, is de polder 
verdeeld in twee afsluitbare 
gedeelten (compartimenten).

HULPVERLENING 

Eerste hulp 

De georganiseerde hulpverlening 
(GGD, BB, brandweer, Rode Kruis en 
dergelijke) zal pas doeltreffend in 
actie kunnen komen als de stralings
activiteit van de fall-out zover 
is gedaald dat werk in het 
besmette gebied althans gedurende 
korte tijd mogelijk is. Die organi
saties zullen daarbij onder ogen 
moeten zien dat de hulpverleners 
zelf stralingsdoses ontvangen tot 
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SCHUILKELDER 
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meer dan het tienvoudige van wat in 
vredestijd maximaal aanvaardbaar 
wordt geacht. 
Binnen de zone van drie kilometer 
zal daarom het redden van slacht
off"n; uit hrandPrlllr• hui;,:t>r, <'n 
het oovrljdcn van eventuele 
overlevenden die onder ingestorte 
gebouwen bedolven raakten de 
eerste dagen nauwelijks geschieden. 
Intussen zal de straling haar werk 
doen. 
In de verdere omtrek zullen de 
mensen die de eerste minuten 
overleefden gedurende lange tijd, 
waarschijnlijk verscheidene dagen, 
op zichzelf zijn aangewezen.

Gevreesd moet worden dat velen in 
paniek zullen vluchten, en zichzelf 
daardoor onnodig blootstellen aan 
de straling van de fall-out, die 
juist in de eerste uren het meest 
agressief is. 
Menselijk ingrijpen kan, buiten de 
zone van drie kilometer, in 
rrincipe veel slachtoffers 
voorkomen. Maar het zou niet erg 
realistisch zijn hier grote 
ven,achtingen van te hebben. Er zal 
te weinig blusmaterieel zijn, te 
weinig ziekenhuizen en dokters om 

' 

brandwonden te behandelen. Bovendien 
is door andere atoombomaanvallen 
waarschijnlijk ook elders in het 
land een grote ontreddering 
ontstaan, hetgeen de kans op hulp 
van buiten kleiner maakt. 

Medische hulpverlening 

De ziekenhuizen en andere opvang
centra moeten een grote toeloop van 
patiënten verwachten. Aanvankelijk 
zal het daarbij in hoofdzaak gaan 
om bT'andiJonden, gevolgd door 
ernstige gevallen van stralings
ziekte. Mensen die zwaar gewond 
raakten door de drukgolf of de 
gevolgen daarvan (instortende 
<)cbouwc.!n) komen immer,; het ramp
gebied niet of nauwelijks uit. 
Van overheidswege is een aantal 
voorzieningen getroffen om de hulp 
aan oorlogsslachtoffers (burgers 
zowel als militairen) in goede 
banen te leiden. 

), 
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Opvang gewonden 

Het is de bedoeling dat de BB op de 
grens van het rampgebied verzamel
plaatsen voor gewonden inricht, 
waar artsen weir,ig anders doen dan 
beslissen we"Lke hulp nodic; 1 s, 
waar die kan wo.deu verleend er, in 
welke volgoràe. 

Beschikbare bedden 

De ziekenhuizen moeten, oi:, t!er, 
bericht van de overheid, de helft 
van hun bedden beschikbaar stellen 
voor rampenslachtoffers. li . .;i,, 
zif'ke,du(:. ze>; ir� d.:.: om.:1,..:.. !,i,:u !:�•: de 
liaarle1mn,eT'meer zow:Jen op ditt m.:zni,11 
onyeveer :è�t>O bed.de,, vrijkomei" 
voorts zal de regering ervoor 
zorgen dat in geval var, een ramp 
exlra !1o"it.1c1, worden ge lcv ... rd, die 
in de z1ekenhu1 �en of 111 1,ab1 J 

'J, 



(Jl·lt-yen gebouwen worden neergezet. 
:, l;;e,1s .ii� vlan zullen de ziekcn
•,:ii :.;.:11 i" de llaarlermiermcervf; 
..i1:.1.:ui11J kumu:n r·,:kc.:m.:n U[' CJrtfJttVc.:c.:r• 
; :5:\; o�dde,: extra. 

In het gebied waar zonder twijfel 
gewonden vallen bij een atoomaanval 
op Schiphol, wonen ru1m 92-du:zend 
n�n:.en. Voor de ernst1g gewonden 
oncJer he11 zullen dus hooguit 
cngeveer 3550 bedden beschikbaar 
:.:lJn. Met andere woorden: aLed:ca 
:,ttt· ;:r'O::.Jnt van de mens.;n uit. iu,t 
1ump�1.;;!.;�:c:i mag rekenen ap h.,ip in 
t?t·r: , •:c•, i.! :.;iei<er.huüi. Hoe vee; l 
·,e;;,:,,.,,·, :). J een atoorr.aanval gC'wond
:ut \en raJ.:t::r., !.::: niet tt 
\' ,..>t-,:>ci.er., maar d.lt :1et er me1:,1 
�an v1e! �rocent zullen z:•n, 
bE:t,ueft <Jeen betoog. De artse1, 0:1 
oe verzam,;lplaatsen voor ge.·::;,,!E-:1 
::.taan .;,..s voor de onme11Sc!l.1Jkt
<.pgavt- ae "ge�ukk1gen" dóll te 
..:i )Zèll d1<? naar het z1ekenhu1s 
mc.ge11; voor w.1e er geer. plaats is, 
1s er ook n1et veel hoop meez. 

81 J i,e:. bovenstaande zi Jn we er 
vanuit gegaan dat de omstandigheden 
gunstig zijn: als één van de zieken
huizen in de omgeving verwoest of 
zelfs maar ernstig beschadigd 
wordt, is de situatie nog hopelozer. 
Bovendien Zdl ook een deel van de 
in de omgev1ng wonende artsen en 
verplegend personeel worden gedood 
of gewond. 
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Actie van artsen 

De Nederlandse Vereniging voor 
Medische Polemologie is eind 
1980 een actie begonnen 
tegen de wa�nz1n van de 
kernbewapening. Ongeveer 
dr1 ehonaerd artsen schaarder, 
zich achter het doel van de 
,,ereniging. 
In een bror.hure bij he� 
ax:.senblaci Medis.-:li Contact 
schrt=ef de veren1g1ng: "D,,
n�olscre weter.schap staa:. 
macnteloos tegenover .le 
gevt1lgen van eer, utoorno.·,rlc>r.. 
Een groot ciee.i van ,1e .7:ekt>:,· 
r.u!.2e11 zal z ... Jn ven.oE:'z,�. ,:;,.-,,
groet deel Vdll de dru,., . 1::.-, 
verple�gsr�rs 1s omgei<..J;•: :. ,:; 
zwaar gE:wcnd. E.r zuller, ·J�··''' 
genees- en verbandm1ddt=ler.
meer besclukbaar zi :rn. Lle
meeste overlevenden zullen
alsnog sterver, aan àt:
gevolgen."

VOORBEREU. ,G OP EEN OORLOGSSITUATIE 

urn onder buitengewone omstandigheden, 
zoals een oorlog, de samenleving zo 
normaal mogelijk te laten functio
neren en de gevolgen van een oorlog 
zo beperkt mogelijk te houden, 
heeft de Nederlandse regering een 
reeks voorbereidende maatregelen 
getroffen. Civiele verdedigings
voorbereiding wordt dat genoemd. 
De regering gaat er vanuit "dat 
het onmogelijk is de civiele 
verdedigingsvoorbereiding af te 
stenvnen op een onbeperkt gebruik 
van nucleaire wapens." 1)1,! 
maatregelen zijn daarom gebaseerd 
op gebruik van conventionele 
wapen::; en kernwapens die 
uitsluitend gericht zijn tegen 
militaire doelen. Schiphol is zo'n 
doel. 

Bescherming bevolking 

Bij die civiele verdediging 
speelt de organisatie Bescherming 
Bevolking (BB) een belangrijke 
rol. Volgens plannen van de 
m1nister van Binnenlandse Z�ken 
zal de BB als zodanig worden 
opgeheven en haar taken worden 
overgedragen aan andere organisaties, 
�oals br�ndweer en G(;I). Voor de 
c1v1ele-verdedig1ngsplannen 01> 
zich maakt dat nauwelijks enig 
verschil; alleen de organisatie 
verandert. 
UJtgangspunt van het regerings
beleid is dat ieder voor zich en 
ziJn gezin in of nabij zijn woning 
een zo goed mogeliJke 
,?'.:hui l gelegenheid inricht. (De 
eerste bedrijven die zich 
specialiseren in het bouwen van 
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particuliere atoomschuilkelders 
zijn er al!) "Zij die gee� 
bescherming in of nabij hur, woning 
kunnen vinden, ziJn aangewezer. o;:> 
door de overheid in te richren 
openbarP. schui lgeleqenheder," 
schriift het ministerie van 
Binnenlandse Zaken in een brochure. 

Schuilkelders 

De minister van Binnenlandse Zaken 
stimuleert gemeenteliJke overheden 
tot het oouwen var, schui 1 ge leqenhC'den 
Sonvnige gemeenten hebben inderdaad 
voor een deel van de bevollu:1g, 
of voor het gemeentebestuur, 
schuilkelders gebouwd. Hier en daar 
is vanuit de bevolking verzet 
gerezen tegen de komst v<'ln schuil
kelders. De tegenstanders voeren 
aan dat door het bouwen van schu1i
kclders de suggestie wordt gewekt 
dat een atoomoorlog te overleven 
zou zijn. Geen enkele kelder is 

lJcstand tegen ec-n vcltreffer cf CC?n 
atoomexplosie in de directe omgeving. 
Schuilkelders hieden wel goede 
heschPrmi ng tegen fall-out.. 
Maar je kunt Je niet eeuwig verstop
pt>n. Wat tref je aan als Je een of 
twee weken na een atoomaanval 
bovengronds komt? Een onleefb<'lrt' 
wereld, zeggen nog steeds diezelfde 
tegenstanders. Al het voedsel en 
drinkwater is radio-actief, de 
grond is onbruikbaar voor voed�el
produktie en er zijn alleen maar 
doden of zwaar gewonden. 
Zelfs als een atoomoorlog te 
overleven zou zijn, dan nog zijn er 
slechts schuilgelegenheden voor een 
heel klein deel van de bevolking 



- op de 14 miljoen Nederlanders
is er eoaen�l slechts 'IIOOr
310.000 mensen plaats in schuil
kelders. Daarca, ao stellen de
tegenstmmrs, kmmen de enorme
bedragen die nodig :&.i.jn -.oor het
bo� van schuilplJlat.aen, betex
worden gebruikt voor nuttiger zabm.

�� 

Een toenemend aantal gemeenten 
wijst schuilkelderbouw ain of meer 
principieel af. Zo ack de geaeeote 
Baarlew:ueer. In een reactie op 

5diuilkelda.s hebbm wmig zin al� ·t (over) leefmil1·eu i� vaw0tst ·. 
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een vraag hierover van het IKV 
schrijft zij: "Wij zijn van mening 
dat in plaats van bow,Jen van 
schuilgelegenheden, het beleid 
<ook dat van de lagere overheid 
voor aover dat in haar vermogen ligt) 
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erop gericht die111. t,· ::tJn ,)c•rlogcn, 
en dus ovk oorlo,1tm ii.2u1•i1: k�rn
wapens gfJbruik t worden, te 
VO()rkomen. Dat lijkt on:: à b<'ste 
bescherming tegen aloomr1<1J1Vallen." 



Evacuatie 

De gemeente heeft wel evacuatie
pl . .inncn. Het gemeentebestuur is 

namelijk van mening dat evacuatie 

mogelijk en zinvol zal kunnen zijn 

in geval van acute oorlogsdreiging. 

Overigens kan de gemeente pas 

overgaan tot evacuatie na 

toestemming of op bevel van de 

regering. Het gemeentebestuur van 

de Haarlelmlermeer realiseert zich 

terdege dat militaire strategen 

boven alles de voorkeur geven aan 

een verrassingsaanval en nooit een

aanval met bijvoorbeeld kern

raketten �et>vren zullen 

aankondigen. Wanneer "de bom" 

werkelijk als een complete 
verrassing valt, zal van evacuatie 

geen sprake kunnen zijn. 
Om de bevolking van de RaarlellUTler

meer in welk geval dan ook zo 

spoedig mogelijk te kunnen 
waarschuwen of instructies voor 

evacuatie te geven, onderzoekt het 

gemeentebestuur momenteel de 

mogelijkheden om het kabeltelevisie
net te gebruiken. De gemeente denkt 

overigens in de eerste plaats aan 

het gebruik daarvan bij vredes

rampen. 

Naast de evacuatieplannen zijn er 
ook u�orbereide bestrijdingsplannen, 
Dit zijn draaiboeken die 

vooruitlopen op mogelijke aanvallen 

op mogelijke doelen in deze 

gemeente of de BS-kring waartoe 
deze gemeente behoort en op de 

mogelijke gevolgen daarvan. 
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SCHIPHOL 

In deze brochure z1Jn wc er steeds 

vanuit gegaan dat de luchthaven 

Schiphol een belangrijk strategisch 

doel is. Is dat eigenlijk reëel? 
Het mini ster ie van Binnenlandse 

Zaken zegt daarover in het boekje 

"De civiele verdedigings

voorbereiding in Nederland": 

"De grote en nog steeds groeiende 

vervoerscapaciteit van de 

bu:rgerluchtuloot kan in 

buitengewone omstandigheden een 

waardevolle bijdrage leveren in een 

bondgenootschappelijke oorlogs

inspanning. Er zijn dan ook in 

NAVO-verband regelingen overeen

gekomen voor samenwerking in het 

vervoer door de lucht. (. ... J 

De wijze waarop en de doeleinden 

"'aarvoor burgerlucht vaart.potentieel 
zou kunnen worden ingezet vormen 

onderwerp van voortgaand overleg." 
En in een andere brochur� van 

Binnenlandse Zaken (De civiele 
verdedigingsvoorbereiding): 

"Voor wat betreft instandhouding 

(van de burgerluchtvaart) geldt als 

een der eerste en voornaamste 

oven,,egingen de grote kwetsbaarheid 

van materieel op de vliegvelden, 

die wegens hun militaire betekenis 
als zodanig potentiële militaire 
doelen zijn." 

Amerikaanse troepen 

Amerikaanse legereenheden, die 

volgens de NAVO-afspraken hier in 

Europa het Westen zullen helpen 

verdedigen, zullen in geval van 

oorlogsdreiging in grote getalen 

naar datzelfde Europa vervoerd 

moeten worden. De Amerikanen 

beschikken daarvoor onder meer over 
enorme vrachtvliegtuigen, de C-5 

Galaxy's, die in Nederland slechts 

op één vliegveld zonder al te grote 
problemen kunnen landen: Schiphol. 
Maar ook de Britten zullen in geval 

van oorlog(sdreigingJ heel wat door 

de lucht naar het vaste land van 

Europa hebben te verplaatsen. Dit 

soort legerverplaatsingen via 

Schiphol zijn trouwens al meer dan 

eens geoefend. 

Het is dus beslist geen zwartkijkerij 

te veronderstellen dat bij een 

kernwapenaanval op Westeuropese 
rrriUtai'.re doelen Schiphol zeker 

niet over het hoofd zal worden ge
zien. 

Chartervluchten 

Bij de NAVO-plannen voor dit soort 

troepenverplaatsingen is ook 

yedacht aan de inzet van KLM

vliegtuigen ten KLM-personeel). In 

het kader van die plannen heeft de 

Nederlandse regering dt KLM al 

benaderd om afsprak<!n te maken om 
in c n sis tijd J<.U.1-v liegt ui ge11 te 
charteren voor het vervoer van 

Amerikaanse troepen en materieel. 
Ook met Martinair en Transav1a is 

hierover overlegd. 

De regering wil een contract met 

de luchtvaartmaatschappijen, zodat 

al bij een dreiging van oorlog 

beschikt kan worden over burger

luchtvaarttoestellen voor militair 

gebruik. In geval van werkelijke 
oorlog is dat geen punt: dan kan 

de regering de toestellen gewoon 
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8 kerntaken 

Nederland heeft volgens afspraken 

met de Navo op dit ogenblik nog zes 

atoomtaken. Het zijn de kernkoppen 

van de 8 inch hou.,itzer (zwaar 

geschut), landmijnen met kernlading, 
nucleaire dieptebommen van de 

marine. de kernwapens van twee 

squadrons F-1(, jachtbonunenwerpers, 

de luchtdoel-raket Nike en de 
artillerie-raket Lance. 
Al die kernladinqen zijn eigendom 

van de Ven•nigde State11. In 

oorlogstijd worden ze afgeschoten 

door Amerikaanse militairen 111 

samenwerking met Nederlandse 

mil1Lairen. ln vredestijd 7.ijn de 

Amerikanen verantwoordelijk voor de 
veiligheid van de atoomkoppen. 

Amerikaanse militairen bewaken de 

kop11(>n ook binnen de bunkers 

waarin ze liggen opgeslagen. Buiten 

houden Nederlandse soldaten de 

wacht. 

vorderen. De KLM had zo'n contract 

wel gewild, maar onder druk van de 
onderneminqsraad heeft de 

maats.chappij f'r toch maar vanaf 

ge?.ler .. Zolang het nH,t werkelijk 

oorlog is, heeft een burgerlucht

vaartmaatschappij geen militaire 

taak, zo meent de ondernemingsraad. 

Schiphol in oorlogstijd 

Als ons land in een oorlog verzeild 

raakt, verandert op slag alles op 



Schiphol. 
-Vliegtuigen worden door de oveKheid
gevorderd voor militair gebruik.

-verkeersleiders koll!2n zonder
twijfel on�r �vel van militairen
te StlUlll. 

-Legereenheden zullen de luchthêven
hermetisch afsluiten om hêar zo
goed mogelijk te kunnen hl!�aken en
t� veróed19cn.

-voor de duizenden mtlnsen d1e in
de verschillende e2drijven op
Schiphol 1:1<2rken is geen schuil
gelegenheid gebouwd.
Trouwens, hoe diep onder de grond
zou je moeten krui�n om na te
kunnen vertellen dat je het
geraakte dol!l van een atoombom
bent geweest?

20 

\ 

��t 

��K&! ven d'! ��r l&neln?rs is 
te�n � ploetsing v�n �rika&nse 
kaznrfillt�tt�n in ��rl�nd. �t 
bl��k uit G0n on&trzoek v&n het 
�!po in �,x-u 1981. Vi;m ® 
O�&"Vg'!,lQ� t1M 28 PICOC(!!nt vóór 
plêst0ing v&n di� r�kett�n. 
Uit m!t on(bucqik bl�k ook cht de 
�rtlID�h�!d v�n d@ �&!rl&nèl0rs 
(85 procent) voorst&'ld@r is v.im 
t�e&ijdige kernont�P3ning, dus 
te9e!!jk$?tijd door Coat en �st. 
Rui� ©@nd�rd.!! (38 procQntl bleek 
v(!:t)r cx,ng!j�!90 k©!rnent�a�ning. 
VQn &» ond�gv�{ll.l9d�n �&9 6� 
proc�nt vQn �ning d&t kern�&�ns 
geen �&&rborg voor de vrede von.l2n. 
�&ar praten �e nog over? 

�ll� l�n v&m do ��ald gev�n 
j&erl!j�m <JQ�nlij� 500 milj�rd 
ooll0r uit EiilJ'l oot1e�ning. Dat is 
t� ailjo�m c;iuld:!n �r l.'ll!nuut. 
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Radicalisering bedreiging voor ideële vredesbeweging

IKV GEVANGEN IN EIGEN WEB 

door mr. Johan Olde Kalter 
Aan alle kanten trachten1 . pro-Moskou groeperingeu: 

het IKV aan de basis te 
. AMSTERDAM, zaterdag bel'nvloeden. Dat geldt ook 

Dit is een voo� het Interkerkelijk Vredes- . ��
P

:e �j�rw� 
beraad (IKV) ·za1 binnen

d 
enkele jaren 

aanl�tel'J)Ra� 
d

di4:"" te Utrecht die ondermeer mocratisering te gron e gaan en ontp uuen. . - reizen voor IKV-ers naar 
cale groeperingen zullen· vanaf de basis opererend het Oostblok organiseert
deze van oorsprong vanuit de kerken gestarte ideêle . De dagelijkse leiding van d; 
vredesbeweging overnemen en opeten. Het IKV zal l WOEP is in handen van het 
in haar eigen geweven web van radicalisering ge- 1 echtpaar Lisette en drs. 
vangen worden. 

· . :Hans van Zon-Dekker. Op 

De eerste tekenen zijn er De Christenen Voor So
reeds en zijn ook bekend bij cialisme-bewegi.ng heeft 
de IKV-top in Den Haag. De eveneens vooraanstaande 
bezorgdheid 1s· daar zo groot leden op kern posities bio
dat IKV-topbestuurders el-. nen het Stop-de-N-bom-sa
kaar nu al een spreekver, /menwrkingsverband zitten 
bod opleggen niet openlijk en zie� dan ook een burg
over interne democratise- functie weggelegd voor 
ring te praten. De druk van · haarzelf tussen het IKV en 
Jnderaf op het landelijke de vanuit· de .Communisti
IKV-eommando in Den sche Partij Nederland gelei
Haag om meer inspraak en de Stop de N-bom actie. 
zeggenschap groeit. Sinds kort voert de IKV-

Met name het· ,.Interker- top overleg met de marxis
kelijk" imago van het IKV tische Basisbeweging voor 
maakt deze organisatie tot Kritiese Christenen over
interessante dekmantel samenwerking en integra
voor alle mogelijke radicale tie. Deze kerkbewegi.ng,
vredesbewegi.ngen die aan waarin een groot aantal
de basis binnen de plaatse- CPN-dominees actief is, wil
lijke afdelingen van het; volledig opgaan in het IKV.
IKV begonnen te wroeten.

, 
Deze basisbeweging is op 

Van deze plaatselijke afde- haar beurt nauw ve.rbon
lingen telt het IKV er mo- den met Christenen voor
menteel·400. Dit ziji:1 �e ZO:-) Socialisme (CVS). De secre
genaamde k�rnen die ieder : taris van de Basisbeweging,20 tot hooguit 30 zeer actie- !·Hein Ritzen is een van de
ve ve�egenw?<>rdig� ke�- 1 top-mensen �an de CVS. Op
neo, die precies de. _ncht1:(.i- · plaatselijk niveau zijn de
neo van �et landehJk actie- verwevingen van het com
centrum m Den Haag moe- munistische Stop de N-
ten opvolgen. bom, Christenen voor soda-
Bedreigt usme, Basisbewegi.ng van 

- Kritiese Christenen en het 
Maar juist vanuit de ker- in naam nog Interkerkelijk 

nen wordt het van oor- IKV talrijk. Met de infiltra
spronc ideile en goed.be- tie van deze groepeq in 
doelde IKV bedreigd; Deze IKV-kernen neemt hun 
kernen zijn de laatste jaren druk om meer invloed bin
systematisch geinfiltreerd . neo het Interkerkelijk Vre
door leden van de m.arxis-1· desberaad te krijgen toe.
tlsch ,el'nspireerde bewe- Op landelijk niveau 
lina Christenen voor Socia- wordt het IKV door haar ac
lisme (CVS), die voorname-

! 
tie-geneigd.heid in dezelfde 

lijk bestaat uit CPN- en radicale hoek gedrongen. PSP-leden. In hun eigen , Aan openlijke samenwer-
. ,eschriften beweren deze • kina met de CPN valt niet te
' socialistische �oen ontkomen met betrekking

dat de leden in talrijke IKV- tot de te organi s-.ren massa
kernen meedraaien en dat demonstratie op 21 novem
sommiae regionale CVS-af- ber in Amsterdam. En in 
delingen in hun geheel een het verleden liet het IXV 
IKV-kern vormen. IKV- · zich in met een anarchisti
staflid en landelijk kernen-. sche organisatie als On
begeleider Gied ten Berge kruit. die op haar beurt 
ontkent deze infiltratie ten náuw samenwerkt met de 
stelligste, maar dat zegt stichting Kerk en Vrede, 
niets, want deze top-IKV-er waarvan 2 bestuursleden
behoort zelf tot het boofdbe- lid zijn van het IKV-topbe-
stuur van de PSP. raad. 

hun bruiloft zond het CPN
bestuur bloemen. Lisette 
maakte de laatste jaren een 
groot aantal reizen (12) naar 
de DDR, waar zij talrijke of
ficlêle partijfunctionaris
sen ontmoette. Hans van 
Zon reist eveneens veelvul
dig rond in de landen van 
het Warschaupact en ver
bleef na zijn afstuderen bij
na 6 maanden in de Sovjet
Unie. 

Het IKV staat constant 
onder marxistische druk en 
dat zal de komende tijd al
leen maar erger worden. 
Neem IKV-voorzitter dr. 
Ben ter Veer. Naast zijn 
tijdrovende IKV-funktie is 
hij ook nog adjunct-direc
teur van het Polemologisch 
Instituut van de Universi
teit van Groningen. Zijn di
recteur is prof. dr. Hylke 
Tromp. Prof. Tromp heeft 
contacten met Oost en 
West. Zijn Oostblokcontac
ten beperken zich echter 
niet tot zijn polemologische 
collega's. In Brussel ont
moette hij een aantal keren · 
.,de hoge Rus" Georgi Ar-

'batov, lid van het Centrale 
Comité van de Communisti
sche Partij van de Sovjet
Unie. 

Geen windeieren 
Afgelopen zomer bleek 

deze relatie voor Arbatov 
geen windeieren te hebben 
opgeleverd. In een Neder
lands tv-programma praat
te de gezaghebbende vre
desdeskundige prof. Hylke 
Tromp het door de Sovjet
Unie in Afghanistan ge
bruikte geweld goed, door 
erop te wijze.n dat deze mili-

taire inval zijn oorsprong 
vond in het twee weken
eerder geno�n NATO-�
sluit om de kernwapens m
West-Europa te modernise
ren, een stan4punt dat. de
zelfde Arbatov twee minu
ten eerder in hetzelfde tv
programma had kunnen 
verdedigen. 

De Telegraaf 
zaterdag 31.10.8 

De baas van het IKV, 
voo�tter Ben ter Veer, 
praatte de hoge Rus klakke
loos na. Mogelijk had dit 
ook te maken met Tromps 
reis in net vroege voorjaar 
van 1981 naar Moskou die 
geheel betaald werd door de 
Sovjet-ambassade in Den 
Haag. Ook het CPN-kader
lid Nico Schouten, de orga

·nisator van' de actie "Stop
de N-bom" nam aan deze 
reis deel, alsmede de voor
zitter van de Defensiecom
missie in de Tweede Kamer
mr. Klaas de Vries, die er 
echter op stond zelf de kos
ten. van reis en verblijf te
dragen. Doel van de reis
was een congres over E\ll"o
pese Vrede en tijdens dat
congres ontmoette
prof.Tromp Valentin Falin,
't plutsvervangend hoofd
van het departement voor
Internationale voorlichting
van de Russische commu-
nistische partij. Dit voor
aanstaand partijlid werd
door president Breznjèv en
kele jaren geleden persoon
lijk als ambassadeur uit
Bonn terug gehaald om een
belangrijke rol te spelen in
de Sovjet-campagne tegen
de kernwapens in West-Eu
ropa.

Talriike contacten

Het Polemologisch Insti
tuut onderhoudt talrijke
contacten met Nederlandse
vredesinstellingen. Behal
ve adjunct-directeur Ter
Veer is ook wetenschappe
lijk medewerker drs. H. B.
Gerritsma lid van het IKV
beraad. Samen met de 
Stichting Vredesopbouw te 
Utrecht (die de WOEF on
der haar paraplu heeft)
vormt het instituut de 
Werkgroep Vredesonder
wijs. Vier van de veertien
medewerkers worden be
taald door Ontwikkelings
samenwerking en het Insti
tuut voert ook rechtstreeks
opdrachten ·voor het IKV
uit.

Zo ontwierp het Instituut
de tentoonstelling "Ee.n
kwestie van overleven"
voor het IKV, die een in-



druk moét geven van. de De CPN-invloed in deze 
�hrikkingen . van een organisaties is groot. En de Achter de op West-EUl"C>

oorlog. H!t idee daar- Communistische Partij Ne- pa IWichte anti-keniwa
toe ontstond tijdens een be- derland loopt sinds 1977 penc&mpqne van de lei
zoek van een IKV-<ielegatie weer aan de leiband van het ders in het Kremlin zit 
aan de DDR. De tentoon-/ Kremlin. Bovendien heb- maar een doel: West-Euro
stelling zou de verbonden- ben organisaties als Chris- pa los te weken uit de
heid tussen Nederland en tenen voor Socialisme NAVO. Wat het IKV be
de DDR moeten · bevorde- rechtstreekse contacten treft, lijkt het dat m�daar 
ren. De tentoo�lling is al met de Praagse Christelijke al aardJg ingesJaaad is. Al.-. 
wel enige tijd m Nederland Vredesconferentie en de aelopen maart schreef IKV
te zien. maar nog steeds Wereldvredesraad. Beide landelijk secretarts. Mient
niet in de DDR. zijn communistische man- Jan Faber in het blad Vre

telorpnisaties, alle weg- desopbouw:- ,,Het bestaan
wui\d.ngen van minister de veiligheidssysteem dient
drs. F.d van Thijn enkele behoedzaam te worden ont
weken geleden in de Twee- î:inteld." Duidelijker taal

Beïnvloed 
Door al deze contacten 

buiten de deur loopt het 
IXV het aevaar indiréct 
door Moskou bernvloed te 

· worden. Daar hoeft ,een
cent aan te pas te komen. 

'Gewilde / ol niet aewilde 
c:ontacten met Chriatenen 
voor Sod•Jisrne, Bubbe
weclna voor XriUese Kris
tenen en het samenwer
kinpverband Stop de N
�drqen daaraan bij._

de Kamer ten spijt. De heer niet. 
van Thijn kan het bij zijn 
eigen ambtenaren navra-
gen. 

nauw san,en met 

Christenen "� 

'Socialisme CCVS) 

an zoekt ....,ui
ting bit het IKV. 
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CIRCULATIE 
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Aantekenlngén: 

100 B 06 

'Duidelijkhe• 4:
hij vredesm " :· ,�r·�

(Van een onzer verslaggevers) aan de demo�. 

...... "V d 
meedoen. wa:nn.r. 

AMSTERD,uo� - an e gering zou w . · 
PvdA verlangen we duidelijk- zij terugkomt op' · 
held en als D'66 afstand blijft mlng met het 
nemen van de polltleke doel· van 1979 tot · 
stelllng van de vredesdemons· van kernwapens ID. 
tralie, dan moet deze partij pa".
zich maar ult de organlsatle
terugtrekken". 

Met deze opstelllng ging
:Mient Jan Faber, secretaris
van het Interkerkelljk Vredes
beraad (IKV), vanochtend in
het PvdA-hoofdkantoor in Am
sterdam het gesprek in over
het confllct dat binnen de or
ganisatie van de op 21 novem
ber in de hoofdstad te houden
antl-kernwapendemonstratle 
la gerezen. 

Faber: "Wlj als IKV hebben
van meet af aan gezegd alleen



Periodiek : ... .. . ... ....................... .. ... ... . ................. ........... . 

Datum: .............................................. ......... .... ................ . 

CIRCULATIE 

Niet langer houden dan ........................... dagen

AAN Volgens geadru.eude 1 GEZIEN 
dat. 1 par. oog t.k. aan 

..... .. ..... ...... . ...... ....... . . . .. . ... . ................ . ...... J 

Aantekeningen 

100 B 06 
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GEMEENTEPOLITIE --=-B=-EV;..-=E=-=..RW�I�JK� • .._ 

INLICHTINGENDIENST 

.-\ 

nummer : ---=F...;:::1"""'5--=0c.L/--=8::.::l=.'---

d at u m : ---=l:..<3;_-...;:::l=-=0'----=8::.::1:a..i,.__ 

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t.a.v. Hoofd BOP,

's-Gravenhage.

Evaluatie: joatum bericht: 24-9-.81 Bijlage(n): 1. 

Betreft: Activiteiten VREDESPLATVORM IJMOND VOOR VREDE . 
=============================================-

Te BEVERWIJK werd op 24-9-81 in het kader van de activiteiten 
van het VREDESPLATVORM IJMOND VOOR VREDE de MANIFESTATIE IJMOND 
VOOR VREDE gehouden, die begon met een fakkeloptocht. 

De manifestatie werd georgaiviseerd door de IKV-KERN IJMOND-Nrd. 
en de GEZONDHEIDSWERKERS TEGEN KERNENERGIE, namens het VR�DESPLAT
VORM IJMOND VOOR VREDE, waarin' een aantal organisaties samenwerken 
Zie hieromtrent rapp. FJ.-4-7.181,d.d�J.2-10�81:_ van de ID-BEVERWIJK 

Door 
werd namens de IKV-KERN IJMOND N. de 

manifestatie.bij de gemeentelijke autoriteiten alhier gemeld. 
Vanaf een drietal plaatsen, te weten: het Stationsplein te 

BEVER\vIJK; de Wijkerbaan te BEVERWIJK en het Europaplein te HEEMS
KERK, startte de tocht, waaraan in totaal ongeveer 500 personen 
deelnamen. 

Omstreeks 21.00 uur kwamen de drie groepen deelnemers aan bij 
de Morgensterkerk te HEEMSKERK. Aldaar kon nog worden geluisterd 
naar enkele sprekers en muziek. 

Tijdens de tocht werden enkele spandoeken meegevoerd o.a. met 
de volgende teks,ten: 

"IJMOND VOOR VREDE " 
"STOP DE KERNWAPENWEDLOOP" en 
"STOP NEUTRONENBOM. 11 

Een publikatie hierover, opgenomen in de BEVERWIJKSE COURANT, 
d.d. 25-9-81 wordt hierbij gevoegd.

1) Tenzij andere rubricering vereist.

200.A�?M 



GEMEENTEPOLITIE BEVERWIJK 

/., ,,,, 
I _-:-..,c, . 



GEMEENTE POLITIE ___:B=E;__V _ER_W_IJ_K _. 

INLICHTINGENDIENST E. 

nummer : __ ...... F-=l,_.4'"'"7..,_/-=8=1=--,'--
dat u m : --�1�2_-_l_Ü�T_8_1_._ 

ACD1572 694
datum 23 OKT.1981 

F.
Co

/ b. d-:----

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

t.a.v. Hoofd BOP,

's-Gravenhage. 

Evaluatie: Datum bericht: 15-9-81 Bijlage(n): 1. 

Betreft: VREDESPLATVORM IJMOND VOOR VREDE.
======================--========-

Op initiatief van een aantal vredesgroepen uit de IJmond werd 
opgericht het VREDESPLATVORM IJMOND VOOR VREDE.

De samenwerkende organisaties willen middels het vredesplatvorm 
proberen hun activiteiten beter op elkaar af te stemmen en in een 
aantal gevallen gezamenlijk optreden. 

In het platvorm zijn vertegenwoordigd: 
' t KAN ANDERS ; 
IKV-KERN VELSEN; 
IKV-KERN IJMOND-NOORD; 
IKV-JONG EREN; 
GEZONDHEIDSWERKERS TEGEN KERNWAPENS;

VREDESONDERWIJS PA BEVERWIJK; 
WERKGROEP VAN FNV-ers VOOR VREDE EN VEILIGHEID; 
STOP DE NEUTRONENBOM/ STOP DE KERNWAPENWEDLOOP; 
VROUWEN VOOR VREDE; 
GEWELDLOZE WEERBAARHEID; 
VERENIGING VAN DIENSTWEIGERAARS: 
WERELDWINKEL IJMUIDEN en de 
WERKGROEP ZUIDELIJK AFRIKA IJMOND. 
Het Vredesplatvorm IJMOND VOOR VREDE zal zich in de komende tijd 

onder meer bezig houden met het regelen van het vervoer naar een 
drietal grote internationale manifestaties tegen de kernbewapening. 
Deze manifestaties vinden plaats op 10-10-81 te BONN; op 25-10-81 
te BRUSSEL en op 21-11-81 te AMS�ER.DAM. 

In de BEVERWIJKSE COURANT� d.d. 15-9-81 werd een publikaties
hierover opgenomen, die als oijlage hierbij wordt gevoegd. 

1) Tenzij andere rubricering vereist. 
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Zitting 1981-1982 Aanhangsel van de Handelingen 

2 

Vragen gesteld door leden van de Kamer, met de daarop door de Regering 
gegeven antwoorden 

f/\e 
1 Is de Minister bereid, de resultaten van 

de bovenvermelde onderzoeken aan 
Vragen van het lid Van Es (P.S.P.) over de Kamer over te leggen? 
rapporten van de syp AYQC *.dertand
se vredesbewe.pJn11en. (Ingezonden 2-
oktober 1981 j 

Heeft de Minister kennis genomen van 
het voorpagina-artikel in Vrij Neder
land van 3 oktober 1981, waarin de 
woordvoerder van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken bevestigt, dat de 
BVD rapporten over Nederlandse vre
desbewegingen- heeft gemaakt? 
2 
Kan de Minister het bestaan van deze 
rapporten bevestigen? 
3 
Zo ja, wat is de reden voor deze onder
zoekingen geweest? 
4 

Was de Minister van deze rapporten 
op de hoogte, toen hij in deze Kamer 
op 29 september jl. de gevraagde ga
rantie ten aanzien van de BVD gaf, dat 
deze organisatie geen personen en ac
tiviteiten van de Nederlandse vredes
bewegingen zal bespioneren? 
5 
a. Zo ja, impliceert deze uitspraak, dat
de in vraag 1 vermelde rapporten vol
doende gegevens hebben opgeleverd
om de conclusie te rechtvaardigen, dat
toekomstige BVD-onderzoeken niet

· meer gedaan behoeven te worden,
daar geen enkel bewijs voor politiek
verdachte activiteiten en relaties van
deze vredesbewegingen gevonden is?
b. Zo neen, kan de Minister nogmaals
de gevraagde garantie geven?

Antwoord 

Antwoord van Minister Van Thijn (Bin
nenlandse Zaken). (Ontvangen 9 okto
ber 1981). 
1 

Ik heb kennisgenomen van genoemd 
artikel. 
2 

De BVD heeft rapporten opgesteld 
over activiteiten van enkele Oosteuro
pese landen gericht op de kernwapen
discussie in Nederland, niet over de 
Nederlandse vredesbewegingen. 
3 
Het opstellen van rapporten over de in 
het antwoord op vraag 2 bedoelde ac
tiviteiten behoort tot de taak van de 
BVD, zoals omschreven in het Kb van 
5 augustus 1977. 
4 
Ja. 
5 

Zoals in het antwoord op vraag 2 is ge
zegd, heeft de BVD geen onderzoeken 
ingesteld naar Nederlandse vredesbe
wegingen. De garantie die ik vraagstel
ster bij het debat in de Tweede Kamer 
op 29 september jl. heb gegeven, kan 
ik bij deze herhalen. (Handelingen 
Tweede Kamer, 29 september 1981, 
blz.80). 
6 
De betreffende rapporten zijn op 22 
april 1981 ter vertrouwelijke kennisne-

ming aan de vaste Commissie voor de 
inlichtingen en veiligheidsdiensten ter 
beschikking gesteld. 
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,,GEEN GELD UIT MOSKOU" 

Minister betreurt 

laster over IKV. 

politieman 
metr·aket 
Door onse corrèspondent 

W.WOLTZ 
LONDEN, n sept. - De lrä. 

beeft gteteren In Belfaat een 
raketaanval ged-n op een 
Landrover van de Noordlerse 
politie. Eèn polltleman: de 
S1·Jartge AleUDder Beek, 
werd daarbij gedood. Een col• 
lep verloor belde armen en 
werd ernstig gewond � z.ljn 
benen. 

Leger en politie openden on
middellijk de jac&t op de aan
vallen van de aanslag In An
deraoDJ1town, het katholieke 
ghetto van Belfast. Na een 
acbtervolgtng werden zeven 
mensen gearn,9teerd; bet Ie· 
ger vond ook een Rusa!M:be 
RPG 7 raketwerper en ,wee 
proj�tlelen. 

De Ira beert de laatste tlJd 
vrij frequent gebruik. gem-kt 
van dit prestigewapen. De 
Rl'G 7 schiet een raket, or be· 
ter gezegd een granaat, ar van 
ruim twee ldlo. Het wapen 
beert een effectief bereik van 
t50 meter en doorboort de be• 
pantsering van de lichte voer
tuigen van leger en politie met 
gemak. De aanval ln Ander· 
sonatown kwam, toen de poli
tiewagen snelheid moest ver
minderen bij een richel In de 
weg. De granaat scheurde de 
bepantsering open en richtte 
een cbaoe � In het Interieur. 

De Ira maakte gfstereÖ· be
kend. dat een U-jarlge man 
die woeudacnacbt met een 
kogel In zijn hoofd In West 
Belfast Is gevonden, een spion 
van de politie was. De Ira zegt 
dat Anthony Branlff geëxecu
teerd Is na een alttlng van een 

. �a krijgsraad. 

Vaa oUe cwcesponcleat 
DEN RAAG - Er bestaat 1een 

,chJJn ftll een bewijs TOOr de be
Khuldieinaen dat het DCV (Inter• 
kerkelijk Vredesberaad) o,,erheids
� mlsbnalkt en dat "Stop _de 
aeutrooenbom" door Moskou be
taaJcl wordt. Dat heeft IDiniater Van 
Tbljn ftll Blmlenlanclse Zake11 &is
terea. ID de Tweede Kamer 'IV• 
Idaard op Tn&en V11J1 het RPF-Ud 
Wagemar. Het Is buitencewoon te 
betreuren dat zonder sluitend be
wijs een lutet'campacne tegen deze 
croeperio1en 1evoerd wordt, aldus 
Van Tblja. 

tenlmclse Zaken. de Tilburgse 
hoo&)eru.r Alt:inc wn Geusau. ,.De 
re1erina betreurt dat zo'n belan1· 
rijke opinierende croep, die uit• 
da>•kkios geeft aan het diepgewor
telde onbehagen OYer de kenlwa• 
pen-wedloop, in HD lcwaad daglicht 
wordt gesteld zonder een schijn van 
bewijs," aldiu Van Thijn. 

"Bewij%ell zijn er niet." aldiu de 
minister, .,noch spijkerhard, noch 
boterzacht." Met dat eerste duidde 
hij op de mededelihg Tan de VVD
fractie in de Tweede Kamer dat de-ze 
beschikt over spijkerharde bewij
zen. Maar in het debat \'8.D gisteren 
kwam de oppositie-fractie daar niet 

De minister toonde zich gisteren mee YOOr de das. 
ID de Kamer blij met de gelegenheid O...er het rapport Toor het Ameri• 
door de Tngen fl.Zl het RPF-lid ant• kuDSe Huis van Afgenanligden 
woord te kwmen ceven op de vele waarop Von Geiuau zich onder 
beschuJdigi.n.gen aan het adres 'fUl 

I 
meei, baseerde, zei Van Thijn dat de 

de �beweging, ouder meer ge- passases over Soyjet-acliYiteit bin· 
wt door de "HiligheidsadYisew-'' , oen de Nederlaadse 'VTedesbewe-· 
van minister Van der S_toe! ftD Bui· 1 gin& .,zeldzaam oppenlakki&" zijn. · Ook n,icensteller Wacenaar lcree& 

indirect HD vee& uit de pao, omdat 
hij in een van zijn vracen sugce

dmSda8 29 september 1981 
reerde dat een organisatie die rei
zen voor IKV-kernen naar de DDR 
organiseert &eïnfiltreerd zou zijn 
door de Oostduitse inlic:htin&en• 
dienst.' ,,Ook een Kamerlid hoort 
zich maximaal terughoudend op te 
stellen bij verdachtmakingen. Er 
bestaat op <fü punt 1eea eakele UD· 
wijzing." aldus Van Thijn. 

Indiscreties hinderen 

grote spionnenruil 
Van onze correspondent . BONN, din.dac 

Bij de vrijlatiq V1lll de 
Oostduitse meesterspion 
G<lnther Guillaume door de 
bondsrepubliek is een kink 
in de kabel. cekomen. De 
ruil is waarschijnlijk enke
le dapn vertraa,d. 

Volcem· offlcifle Juinaen -
in Bonn zijn andere landen, 
dJe bij een omv�lte ruil 
van spionnen zijn betrok• · 
ken, witheet van woede 1• 
worden.. Zij verwijten de 
Westduitsers door indiscre
ties de operatie voortijdi4i te 
hebben laten uitlekken. 

Guillaume, die zeven jaar 
heeft uitcezeten van een 
straf van 13 jaar, blijkt niet 
meer te zijn dan de hoofdfi-. ·- . . . 

l\lur van een enorme ruil 
van Internationale spion• 
oen, aeltop-peld un de vrij
latina van 35 politieke dissi
denten en de vrijkoop van 
3.000 DDR-bur,ers voor 
vele miljoenen marken. De 
laatate sroep bevat voor het 
merendeel tamWeleden 
van al ·eerder aevlucht 
Oostduitsers. 

Bij de splonnenruil iijn 
ook betrokken de Sovjet· 
Unie, Frankrijk, Denemar
ken en Zuid-Afrika. De 
twee laatate houden Russi· 
sche ceheime aaenten ce
vuicen, terwijl Fran.laük 
sinds voc1- jaar een Oost
duitse generaal vasthoudt, 
die na pensionerina op ei• 
gen boutje� spioneren. 

0...er de financiën van het IKV 
hoeft volgens de minister geea en· 
kele geheimzinnigheid te bestaan. 
Het IKV wordt door de aancesloten 
kerk&enootsc:happen · betaald. Op 
Wa&enaan vraag of de minister met 
zijn verklaring meende de sfeer 
rond het IKV gezuiYerd te hebben 
antwoordde Van Tbi.jn tenslotte: 
"Er bestaat &een schijn van een 
bewijs; de sfeer is hiermee gezui • 
verd. De lastercampagne kan ge
staakt ·worden." 

Bonn zou onder meer Re
oate Lutze vrijlaten, die 
twee jaar geleden ontmas· 
kerd werd toen zij secreta· 
resse was op het ministerie 
van Defensie . 

1... c . -z.  
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Voorzitter 

Bij de stemming voor de eerste kandi
daat van de tweede voordracht, waar
aan 101 leden hebben deelgenomen, 
terwijl 138 leden de presentielijst heb
ben getekend, verkrijgen de heer prof. 
mr. 8. Baardman 92 stemmen. me
vrouw mr. S. Boekman 6 stemmen en 
de heer mr. drs. 8. C. de Die 3 stem
men, zodat de heer Baardman als eer
ste kandidaat op de voordracht zal 
worden geplaatst. 

Bij de stemming voor de tweede kan· 
didut van de tweede voordracht, 
waaraan 97 leden hebben deelgeno
men, terwijl 138 leden de presentielijst 
hebben getekend, verkrijgen de heer 
mr. H.L. J. Roelvink 85 stemmen, me
vrouw mr. S. Boekman 9 stemmen en 
de heer mr. drs. B. C. de Die 3 stem
men, zodat de heer Roervink als twee
de kandidaat op de voordracht zal wor
den geplaatst. 

Bij de stemming voor de derde kandi
daat van de tweede voordracht, waar
aan 99 leden hebben deelgenomen, 
terwijl 138 téden de presentielijst heb
ben getekend. verkrijgen mevrouw mr. 
S. Boekman 94 stemmen en de heer 
mr. drs. B. C. de Die 3 stemmen, terwijl 
twee niet ingevulde briefjes in de bus 
zijn gevonden, zodat mevrouw Boek
man als derde kandidaat op de voor
dracht zal worden geplaatst.

De Voorzitter: Deze voordrachten zul
len schriftelijk aan Hare Majesteit de 
Koningin worden aangeboden. 

Ik dank de leden-stemopnemers voor 
de door hen genomen moeite. 

Aan de orde is de beantwoording van 
vragen, gesteld overeenkomstig arti
kel 107 van het Reglement van Orde 
door het lid Wagenaar aan de Minister 
van Binnenlandse Zaken, over vredes
bewegingen. 

[De vragen zijn opgenomen aan het 
eind van deze weekeditie.12 

D 

De heer WagenHr (RPF): Mijnheer de 
Voon:itterl Onze fractie is om drie re
denen met grote zorg vervuld over de 
stroom van geruchten die in de afgelo
pen periode is uitgestrooid over ons 
land. Artikelen pro en contra, de vraag 
of de vredesbewegingen contacten 
hebben met het Oostblok geven ons 
daartoe aanleiding. Het lijkt ons op zijn 
minst dat de integriteit van de vredes
beweging op deze wijze in twijfel 
wordt getrokken, zowel wat de politie
ke doelstellingen betreft als wat de 
herkomst en aanwending van de fi
nanciële middelen betreft. 

Tweede Kamer 
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Het heeft ons verbaasd dat de Rege
ring tot op dit moment de zaak zo laat 
geworden, terwijl toch zowel het vre
des- en veiligheidsbeleid als het subsi
diebeleid in het geding zijn. 

Ons is verder de geheimzinnige at
mosfeer opgevallen die rond deze zaak 
heerst, terwijl er toch sprake is van 
open bronnen die voor iedereen toe
gankelijk zijn. Om deze drie redenen 
dringen wij aan op een reactie van de 
Minister van Binnenlandse Zaken, als 
eerst verantwoordelijke bewindsman 
voor onze binnenlandse veiligheid. 

Ik wil een foutje in de noten herstel
len. Er staat 'woordvoerder van Bin
nenlandse Zaken'. Dat moet zijn, zoals 

• ook uit het desbetreffende artikel blijkt, 
'woordvoerder van Buitenlandse Za
ken'.

D

Minister Van ThiJn: Mijnheer de Voor
zitter! De materie die door de geachte 
vragensteller is aangereikt, geeft in
derdaad aanleiding tot dit misverstand 
omdat dit één van de zeldzame onder
werpen is waar Binnenlandse en Bui
tenlandse Zaken in elkaar dreigen over 
te vloeien.

Ik ben overigens blij dat deze vragen
mij thans zijn voorgelegd, omdat dit 
mij de gelegenheid biedt uiteen te zet
ten hoezeer de Regering het betreurt 
dat zo'n belangrijk opiniërende groep 
als het IKV, die uitdrukking geeft aan 
een diepgeworteld onbehagen in br'e· 
de lagen van onze bevolking over de 
voortgaande kernwapenwedloop, bij 
herhaling in een kwaad daglicht wordt 
geplaatst zonder schijn van bewijs.
Een beweging als het IKV, ongeacht 
het feit of men het met de opvattingen
en uitgangspunten van deze beweging 
eens is, opereert in dit land op basis 
van het grondrecht van vrijheid van 
vereniging en vergadering. Het optre
den van bewegingen als deze is een 
wezenlijk bestanddeel, om niet te zeg
gen een verrijking van onze parlemen
taire democratie. Het is uit een oog
punt van de kwaliteit van onze demo
cratie buitengewoon te betreuren als 
dit soort actiegroepen en bewegingen,
zonder sluitende bewijsvoering onder
werp worden van lastercampagnes. 
Uit de antwoorden op mijn vragen zal 
blijken dat er voor suggesties zoals de 
laatste tijd gedaan, voor suggesties die 
ook doorklinken in de vragen van de 
geachte afgevaardigde, in het geval
van het IKV geen bewijzen bestaan,
noch spijkerhard noch boterzacht: 

Tegen die achtergrond zou ik thans 
tot beantwoording van de vragen wil
len overgaan.

De eerste vraag luidt, of de Minister
kennis heeft genomen van het (gede
classificeerde) rapport van de subcom
missie voor de inlichtingendienst van

Hoge Raad 
Vragen 

2.'c/ '7. . '2 . 

·' .!ik'- <4\·.:

het Amerikaanse Huis van Afgevaar
digden. Ik heb van dat rapport kennis 
genomen, in het bijzonder van enkele 
passages die aan de Nederlandse situ
atie zijn gewijd. Ik ben zeer verontrust 
over de zeldzame oppervlakkigheid 
van die passages. Het is mij een raad
sel hoe die enkele onsamenhangende 
zinnen in dat 'belangwekkende' rap
port de geachte afgevaardigde hebben 
kunnen inspireren tot zo'n groot aantal 
vragen als thans aan mij is voorge
legd. 

De tweede vraag luidt: 'Is het waar 
dat de Amerikaanse regering bij her
haling erop heeft aangedrongen, aan 
deze activiteiten in Nederland meer 
bekendheid te geven?' Er staat niet in 
de vraag vermeld bij wie de Ameri
kaanse regering daarop zou moeten 
hebben aangedrongen. Ik kan alleen 
maar antwoorden namens de Neder
landse Regering. Ik kan mededelen dat 
het de Nederlandse Regering niet be
kend is dat de Amerikaanse regering in 
deze zin bij haar zou hebben geïnter
venieerd. 

De derde vraag vermeldt een aantal 
citaten uit het rapport. Ook wordt mijn 
oordeel daarover gevraagd. Ik heb van 
deze citaten kennis genomen en ik heb 
dat in aanmerking genomen toen ik de 
kwalificatie gebruikte, zoals in het ant
woord op de eerste vraag geuit. 

De vierde vraag heeft betrekking op 
een recente opmerking van professor 
Alting von Geusau.Deze heeft een uit
spraak gedaan die ik nu niet behoef te 
herhalen. De vraag luidt, of deze uit
spraak komt voor zijn rekening, voor 
rekening van de Amerikaanse regering 
of voor de rekening van de Nederland
se Regering. In de context van deze 
vraag is het begrip 'rekening' voor 
tweeërlei uitleg vatbaar! Ik kan alleen 
maar zeggen dat de opmerkingen van 
professor Alting von Geusau in genen 
dele voor de rekening komen van de 
Nederlandse Regering. Zij zullen dus 
waarschijnlijk wel voor zijn eigen reke
ning zijnl 

In antwoord op vraag 5 kan ik mede
delen dat het mij bekend is dat verte• 
genwoordigers van het IKV, van het 
samenwerkingsverband 'Stop de neu
tronenbom - Stop de kernwapenwed
loop' en van onder andere diverse po
litieke partijen met elkaar contact heb
ben in een permanent overlegorgaan 
tegen de kernbewapening. Voorts is 
het mij bekend dat leden van 'Christe
nen voor het Socialisme' en medewer-

. kers van het samenwerkingsverband 
op lokaal niveau wel samenwerken 
met en actief zijn in het IKV. 

In vraag 6 wordt gevraagd, of het 
waar is dat in verschillende werkgroe
pen die worden vermeld, medewer
kers participeren die werken voor de 
Oostduitse inlichtingendienst. Ik heb 
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daarvoor geen aanwijzingen. Voor het 
overige wijs ik erop dat iedereen zowel 
binnen als buiten deze Kamer- maar 
vooral leden van deze Kamer- naar 
mijn mening een maximale terughou
dendheid behoort te betrachten bij het 
maken van verdachtmakingen als de
ze, die niet vergezeld gaan van bewij
zen. Mocht men toch met zijn gemoed 
omhoog zitten, dan is er in deze Kamer 
niet voor niets een vaste Commissie 
voor de Inlichtingen- en Veiligheids
diensten. Die commissie vergadert 
over vraagstukken als deze. 

In vraag 7 wordt gevraagd,.of het 
naar mijn mening mogelijk is dat een 
gemiddeld staatsburger tot een eigen 
afgewogen oordeel kan komen met 
betrekking tot het vredes- en veilig
heidsbeleid en een aantal omstandig
heden die bij die oordeelsvorming een 
rol kunnen spelen. 

Mijnheer de Voorzitter! Voor zover 
'het verantwoord is, over 'de gemiddel
de Nederlandse staatsburger' te spre
ken - waartoe ik blijkbaar word uitge
nodigd -·merk ik op dat ik 'de gemid
delde Nederlandse staatsburger' zeer 
wel in staat acht, onder alle denkbare 
omstandigheden tot een zelfstandige 
oordeelsvorming te geraken. 

Vraag 8 heeft betrekking op de be
groting van het IKV. Ik moge over de 
relatie tot het IKVOS en de NCO verwij
zen naar de antwoorden die het vorige 
kabinet op eerdere vragen in ontken
nende zin heeft gegeven, naar ik meen 
gesteld door de heren Bolkestein en 
Evenhuis. Ik sluit mij bij die antwoor
den aan. Voor het overige kan ik over 
de herkomst van de financiën van het 
IKV vaststellen dat daarover geen en
kele geheimzinnigheid bestaat. 

Uit het overzicht van de financiën 
van het IKV en de campagne tegen de 
kernwapens blijkt dat de belangrijkste 
contribuanten onder.andere zijn: de 
Rooms-Katholieke kerk, de Neder
lands-Hervormde kerk, de Gerefor
meerde Kerken, de Remonstrantse 
Broederschap, de Algemeen Doopsge
zinde Sociëteit, de Evangelisch-lu
therse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de 
Evangelische Broedergemeente, het 
Genootschap van Vrienden, en dat de 
opbrengsten voorts afkomstig zijn van 
diverse collectes. Het ligt niet op mijn 
_weg, te beoordelen of het IKV daarmee 
voor de financiering van haar campag
ne tegen de kernwapens geheel en al 
rond kan komen. 

Wat vraag 9 betreft, wijs ik erop dat 
de vaste Commissie voor de Inlichtin
gen- en Veiligheidsdiensten haar ei
gen werkzaamhed.en regelt. Ik atten
deer er echter op dat bij het Reglement 
van Orde dat recentelijk door de Ka-
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mer is vastgesteld nu juist voor die 
commissie, op begrijpelijke gronden, 
een uitzondering is gemaakt. Het is na
tuurlijk aan de commissie zelf, te bepa
len of zij daarop dan weer een uitzon
dering zou willen maken door in het 
openbaar te vergaderen. Het ligt niet 
op mijn weg, daarover uitspraken te 
doen. 

Voor het overige is het vaste praktijk 
dat de betrokken minister alle mede
werking verleent wanneer de commis
sie ambtenaren van een dienst wil ho
ren. Over andere personen en organi
saties, in de vraag aan de orde gesteld, 
heeft een minister, ook die van Bin
nenlandse Zaken - soms helaas - in 
het gehéel niets te zeggen. 

De laatste vraag acht ik overbodig. 
Het daarin genoemde inzicht bestaat . 
Ik heb zojuist uit de bronnen geput. Ik 
meen dat een verdere bemoeienis, ge
let op het recht van vereniging en ver
gadering- een fundamentele vrijheid 
in ons rechtsbestel-, van de rijksover
heid met de herkomst en.aanwending 
van financiële middelen van particulie
re organisaties niet wenselijk zou zijn. 

0 

De heer Wagenaar (RPF): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik dank de Minister voor de 
gegeven informatie. Ik heb nog enkele 
aanvullende vragen te stellen. In het 
rapport van de subcommissie van het 
huis van afgevaardigden wordt over 
allerlei zaken gesproken. Er bestaat 
ook een geclassificeerde versie van. 
Heeft de Minister daarvan kennis ge
nomen? Ik weet niet precies hoeveel 
vragen ik mag stellen. 

. 

Her kamerlid Walrmans (PPR) 

Vragen 

;.:.· .... _ 
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De Voorzitter: Zoveel u wilt en kunt 
binnen twee minuten. 

De heer Wagenaar (RPF): Naar de op
vatting van de Minister vereist de kwa
liteit van de democratie, dat het IKV 
van iedere blaam wordt gezuiverd. Het 
moet duidelijk zijn, dat dit ook ons 
oogmerk is. 

De Voorzitter: Nogmaals, mijnheer 
Wagenaar, geen debat en ook geen 
bevestiging van hetgeen de Minister 
heeft gezegd. 

De heer Wagenaar (RPF): Het was een 
inleiding tot mijn vraag, mijnheer de 
Voorzitter! 

Is de Minister evenwel niet van me
ning, dat toch door de Regering meer 
zal moeten worden gedaan om de 

sfeer rond de vredesbewegingen te 
zuiveren dan nu uit zijn antwoorden 
blijkt? 

0 

Minister Van Thijn: Mijnheer de Voor
zitter! Als ik zeg dat ik niet over eniger
lei aanwijzing beschik die het mij onmo
gelijk zou maken, thans de sfeer rond
om het IKV te zuiveren - ik neem nu de 
termen van de geachte afgevaardigde 
over - dan doel ik op alle bronnen die 
mij ter beschikking staan, dus ook de 
geclassificeerde versie van het rapport 
dat door de geachte afgevaardigde is 
aangehaald. Wanneer hij vraagt of de 
Regering nog meer zou kunnen doen 
om de sfeer rond het IKV te zuiveren, 
dan wil ik vooropstellen dat ik de geach
te afgevaardigde zeer dankbaar ben 
voor het feit dat hij mijn standpunt deelt 
dat het zeer urgent Jn hoogst noodza-
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VanThijn 

kelijk is dat die sfeer gezuiverd wordt en 
die lastercampagne wordt gestaakt. 
Met de uitspraken die ik in antwoord op 
zijn vragen heb gedaan - het feit dat ik 
heb moeten vaststellen dat er geen 
schijn van bewijs is voor de vele bewe
ringen die de ronde doen - is die 
blaam, die sfeer gezuiverd. De campag
ne kan vanaf heden worden gestaakt. 

De heer Waltmana (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Heeft de VVD-fractie de Mi
nister van Binnenlandse Zaken al die 
spijkerharde bewijzen nog niet op tafel 
gelegd? 

De Voorzitter: Tegen die vraag heb ik 
bezwaar, aangezien het geheel tot de 
competentie van de WD-fractie be
hoort om daarover opmerkingen te 
maken en vragen te stellen. De heer 
Waltmans zou kunnen vragen of de 
Minister inmiddels vragen hebben be
reikt. Aangezien de heer Waltmans 
weet, dat volgens het Reglement van 
Orde onmiddellijk vragen worden ge
publiceerd, is het antwoord bekend. 
Het is namelijk negatief. 

De heer Waltmans (PPR): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb heel duidelijk ge
vraagd of de Minister van Binnenland
se Zaken al stukken had ontvangen 
van de VVO-fractie. Met lijkt mij een 
volstrekt correcte vraag waarop de Mi
nister met 'ja' of 'neen' kan antwoor
den. 

Minister Van Thijn: Ik had het niet voor 
mogelijk gehouden als eventuele vra
gen die er nog zouden kunnen bestaan 
in de boezem van de VVD-fractie, bij 
deze gedachtenwisseling naar voren 
zouden zijn gebracht. In dat gevat zou 
ik ze ook hebben beantwoord. 

De heer Van der Spek (PSP): Mijnheer 
de Voorzitter! Deelt de Minister mijn 
mening, dat de heer Wagenaar van
middag afdoende en voortreffelijk erin 
geslaagd is om zijn doel te bereiken, 
namelijk om het IKV van elke blaam te 
zuiveren? 

Minister Van ThiJn: Ik deel de mening 
van de heer Van der Spek. 

Mevrouw Van Es (PSP): Mijnheer de 
Voorzitter! Wil de Minister garande
ren, dat de Nederlandse inlichtingen
diensten, in het bijzonder de BVD al of 
niet in contact met buitenlandse inlich
tingendiensten, geen personen en ac
tiviteiten van de Nederlandse vredes
beweging zat bespioneren en die bewe
gingen.in een politiek kwaad daglicht 
zal proberen te stelten 7 

Tweede Kamer 
29 september 1981 
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Minister Van Thifn: Mijnheer de Voor
zitter! Het is niet de gewoonte en zeker 
niet het gebruik bij de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst om in het openbaar 
mededelingen te doen, die wie dan 
ook in gebreke zouden kunnen stellen 
of in een kwaad daglicht zouden kun
nen plaatsen. Voor het overige kan ik 
de gevraagde garantie ten aanzien 
vam genoemde organisatie ook ge
ven. 

De heer Bolkestein (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Moet ik uit de woorden van 
de Minister opmaken, dat van het bud
get van de NCO geen gelden direct of 
indirect worden aangewend ter finan
ciering van acties tegen de kernbewa
pening? 

Minister Van Thijn: Mijnheer de Voor
zitter! Voor het antwoord op deze 
vraag, die eerder is gesteld op 5 no
vember 1980, verwijs ik naar het ant
woord van de toenmalige Minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking de 
heer De Koning, waarmee ik mij ge
heel kan verenigen. 

De heer Van Eekelen (WD): Mijnheer 
de Voorzitter! Is de Minister met mij 
van oordeel dat het in het kader van de 
contacten met Oosteuropese landen, 
die op zich zelf passen in het kader van 
de Slotakte van Helsinki -waarvoor de 

vaak voorkomt dat Nederlandse be
zoekers en organisaties zich ongewild 
laten gebruiken voor Oosteuropese 
propaganda, omdat zij zich meestal 
geconfronteerd zien met personen die 
zich geheel identificeren met het over
heidsstandpunt van het land waarvan 
zij komen, iets wat niet kan worden ge
zegd van de Nederlandse bezoekers? 

Minister Van ThiJn: Mijnheer de Voor
zitter! Voorzover ik de intentie en de 
geest van de Slotakte van Helsinki heb 
begrepen, richt deze zich op de juiste 
doelstelling van een vrije uitwisseling 
van verkeer, informatie, communicatie· 
en van personen. Ik juich elke toepas
sing van deze geboden mogelijkheid 
van vrije uitwisseling van communica
tie en informatie toe. Het past de Ne
derlandse Regering niet ook maar eni
ge twijfel te zaaien over de intenties 
van die staatsburgers, die op deze wij
ze van de mogelijkheden van de Slot
akte van Helsinki gebruik maken. 

De Voorzitter: Ik stel voor, het verslag 
van de vorige vergadering goed te 
keuren. 

Daartoe wordt besloten. 

Sluiting 15.35 uur. 

Minister zich in een vorige functie per-

J
soonlijk met grote ijver.heeft ingezet-

----. ' 

Miniseer Van Thijn van Binnenlandse Zaken 

Vragen 80 

------1-.··� .. �·-....... + ....... -r ... -··· 

,. 



DONDERDAG 24 SEPTEMBER 1981 

DAGELIJKSE ERS-SELECTI_E _to;;;�
distr.: 

"GEGEVENS ·ZIJN :SPUKERHARD" Franse geheime 
dienst_ ging 
buiten z'n boekje VVD• fraclie Zoekt 

be\rijs 'tegen:JKv· 
Van onze correspondent 

PARIJS, woensdac 
1 De Franse recerlnc over·. 
weect de bezem door de ae
hetme dienst te halen, nu be
kend 1s ceworden, dat zij de 
hand heeft gehad 1n ver• 
scheidene bomaanslagen in 
Bretacne. De bomaanslqen. 
werden toeceschreven aan · 
Bre1ons dle ijverden voor 
een autonoom Bretacne. 

· Van onze verslagever

DEN HAAG - Uit VVD-kring blijven beschuldigiagen ko
nen aan het adres van anti-kernenergiegroepen· en de wedes.
:,ewe1"11g in Nederland. De VVD-fractie van de Tweede Kamer 
ren \t . nu "bewijsmateriaal" over de connecties die er 
:ou, bestaan tussen de N'ederlandse wedesbeweging en 
)osteuroese landen. 

Fractinecretam D. Dees ni dit 
ijdena een spreekbeurt lil a_..

laal. Hij beweerde dat bij de fractie 
Ie laatste weken steeds meer be-
;cbte11 o•er cüt onderwerp 11m
,omen. Een deel da.arnD aou af. 
,om,t:1& zij11 na "deakundl&e men-1 
.en op bet 1ebled nn buitenlandse 
:aken" en betnkklnc bebbell op· 
1edite relaties n11 met na1De bet 
:nterkerkelijk Vredesberaad met 
:011U11wûatisc:he rea:erio1en. 

Dees merkte op dat het om "spij-. 
,erharde aegeYens" aaat. ,,De be
#'Ïjzen ontbreken echter noa inur 
iaar wordt aan aewerkt," zei de 
i/VD'er. Dees hield zijn gehoor ook 
,oor dat bij niet twijfelt aan het 
waarheidsaehalte nn de opmerldn· 
,en die de commissaris 'AD de ko
lli.ngi.n in Gelderland, mr M. Geen· 
1ema, enïce tijd aeleaen heeft ge
naakt. Gffrtsema beweude toen' 
fat de anti-keruenersïebe-ginC en 
uau· ·esïna profiteerde YaD 
ield ankonrvallen. 

Vo. week menade de Tilburase 
loogleraar Altina von Geusau zich 
.n de discusaie. Tijdens een midie
ia& Oftl' keniwapens zei bij als 
rooniner flD de AdYinlJ'oep inza. 
ke YrUptukken nn onnrapenina 
�n internationale ffede en ffilig
lleid oYer aecnens te beschikken 
waaruit blijkt dat het IKV OYU
beidssubaidie misbruikt. Hij be
weerde ook dat de actie Stop de 
neutronenbom door Moskou wordt 
betu.ld. 

Her bestuur (moderamen) YaD de 

Benormde Synode heeft de hoos.le
raar olll ophelderinc·anna1d. "In
dien. u," schrijft het bestuur aan 
Aldol •on Geuaau. ,.over ae&eNDa 
beschikt waaruit zou blijken. dat· 
financii!le manipulaties worden Yer· 
richt die Ji.t daalicht niet kunnen 
velen. dan menen wij recht op den 
,e,..,ens ui hebben. Zo niet, dan 
menen wij Il dri.n&end te moeten 
..-naen de juiste i.ndruk publiekelijk 
recht te zetten of uw beschuld.iaiD& 
publiekelijk in te trek.uil." 

·0.. uitlatin&en 'RD Aldol YOD 
Geuaeu·rakeu de Nederlandse Ber
YOl'1Dde· Kerk .direct. De admillistta
telll' Yllll" des&· kerk · treedt op als 
�-- het·lKV. In de 
brief wordt ·er- op aewezen dat de 
� elk jaar •ennt• 
woordin& afleat ener h« finallcille. 
beleid ..•.. 

. De wdMiJl.aeD. ftD Altin& TOll 
O.usau hebben Yolaens het bestuur 
,ran de synode niet alleen aan de 
hec:ze.campqne die teaen het IKV 
wordt anoerd een schijn YaD ae
loofwul'di&beid ,eanen. In de 
brief wordt ·ook opaemerkt dat de 

· woorden nn de Tilburase hooale
raar ltwetNDd e11 ari..,.nd zijn TOOr 
de administrateur, 

In. een anlklll OYU de relade nu
sen de Benormde Synode en het 
OCV ie het blad Woord en Dienst 

• schrijft de Yoorsitur YaD de synode; 
'ds C. Roos, dat "de 'honelfuncáe" 
,ran het IKV natuurlijk spannineen 
oproept. Het bestuur heeft dit span.' 
mnaneld altijd ala een 'tTUchtbere 
zaak beleefd. aldus ds Roos. 

Solldariteit'en -•knembeid pa. 
sen op de plaats - cecenlcnch· 
ten· proberen het ,rerlanaen nur 
een: doort,nak ln het afschrikkinas
denken i. blokkeren en de nront• 
rultiDC tnehten te doyen met nlse 
aandjaiDPD, schrijft ds Roos. Hij 
wijst er op dat het DCV een hecht 
samenwerldnanarband la TUI IM
aen kerken. Het werk wordt aedaa.n 
in opdracht TaD de kerken en tel• 
lijk onder eiaen Yff&lltw00rdelijk· 
heid.·· 

Molukkenkamp 

Vaassen mag 

worden gesloopt· 
(Van onze correspondent) 

ZUTPHEN - De sloop van het 
laatste stukje Molukkenk.amp 1n 
Vaassen staat voor de deur: de . 
laatste Juridische hinderpaal werd· 
vanmorgen weaenomen. door de 
president van de Zutphense recht
bank. HlJ bepaalde dat op de dag 
dat de bulldozers zich voor de ba· 
rak.ken vertonen alles leeg moet· 
z1Jn. Ook· de kerk zal dan moeten 
z1Jn ontruimd. 

Als de tamille Pattlmukaf en -
hun aanhangers dan no� 1n hun g; 
buJ.s of 1n de bouten kerk zitten.. -
mag de polltle tngrtjpen. De Staat $,,, 

heert al aangekondigd vóór 15 ok· _!: 
tober met he\ slopen te willen be- ê· 
glnnen. � 

Q, 

De president veroordeelde zes 5: 
krakers en bun f� een rtJ � 
nieuwbouwhuJzen te ont:ulmen. N' 
Dat zal al binnen enkele dagen I tia 
moeten gebeuren. De buiZen zijn �
bestemd voor degenen die het , <11 

kampje moeten verlaten. De bui- . C 
zen hadden jaren leeggestaan. 1n ' 8 
afw�ting van kampbeWoners. � 

Die weigerden echter steeds we1i te ..J 
ga.an omdat ze bleven staan op hun 0 
oude "KNIL-rechten": die hielden g 
onder meer gra� wonen In. Het � 
grootste deel van het Vaassense g... Molukkenkamp werd- In 19'16 met 

1 veel geweld ontruimd. Om herha· l-4 
llng daarvan te voorkomen, werd � 
eindeloos overleg gevoerd. ,.. 

· 2'tari'tt!i:uf.
woensdac 23 september 1981 
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Bent u· ervan op de hoogte gesteld,
dat de arrestatieteams, die als uitslui
tende funktie hebben om ingezet te 
worden bij de arrestatie van zware cri
minelen, bij de blokkade-akties bij Oo
deyvaard zijn ingezet? 

Toellchtlng. 
Deze vragen zijn een aanvulling op die 
van het lid Lankhorst van 21 septem-
ber jongstleden en die van de leden 
Staffelen en Roethof ingediend op 22 
september jongstleden. 

van het lid Van Es (P.S.P.) aan de Mi
nister van Verkeer en Waterstaat. 
1 
Is het dé Minister bekend in hoeverre 
het stellen van een eis aan de maxima
le prestatiè van motorvoertuigen wat 
betreft de snelheid, invloed heeft op: 
a. de verkeersveiligheid,
b. het energieverbruik,
c. het ruimtegebruik van nieuw te ont
werpen wegen,
d. het materiaalgebruik van nieuw te
ontwikkelen voertuigen,
8'. de geluidhinder,
f. de kosten van controle door de poli
tie op de naleving van de maximum
snelheid?
2 

Als het antwoord op-vraag 1 ontken
rrend is, is de Minister dan bereid 
deze vragen te laten onderzoeken? 

3 

Is de Minister, bij pósitief resultaat van 
dit onderzoek bereid, de invoering van 
een eis als bedoeld in vraag 1 te bevor
deren? 

Toelichting 

Kamerstuk 16 832 «Snelheidslimieten 
buiten de bebouwde kom» dd. 1 juni 
1981 bevat de conclusie dat een verho
ging van de bestaande snelheidslimiet 
van 100 km/uur niet gewenst is. Ge
noemd stuk besteedt in het «Slot» aan
dac;ht aan de naleving hiervan. Het 
noemt als middelen hiervoor: 
1) gerichte voorlichting aan bestuur
ders van motorvoertuigen en 
2) controle door de politie.

Opvallend is dat maatregelen aan-de
voertuigkant niet in overweging geno
men zijn, met name maatregelen ge
richt op een beperking van de voer
tuigprestatie wat betreft de maximum
snelheid. Andere voertuigprestaties, 
remvermogen liggen wel reeds in re
glementen vast. Bromfietsen, waarbij 
het motorvermogen opgevoerd is, 

• •·:-, n--�""" .. T"'""""

worden in beslag genomen. De auto
industrie adverteert sinds kort met de 
technische mogelijkheid van een door 
de gebruiker in te stellen gewenste · 
snelheid. 

Voorts heeft de Voorzitter heden de 
volgende vragen aan de Regering 
doorgezonden, waarop door stellers 
een.mondeling antwoord is verzocht: 

! 

van het lid Wagenaar (R.P.F.) aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken: 

Heeft de Minister kennisgenomen van 
het (gedeclassificeerde) rapport van 
de subcommissie voor de lnllchtingen
dienst van het Amerikaanse Huis van 
Afgevaardigden en de geclassificeerde 
versie daarvan, dat onder meer han
delt ovèr de inspanningen van de Sov
jet-Unie om de vredesbeweging in 
West-Europa dienstbaar te maken aan 
haar doelstelllingenvan buitenlandse 
politiek'? 
2 
fs het waar dat de Amerikaanse rege
ring bij herhaling erop heeft aange
drongen, aan deze activiteiten in Ne
derland meer bekendhefd te geven27 
3 

Is het de Minister bekend dat de z.g. 
Wereldvredesraad (WPC) en de orga
nisatie •Christenen voor het Socialis
me" (CVS) in deze rapporten worden 
aangeduid als «communistische front
organisaties», die uitvoering geven 
aan een gecoördineerd beleid van de 
CPSU, gericht op de verheviging van 
de strijd tegen de produktie van het 
neutronenwapen, de stationering van 
TNF-wapens en tegen het «militaris
me» in West-Europa in het algemeen37 
4 

Komt de opmerking van prof. Alting 
von Geusau met betrekking tot fond
sen die voornoemde frontorganisaties 
en het samenwerkingsverband «Stop 
de neutronenbom - Stop de wapen
wedloop» van de Sovjet-Unie voor de
ze aktiviteiten ontvangen voor zijn re
kening, c.q. voor rekening van de 
Amerikaanse regering of neemt ook de 
Nederlandse regering dit voor haar re
kening47 
5 

Is het de Minister bekend dat het IKV 
nauw samenwerkt met de organisatie 
«Christenen voor het Socialisme»5 en 
bindingen heeft met het samenwer
kingsverband «Stop de neutronenbom 
- Stop de wapenwedloop»67 

181.2 
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. 6 ' 
Is het waar dat in de werkgroep Oost
Europa Projecten {WOEP), een vereni
ging die samenwerkt met CVS en o.m. 
de reizen van IKV-kern leden naar de 
OOR verzorgt, medewerkers participe
ren die werken voor de Oostduitse in
lichtingendienst77 

7 

Is het volgens de Minister mogelijk dat 
·• een gemiddeld staatsburger tot een ei

gen afgewogen oordeel kan komen 
met betrekking tot de richting, waarin 
tîet vredeS'- en veiligheidsbeleid zou 
moeten gaan, indien hij geen zicht 
heeft op structuur, ·werkwijze en fond
sen van organisaties.die hem bij die 
oordeelsvorming willen helpen, met 
name ter zake van het afwegerrvan de 
risico's die aan de verschillende be
leidsvarianten verbonden zijn? 

8 

Is het aannemelijk dat het IKV met een 
begroting van Ofl 500 ooo• al haar acti
viteiten kan be.kostigen zonder sa,:,,en 
te werken met het IKVOS of gebruik te 
maken van gemeenschapsgelden die 
het IKVOS via het NCO ontvangt9? 
9 

Is de Minfster bereid eraan mede te 
werken, dat de vaste Commissie voor 
de Inlichtingen- en Veiligheidsdien
sten de mogelijkheid krijgt ambte
naren van de inlichtingendiensten en 
andere relevante personen of organi
saties in het openbaar te horen? 
10 
Acht de Minister het wenselijk, gelet 
op het gestelde onder 7 en 8, dat vre
desbewegingen worden ver�icht inza
ge te geven in de herkomst en aan
wending van hun financiële midde
len10? 

• Hearings before the subcommittee on over· 
sight of the permanent select committee on in· 
telligence House of Aepresentatives (hierna te 
noemen hearings), ninety-sixth congress, se, 
cond session, February 6. 19, 1980. 
• Reformatorisch Dagblad, woensdag 15 juli 
1981 en donderdag 16juli 1981. 
3 Hearings, p. 73 e.v. 
• De Volkskrant, 22 september 1981, verklaring 
woordvoerder Minister van Binnenlandse Za
ken. 
s «Op stand•, uitgave CVS. juli 1979, p. 23. 
• N-Bulletin, Orgaan van «Stop de Neutronen
bom"• september 1981. 
1 Dni. J. A. E. Vermaat, De Oosteuropese rela
ties van de Nederlandse vredesbeweging, in 
Stavast. uitgave OSL·Stichtingen, 24e jaar
gang, saptember 1981, nr. 9, pag. 552. 
• Hierbij moet in aanmerking worden geno
men dat: 
a. de «Vredesweek•, die slechts een week 
duurt, het IKV naar schatting van deskundigen 
al ruim Dfl. 500 000 kost; 
b. het IKV beschikt over 1 O secretariaatsmede· 
werkers, waarvan de helft van academisch ni· 
veau; 
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Vragen gesteld door leden van de Kamer, met de daarop door de Regering 
gegeven antwoorden 
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Vragen van de leden Bolkestein, Nij• 
pels, Ploeg, en Verkerk-Terpstra (allen 
V.V.D.) overfioaocieciog,vao dlHlOli·
kernwapencampagne van hitt IKV..
(Ingezonden 23 september 1981)

1 
Is de Minister bereid een onderzoek te 
doen instellen naar de financiering van 
de anti-kernwapencampagne van het 
IKV zoals dit is gevraagd door de Voor
zitter van de Adviescommissie voor 
ontwapeningszaken'? 

2 

Is hij bereid de Kamer op de hoogte te 
stellen van de resultaten van dit onder
zoek27 

' Volkskrant, 19 september 1981, blz. 3. 
• Zie ook vragen van het lid Waltmans (P.P.R.) 
van 21 september 1981. 

Antwoord 

Antwoord van Minister Van der Stoel 
(Buitenlandse Zaken). (Ontvangen 15 
oktober 1981) 

1 en 2 
De Regering ziet geen aanleiding voor 
het instellen van een onderzoek als in 
de vraag bedoeld. Het Interkerkelijk 
Vredesberaad (IKV) ontvangt zoals be
kend geen overheidssubsidie. De rege· 
ring is zich uiteraard bewust van de 
bestaande raakvlakken tussen het IKV 
en de Stichting Interkerkelijk Vor
mingswerk inzake Ontwikkelingssa
menwerking (IKVOS), maar er is geen 
aanwijzing van misbruik van over
heidsgelden. Zij zal er overigens op 
blijven toezien, dat door de overheid 
verstrekte subsidies gebruikt worden 
voor het doel, waarvoor zij bestemd 
zijn. 
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Vragen van het lid Waltmans (P.P.A. ) 
over uitlatingen van prgf, EA .. M�

t��a..Geus!v...S!� b� tateá.tl.cke/ük 
Vred9.t�.{fl..é!f!.Jw,á!At "1aJitB StQp de A/-
2!:!!!.;. {Ingezonden 21 september 1981) 

1 
Hebt u kennis genomen van uitlatin
gen 1 van prof. F. A.M. Alting von Geu
sau, dat hij als voorzitter van de Advies
commissie inzake vraagstukken van 
ontwapening en internationale vrede 
en veiligheid over gegevens beschikt 
die zouden aantonen dat het Interker
kelijk Vredesberaad misbruik maakt 
van overheidssubsidie en het comité 
Stop de N-bom voor een groot deel 
door de Russische communistische 
partij wordt betaald? 
2 

Beschikt u over aanwijzingen of gege
vens die deze beschuldigingen recht
vaardigen? 

3 
Heeft prof. F. A.M. Alting von Geusau 
u eerder op de hoogte gebracht van 
zijn vermoedens dan wel u enig be
wijsmateriaal overhandigd dat deze 
beschuldigingen rechtvaardigt? 
4 

Wilt u prof. F. A.M. Alting von Geusau 
erop wijzen dat het uiten van dit soort 
beschuldigingen, zonder daarvoor 
enig bewijs aan te voeren, niet in over
eenstemming is met de zorgvuldig
nt':id vereist bij de uitoefening van zijn 
functie als voorzitter van de advies
commissie? 

1 Zie Volkskrant, 19 september jl. 

Aanhangsel van de Handelingen 

Vragen gesteld door leden van de Kamer, met de daarop door de Regering 
gegeven antwoorden 

Antwoord 

Antwoord van Minister Van der Stnef 
{Buitenlandse Zaken). {Ontvangen 19 
oktober 1981) 
1 
Ik heb kennis genomen van persbe
richten dienaangaande. 
2en3 
Ik meen te moeten verwijzen naar de 
mondelinge beantwoording door mijn 
ambtgenoot van Binnenlandse Zaken 
op 29 september jl., van vragen van de 
heer Wagenaar. 
4 
Aangezien de aan betrokkene toege
schreven uitlatingen in geen geval zijn 
gedaan in een officiële hoedanigheid, 
ligt het niet op mijn weg, gevolg te ge
ven aan het in deze vraag vervatte ver
zoek. 
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nummer: -68��,.�-Cl----
datum : 5 oktober 1981 datum 14 0Kl1981

Co 

b. d.-

Aan: Het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

Evaluatie: loatum bericht: 

t.a.v. Hoofd BOP,

's-Gravenhage.

Bijlage(n): 

Betreft: Vredesweek in Den Haag en demonstratie tegen
de kernwapenwedloop. 

Haagse Vredesweek 

In het kader van de Landelijke Vredesweek verzorgden de 
I.K.V.-kernen en de Vredesgroepen van Den Haag met elkaar
van 20 - 27 september 1981 de Vredesweek in 's-Gravenhage.
Deze Vredesweek werd georganiseerd in aansluiting op de
landelijke aktie onder het motto: " Help de Kernwapens
de Wereld uit, om te beginnen uit Nederland".

Activiteiten 

De Haagse Vredesweek werd geopend met een tentoonstelling 
over kernwapens op zaterdag 19-9-1981 en een "Ekklesia
dienst" op zondag 20-9-1981 in de Kloosterkerk te 's-Gra
venhage. 
Voorts bevatte het programma o.a. de volgende onderdelen: 

- Filmvertoningen (o.a. de film "Nucleair Countdown");

- Vredesmeditatie;

- Manifestaties en discussies met als onderwerpen:
"Het Schuilkelderbeleid; Geweten en geloven; het

.Pax Christi-rapport en Vrede zonder menselijkheid; 

- Informatiestand;

- Een stille demonstratieve mars door 's-Gravenhage
op zaterdag 26-9-1981.

Demonstratie d.d. 26-9-1981 

Op zaterdag 26 september 1981 van 13.00 tot 16.00 uur 
werd een demonstratieve stille tocht gehouden. 
De demonstranten verzamelden zich op het Malieveld te 
's-Gravenhage. 

1) TP.n�ij andere rubricering vereist.

;;>OOA �7M 

- Via -
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Via.de Bosbrug, Korte Voorhout ging men naar het Lange 
Voorhout, waar men trachtte een petitie aan te bieden
aan de Amerikaanse Ambassade. Vanuit de ambassade werd 
niet gereageerd. 
Vervolgens li��men via het Lange Voorhout, Tournooiveld 
over het Binnenhof, Buitenhof, Gravenstraat, Dagelijkse 
Groenmarkt, Grote Halstraat, Kerkplein, Torenstraat, 
Vondelstraat, Zoutmanstraat, Prins Hendrikplein, Zout
manstraat, Laan van Meerdervoort, Groot Hertoginnelaan 
naar de Andries Bickerweg. 
Daar werd aan de Russische Ambassade een petitie aan
geboden. Deze werd aangenomen. Ook werd enige "tijd ge-
sproken met een delegatie. 
Vervolgens werd de tocht voortgezet via de Alexander 
Gogelweg, Johan de Wittlaan, Tobias Asserlaan, Carne
gielaan naar het Carnegieplein. 
Voor het aldaar gevestigde Vredespaleis werd een toe
spraak gehouden. 
Vervolgens werd een in de stoet meegevoerde kernraket 
ontmanteld. Uit deze raket stegen ballonnen op waar
aan papieren "vredesduiven" bevestigd waren. 
Omstreeks 16.00 uur werd de demonstratie ontbonden. 

De vergunning voor deze demonstratie (evenals de vergun
ning voor de info-stands, gedurende de Vredesweek) werd 

_ namens het "Haags Interkerkelijk Vredeswerk" aange
vraagd door: 

De demonstratie werd bijgewoond door ongeveer dui
zend deelnemers. 
Op de meegevoerde spandoeken kwamen de volgende tek
sten voor: 

- Kernwapens doodzonde !
- Atoomraketten - Neen!
- Kernswapens weg. USSR in Nato.
- Tegen Kernwapens.
- Kernwapens Nederland uit.
- Voor áán Europa.
- Geen Hollanditis maar Reaganitis.
- Domhoofden plaatsen Kernkoppen.
- Kernwapens weg ermee.

, - I.K.B. Geen bommen maar banen. 

Tijdens de demonstratie werden pamfletten verspreid 
(zie bijlage I). 

Onder de demonstranten bevonden zich als deelnemer: 

In de stoet reed een auto mee voorzien van pamfletten met 
de tekst: 
"Stop de Neutronenbom". 
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De demonstratie verliep ordelijk. Er was enige publieke 
belangstelling, die over het algemeen sympathiseerde met 
de demonstranten. 
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STILLE 1\!ARS TEGEN KBlUPrVAPENS 

Beste toeschouwers, 

,-!Ir . .:r.

1571611 

Deze vredesmars is gericht teBen de politiek van de 
landen in de N.A. V.o. en het \'!arschaupact, 
die tot nu toe alleen maar geleid heeft tot extreme 
vergroting van het kernwapenarsenaal. 

Wij zijn verontwaardigd dat tot nu toe geen eehoor 

eegeven is aan de wil van de mensen tot ke:,nontvmpenig, 
in plaats van de heilloze wapenwedloop v1aarin onze 
regeringen elkaar opjagen. 
Wij, demonstranten, bieden vandaag de ambassndeurs van 
Amerika, Rusland, Frankrijk, Engeland en Duitsland 
petities aan, waarin wij duidelijk verklaren geen 
kernwapens te willen. 
Vandaar onze leus: 

Help de kernwapens de wereld uit, 
om te beginnen uit Nederland. 

LOOP MEE!!! 

De sanenwerkende Haagse 

Vredesgroepen. 
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No.: 562/81 pac. .:i--'--·m• ?O oktober 19 

'°' 15729 s1-'· 
dawrn Z 7 OKT. 1911

Betreft: "Vredesreis" in de D.D.R. 

\i 
co 

b. / d.-

kwam in het bezit 

van een verslag van een "vredesreis in de D.D.R.", georganiseerd doe 

o.m. leden van en.,ele I.K.V.-groepen. Deze reis, die duurde van 31 rr

tot 8 juni 1980, werd gemaakt op initiatief van het Hendrik Kraemer

huis in Berlijn. Twaalf personen, elf uit I.K.V.-groepen en één van 

de WOEP, namen aan de reis deel, te weten: 

Het thema van de reis was: "christelijke vredesarbeid in verschille: 

de maatschappijvormen". Bij hun bezoek heeft de groep de navolgende 

plaatsen aangedaan: Berlijn; Lübenau; Leuthen; Königswartha; Bautze: 

Weimar en Jena. 

- 2 -



Gezien: 

;.jlagen: .,éán 

- blad 2 -

li. 

De adressen van personen cq instellingen met wie zij in kontakt ge

komen zijn, zijn: 

in de B.R.D.: 

- Hendrik Kraemerhuis, Limonenstrasse 26 te Berlin,

in de D.D.R.:

-C.F.K. Planckstrasse 20 te Berlin,

- C .D.U., Otto-Nuschke-strasse 59/60 te Berlin,

Het reisverslag wordt u hierbij toegezonden. 
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Inleiding 
van 31 mei tot 3 �ur.i waren wjj, 11 mensen uit verschillende I.K.V.
groepen en Li6ette Dekker van de iV.o.E.P. in de D.D.R. te gaat bjj leden 
van de c •. f.K. De rei& wa& op initiatief van het Hendrik Kraemerhui• in 
:SerlJjn georganiseerd. ïie hadden elkaar op ·enkele vergaderingen op het 
\'I.O.E.P.-kantoor leren 3'.ennen en ona ter .ege op de rei• voorbereid. Zo 
waa er al heel wat informatie verwerkt, waren er "lezingen" gemaakt en 
wa& er een &tukje,atraáttoneel in het Duit• vertaald. 
Op ons uitdrukkeljjk verzoek alibpen we tijdens de rei• btj partikulieren. 
We waren 3 dagen in Berlijn, 1 dag in LUbenau en Leuthen(btj Cottbus) 
2 dagen in Kt5nigswartha en Bautzen en 2 dagen in 'ileimar(Buchenwald) en 
Jena. 
Het thema van de reis was: CHRISTELYKE VREDESARBEID IN VERSCHILLENDE 
MAATSCHAPPYVORHEN. Al b1j de voorbereiding besloten we een veralag te 
schrtjven, waaraan ook zoveel mogelijk niet-deelnemers iet• zouden he�ben. 
U vindt hier daarom niet alleen een chronologisch verala«(door verachil
lende leden ge&chreven) ma.1-t tevens adressen, waàr u voor meer informa-
tie terecht kunt. ( Zà VV.:C.�-9) · 

1'mei: 
Tussen half 6 en 6 uur werden we op het kantoor van de C.F.K. in Ooat
Berljjn ontvangen door Carl Ordnung. Aanwezig waren e.a. ook nog pfarrer 
Willibald Jacob"en Heinier Gesker en Eichael Motter(beiden medewerker•
van het Hendrik l�raemerhuia en van de Nederlandae Oecumeniache Gemeente. 
Het prograama werd even doorge�proken en na het avondeten in reataurant
Sefia vertrokken we naar onze gastgezinnen. 

1 juni: 

Een rode draad 
(gesprek net lotte Holzer) 
Zondag, 1 juni 1980, 11.00-13.15 uur. 

I..otte Holzer is een, niet religieuze, joodse kcmmmiste die een van de 
weinige overlevenden is van de Berlijnse verzetsgroep 'Herbert Baum'. 
Hoewel afkarstig uit de kleinburgerij, was ze al vroeg lid van een socia
listische jeugdbeweging. ze wilde arts worden maar noest door financiële 
beperkingen de opleiding eerder afbreken en werd verpleegster. 
In dat beroep -in een joods ziekenhuis- hoorde en zag ze veel van de sociale 
misstanden en kwam tot de overtuiging dat een p::>litieke arwenteling nood
zakelijk was. 
Deed nee in de beweging, propaganda, kolpcrter.en, stetm aan stakers enz. 
Dit werk kon na de overnarre van de macht door Hitler (1933) alleen nog 
illegaal voortgezet worden. 
ze vertelde haar verhaal: haar eerste nan ging al gauw voor 2� jaar de ge
vangenis in voor 't verborgen h:>uden van een vakbondsfunkticnaris. Hij kwam 
er gebroken uit. I:a.arna ging de intimidatie en diskriminatie door,· ook an 
haar joods zijn. Cet hield hij niet vol: werd echtscheiding. 
Zij werkte door in het joodse ziekenhuis. In 1938, na de Kristalnacht, veel 
patiënten na mislukte zelfnoord. Was eigenlijk afschuwelijk an die in 't le
ven terug te noeten helpen. 
r:aar ook Herbert Baum cntrroet en geleidelijk aan lid van de groep geworden. 
Kolportage en zo kon allang niet neer. leuzen kalken was levensgevaarlijk. 
Vlugschriften werden rret kunstige rrechanieken cp zo'n manier in rrensenrre
nigten verspreid dat niemand er voor gepakt kco worden. 
Deze groep had het dubbel rroeilijk. z.c,...,e1 an htm jood zijn als an hun rooo.
zijn werden ze individueel gepest, beknot, screrp in de gaten gehouden en 
weldra fel vervolgd. 



Zo kregen we CXJk in het kort het verhaal van de grote anti-sovjet tentocn
stelling in Berlijn in 1942: "Het Sovjet-Paradijs" in de Lustgarten. 
Als protest tegen deze anti-russische hetze, die Goebels nodig had voor de 
CXJrlog (sinds 1941), stichtte de groep brand. Het lukte maar ten dele. 
re groep werd -waarschijnlijk door verraad- na vier dagen vrijwel kcrrpleet 
�rold •. 

Over de karft>en en de gevangenissen geen details verteld. Een gevangenispre
dikant Harald Pölchau hielp haar vluchten uit haar dodencel. Z.e trok lange 
tijd op net franse d,,.tangarbeiders. 

Nu is ze net een zwak, half gekraakt, heel pijnlijk lichaam en een nog 
steeds vrije en sterke geest al jarenlang heel aktief an aan sch::x)ljeug:i en 
groepen arbeiders uit bedrijven te vertellen over het fasciste en de strijd 
ertègen. 
Zo vertelt ze het CXJk aan ons. Qn te waarschuwen. Er worden in de Verenigde 
Staten en CXJk in de bondsrepubliek, door kleine groepen, steeds toch weer 
openlijke fascistische aktiviteiten cntplooid, spelletjes gespeeld, kcrrpleet 
net de unifoaren, gebaren, liederen en de kenrrerkende geestelijke vervuilinç, 

Aan het begin van onze week in de COR heeft deze kennismaking en dit verhaal 
van rCXJd verzet ons indringend geattendeerd op een der belangrijke oor
sprengen van deze s�aat. Er is niet alleen een sovjet-bezettingsleger dat 
na de ,izusarmenbruch" een heel andere sairenleving örganiseerde en oplegde. 
Er was ook al deze rode draad waaraan in de dertiger jaren kleine aantallen 
D.u tsers zelf al volhardend werkten. 
Daaran is het heel belangrijk dat Frau Holzer haar verhaal steeds weer ver
telt, zolang het nog kan. 
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( �en ui ti;ebrr:ià interView van Andreas Schmutz r.;et Lotte :-;olzer

kunt u �zen ia nr. 43( juni 1979) van Oost h.:uropa Verkenningen.)
/ ._ .. ··� ., .r) • ...-1.., !, � .. ,re,. .,/ 

's i·1iddags waG er een �Uènst van de ï:ederlandtïe Oecuneniache Gemeente 1:1et
als voorganger '1iillibald Jacob. 1 s Avonds had een deel van de �roep een 
gesprek over dienstweigeren bij de familie Buhus, de rest ging naar dr. 
Vial ter .Homber6. 

Net verschi.jnsel dienstweigeren 
.;aar aanleiding van het gesprek bij de familie Euhus en wat losse 
informatie hier en daar hebben we toch een aardig overzicht ge
kregen van de situatie van dienstweigeraars in de DDR. 
·rn de DDR worden twee soorten dienstweigeraars onderscheiden:
;,;.. wapenYeigeraars. Zij doen dienst zonder wapens.

Aanvankelijk werden deze jongens wel binnen de norma1e kazernes 
geplaatst, maar kregen bijzondere taken. De laatste tijd worden 
deze zgn. bouwsoldaten meer als groepen bij elkaar gezet met 
aparte taken los van de programma's in de ka?.ernes. 

b. totaalweigeraars. Traditioneel behoren ·hiertoe de Jehovagetuigen,
.maar ook anderen weigeren elke vorm van dienstp1icht. Deze

totaa1weiger aars zitten h,m diensttijd uit in de geRangenis. 

Wapenweigeraars hoeven niet langer dienst te doen dan militairen. 
Welke mensen weigeren dienst? 
- de meesten weigeren dienst op godsdienstige motieven

_, vanwege het
gebod 'gij zult niet doden'. Bij het onderzoek naar de steekhoudend
heid van de argumenten wordt niet veel ingegaan op dit argument.
Christenen als dienstweigeraars worden vlug geaksepteerd, ook al
omdat de staat geen moeilijkheden met de kerk wil .. (de vrees dat de ·.
kerk op zal spelen als er een christen niet als weigeraar erkend
wordt is niet geheel ongegrond)

- een aantal weigeren ook omdat ze dan een gemakkelijker diensttijd
hebben: Geen oefeningen, geen nachtelijke uitstapj es met volle 

·bepakking, je wordt niet regelna:tig overgeplaatst.

-een aa�tal weigeren uit politieke overwegingen, tegen de staat,
tegen het socialisme. Hun argumenten verstoppen ze dan wel
achter het vijfde gebod:

Jongens die de dienst met de wapens weigeren kunnen meestal daarna 
riiet naar de universiteit of de hogeschool. Daarvoor :,.hebben we 

twee soorten motieven gehoord: 
-zij die het vaderland niet willen verdedigen hebben ook niet het
recht op kosten van de gemeenschap een opleiding te volgen.
Niet de lasten dan ook niet de lusten van onze maatschappij
redeneert men.

-op de hogescholen en universiteiten wordt tijdens de opleiding
tijd. besteed aan verdere militaire opleiding. De dienstweigeraars 

kunnen hieraan dan niet deelnemen en kunnen aldus niet de gehele 

opleiding volgen. Wie niet alles volgt wordt niet toegelaten.

De laatste tijd komen er ook wapenwa.geraars, die n'îet in het 
legerapparaat willen zijn omdat het leger sterk hierarchies en militaëisties 
is. Het bevel is bevel geldt daar nu nog. Een VVDM kennen ze er niet. 
De jeugdorganisatie FDJ behartigt weliswaar ook de belangen van de 

diensplichtigen maar dit ligt meer op materieel gebied als luisvest::. .g 

Overigens is de DDR het enige oosteuropese land dat een vorm van dien�t
weigeren kent. 
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Gesprek met dr. Wal ter Rom berg ·- ···--- -

De wiskundige dr. Romberg is lid van de Akademie der Wissenschaften 
en van de Arbeitsgruppe Abrüstung van de C.F.K. 

·-Met zijn achten worden we om 8 uur·zondagsavond door Romberg en zijn
echtgenote met veel thee ontvangen.
H� begint op ons verzoek met een uitvoerige uiteenzetting van zijn
visie op de bewapeningswedloop. Allereerst over het Nato besluit 
tot modernisering van kernwapens in Europa. Dit brengt om allerlei 
redenen het strategisch evenwicht in Europa in gevaar. Het strate
gisch evenwicht Sowjet-Unie/ Verenigde Staten moet daarvan naar de 
inzichten van het Warschau pact toch in zekere zin los worden ge
zien omdat we voor Europa te maken hebben met middelb�re afstand 
raketten. De nieuwe Pershing II hebben een gro�e tr�fzekerheid en 
laten slechts een zeer korte waarschuwingstljd toe, terwijl de laag
vliegende kruisraketten zeer moeilljk te' ontdekken z�1n. Omdat deze 
wapens behalve afschrikkings- ook nog oorlogswaarde bezitten bete
kent deze modernisering een nieuwe verlaging van de drempel bij 
eventueel gebruik er van. Daarnaast bezitten Frankrijk en Engeland 
reeds middelbare afstand raketten en bevinden zich Amerikaanse 
onderzeebote� met atoombewapening in Europese wateren. De SS 20 
wapens zljn in feite een antwoord op wat nu in Europa aanwezig is. 
Door dit alles wordt de afschrikkingsstrategie voor een belangrijk 
deel vanuit de Verenigde Staten naar Europa overgeplaatst met de 
bedoeling de gevolgen van een conflict te localiseren. 
Brezjnev•s onderhandelingsvoorstel van 6 october in Berlijn was 
geen propaganda, maar was bedoeld als openingszet om te komen tot 
beperking van de middelbare afstandswapenen. 
( Zie ook het interview met Rom berg in "Oost Europa Verkenningen", .. ' 
No. 47, 1980; Nachtegaalstr. 77bis, Utrecht, tel. 030-314381)('��.1
Gevraagd naar zljn reacties op de atoompacifistische acties in 
Nederland bracht hij nog de volgende gedachten naar voren: 
Ik zie het grote belang van staten, die zich niet aan één van beide 
blokken gebonden achten. Echter voor de D.D.R. is dat niet denk
baar evenmin als een houding van "sociale verdediging". 
Kerken zouden in wezen vóór atoompacifisme moeten kiezen. Een 
theologie met betrekking tot atoombewapening is er (nog) niet. 
i1e moeten goed bedenken dat met het bezitten van kernwapens poli
tiek bedreven wordt, of we het nu leuk vinden of niet� afschrik
king, invloedsfeer, pressie enz. Aan de pàlitieke aspecten kunnen 
we ons niet onttrekken. 
De hoofdreden waarom volgens de marxistische.zienswijze het kapita
lisme verwerp el i�k is, is gelegen in het feit dat de derde wereld , 
door het "militair-industriële complex'1geëxplo1 teerd wordt. A.nder
z�ds is het duidelUk dat het �esten het gevoel heeft dat het mar
xisme alle grondslagen van z'.ln samenleving wegveegt. Ik lfeloo f 
echter niet dat in het :::esten een gewelddadige revolutie mogel .. ik 
is. 
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Tegen half elf oedanirnn we Romberg • . :e hebben eens door een andere 
bril naar het bewapeningsvra�r,stuk kunnen k��en. 

2 jvni: 
"Christenen en marxisten in de Rtrijd voor vrede en ontwapening" 

Discussie met als inleider _dr. l"rank Rupprecht. 
(10.00 uur - 16.00 uur) 
Dr. Frank Rupprecht, marxistisch :filosoof', vindt dat we moeten 
zoeken naar het gemeens·chappelijke van marxisten en christenen in 
de strijd voor de vrede. Het is een wederzijds geven en nemen. In 
de samenwerking is er geen sprake van identiteitsverlies. Een hui
dige oorlog zal de beschaving(zowel de christelijke a1s de marxis
tische) vernietigen. We spreken echter verschi11ende t�len. We 
kunnen wel blijven discussiëren over de rol van de religie in het 
socialisme, maar belangrijker is de gemeenschap. We moeten niet 
over de toekomst praten. De christenen moeten zelf maar hun toe
komst bepalen. Die vraag is niet actueel. Marxisten accepteren 
het niet, als die vraag eerder wordt gesteld dan de vreedzame 
coëxistentie. 
_Tot 1975(Helsinki)zien we groeiende concessies. Ontspanning is 
·een methode om vrede te bereiken: openheid met het doel van poli-
tieke ontspanning naar militaire ontspanning te komen. Nu staan
we op een dood p\lllt. Er is sprake van een inflatie van het zeker
heidsbegrip. Het vredesbegrip is niet stabiel. Er spelen steeds
nieuwe krachten een rol. Oak zaken als verkeer en industrie zijn
vrede-vijandig. We moeten prioriteiten gaan stellen. Oorlog heeft
natuurlijk ook psychische facetten, maar de politieke aspekten
moeten we bekijken. De kreet: vrede is a:f'wezigheid van oorlog,
is niet toereikend. Dit zou betekenen: vrede kàn koude oorlog
zijn, maar deze kan gauw heet worden.

Vredebevorderend noemt Frank Rupprecht:
- de politiek van de socialistische landen
- de politiek van de niet-gebonden landen en
- de arbeid van internationale vredesgroepen. >



6 

!reedzame coëxistentie is geen volledig ver'.l:ekerde vrede, maar ,.·r 

·;10eten het nuchtere optimisme niet opgeven. De bewapening wordt
5teeds irrationeler, de mogelijkheid van een oorlog steeds ratic
neler. Het irrationele moeten we proberen te def'iniëren. 1;e moe
onze ogen niet sluiten voor het evenwicht. �r is geen moreel 
evenwicht, want de vredeskrachten zijn sterker. Dit is geen 
zekerheid, maar uitgangspunt. Nieuwe voorsprong bereiken is niet 
�eer mogelijk. Hoe kunnen we samenwerken om vertrouwenwekkende 
maatrA.o-elen te nemen? De neutronenbomaktie had veel succ·es, door(.�!. t
iedereon 't een b�rbaars wapen vindt, het de bewapening doet 
toenemen en het zelI's tegen eigen mensen te gebruiken is. 
De modernisering is echter een groter gevaar dan de neutronen
bom. Er is een breuk in de vrèdesbeweging ontstaan. We moeten 
verder bouwen op Helsinki. Hoopgevend zijn de relaties tussen bv.
de B .R.D. en de D.D. R. Optimisme is geen middel voor"Beruhigung•· 

. .. 
' 

maar is reeel. 

Op de vraag of' er christelijke mabxisten of' marxistische chris
tenen zijn antwoordt Rupprecht: 
�arxisme is een wetenschap. Christenen kunnen het atheïstische
aspekt van deze wetenschap niet accepteren. Er is wel een ge
deeltelijke overeenstermning, maar christendom en marxisme kunnen
elkaar niet vo1led ig dekken. Marxisme is als wetenschap veran
derlijk. Lenin vond bv. dat oorlog onvermijdelijk was, maar te
genwoordig geloven we in vreedzame coëxistentie. Het militaire 
industriële complex moet bedwongen worden. De mens moet zich als 
mens kunnen voelen. We moeten ons eigen systeem verbeteren. 
Crd.nung reageerde door erop te wijzen dat christe:r9n en marxisten
ideologisch in strijd zijn met elkaar. De opgave van de christen 
is de boodschap verbreiden, maar ook de opgave van de marxist is
het veralgemenen van de sociale gerechtigheid. Een christen kàn 
marxistische methodes gebruiken. De hoof'dvraag is: wat doen we 
samen voor de vrede 'l 

Nadat Rupprecht de inval in Af'ghanistan heef't verdedigd, wijst hijf 
erop dat westerse groepen altijd kritiek verlangen. Volgens hem 
is er echter een duidelijk verschil tussen westerse en socialis-
tische regeringen. Onze regering bedrijft vredespolitiek, vindt 
hij en daarin steunen we haar. Prof. Kaltenborn: dat zo'n inval 
en bv. de Wehrerziehung( opvoeding tot weerbaarheid) 11er a gressi.-éf'
uitzien, wil nog niet zeggen dat er ook sprake is van agressie. 
Een agent met een pistoo1 kun je toch niet vergelijken met een 
dief met een pistool? 

•s Middags vertellen Marie-Eve, Jan en Jaap iets over resp. het
·{.K.V o en het moderniseringsbesluit, het I.K.v. en de kerken en 
het I.K. V. in Walchere·n. De aanwezigen laten zich goed inf'ormeren 
over het werk van P�x Christi en I.K.V. Er wo�dt gezegd dat de 
C.F.K. duidelijk a.nders tegenover hWlregering staat,dan wij, 
omdat de socialistische regeringen voor vredeskrachten kiezen en
niet voor een militair industrieel complex. Men wijst op het 
voorstel van het Warschaupact om een ontwapeningsconferentie in 
Europa te houden. Het Oostblok deed al zo veel voorstellen, maar 
die worden in het westen nooit serieus genomen. 



Na C:..eze vermoeiende 
dag en het avondeten 
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bij het spel"Der 
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De christeriJke democratische unie 

Om 9 uur.werden we door vice-voorzitter Wolfgang Heyl met koffie 
en cognac ontvangen. 
Het c.n.u. is een partij waar christenea•n plaats kwmen vinden 
om op te komen voor vrede, democratie en socialisme. •t Is één 
van de 4 kleinere partijen, die toegelaten zijn om met de S.E.D. 
samen te werken.

De S.E.D. heeft 2 miljoen leden; de c.D.U. 120.000. 
De politiek gaat uit van de arbeiderspartij, de S.E.D. De c.n.u. 
staat positief tegenover ·de anti-imperialistische beweging. Chris
tenen kunnen geen lid worden van de s.E.D. Na J5 jaar socialis
tische maatschappij is de secularisatie in de D.D.R. niet groter 
dan in de westerse landen. 
De positie van de kerken is gunstiger geworden. De grondwet bevat 
één artikel t.a.v. de christenen(vroeger 10) in 2 delen: 
a. ieder mag tot een kerk behoren en openlijk zijn geloof belij-

den; evangelisatie wordt ook toegelaten.
b. kerken mogen zelf hun zaken regelen.
De opvoeding van kinderen is niet probleemloos. De socialistische
school wil hen opvoeden tot "de nieuwe mens". Ouders maken .het
zich vaak te gemakkelijk: laàt de kerk of de c.n.u. maar opvoeaen.
6oi Van de jeugd zit in de Freie Deutsche Jugerld. Daarnaast is ��
Kirchliche .Jugend, die mogelijkheden biedt tot het maken van uit
stapjes, theaterbezoek, etc.
De c.n.u. accepteert de Wehrkunde op de scholen(de kerken hebben
in het algemeen zonder meer protest aangetekend). In het 9 de en
10rie .innr kri ;!l"'t men telkens (maar) 3 nur les.



1lehrkunde-unterricht is een soort legeronderwijs, wa2-r r.1en ook 
1n�Pat op politieke internationale verhoudingen(ge�ien natuurlij� 
vanuit het marxistische standpt.mt). In geval van nood moet men

bereid zijn zich in te zetten. Daarom wordt het geheel besloten 
-:iet een kamp, wa::J.rin men leert schieten met luchtpistolen. uit 
laatste kàn rr.El'n a:f'wij7.en en ongeveer J�b van de jeugd doet dit. 
uit geeft geen problemen omdat er toch nog meer aanbod ·is van 
degenen die w�l willen dan er plaats is in de kampen. Ook kan men 
weigeren mee te doen aan het gehele Wehrkunde-programma. 
Mogelijkheden tot studie en dus tot het maken van carri�re worden 
bepaald door: prestaties 

� betrokkenheid bij de samenleving 
- sociale oms.tandigheden(arbeiders hebben een"prae• ·,

De 5 partijen werken met nog 4 andere organisaties samen in het 
zgn."democratisch blok". In het parlement zitten 500 leden: 127 
voor de SED, 68 voor de vakbond, 52 voor de CDU, de liberaal-demo
cratische partij{LDPD), de nationaal-democratische partij{NDPD)en 
de democratische boerenpartij{DBP)elk, 40 voor de jongeren, 35 vorr

l de vrouwenbond en 22 voor de cultuurbond. Bij de verkiezingen · 
wordt een gemeenschappelijke lijst opgesteld door het nationale 
front, hierin zitten behalve de organisaties van het democratisch 
blok ook andere organisaties, zoals de Duits-Sovjetrussische 
vriendschapsvereniging, de Duitse turn-en sportbond, de maatschap
pij voor sport en techniek, de vredesraad van de DDR, het Rode 
kruis, coöperaties en beroepsorganisaties. Vó6r de definitieve 
lijst worden de kandidaten openbaar besproken. Bij de verkiezing 
kan men de uiteindelijke lijst goed-of afkeuren en eventueel nog 
namen schrappen. Ongeveer 904 van de kiezers stemt meestal voor. 
De kandidaten kunnen ook tijdens de zittingsperiode van hun functie 
worden ontheven. 

LJij het afscheid benadrukt Wolfgang Heyl nog, dat christenen uit 
Nederland, die in de DDR willen komen kijken altijd een uitnodiging 
van de CDU kunnen krijgen. 

's Hiddags splitste de groep zich. Zes mensen eingen naar Lübbenau en 
Je andere zes naar Leuthe�(beide in de buurt van Cottbus). 



Gemeenteavond in LUbbenau 

LUbbenau ligt aan de rand van het achitterende 8preewald. Het dorp 
telt ongeveer 20.000 inwoner& en 2 protestantse gemeenten. 
Op dinadag 3 juni waa een deel van onze groep te gast bij de paage
boren CFK-groep in LUbbenau-West. Het was dan ook de eerate keer dat 
deze 4 11.aanden oude g.e11e·ente een groep uit het westen ontving. · 
Er waren dïe avond ongeveer 30 deelnemers. 

Nadat de avonà oet het lied: 11 \'{e stall overco:· e", dat wij uit volle 
bors·;. zoneen, ii1 het teken van de hoop werd .r·e:i:;1...:::-.te:t, liet r.ien de
gasten het woord • .  dj vertelden hoe r,en tinnen het IKV te r,erk ,::,:.�at, 
hoe voor de akties vanuit De1 iiaag bepaalde richtlijnen worèen ver
strekt, Maar de.t ie�.er� kerngroep ,:e aktie ha�r ei "en ste?;Jpel· o-ndrukt. 
Een .;;rote dive, ::i tei t dus, uaar een en hetzelfde doel. ·.,eliswaer
1.:oesten wij onze Duits: vrienden verteller dat pas sinds 19?7, e:ind.e 
de start van de IKV-campar:ne 1:1et het motto: 11 ;-�el p de kernwanens uit cl.e 
wereld, om te t,e5innen uit ,lederland" echt iets is gaan loven in . :e
derland. 1.iien jaë.r geduldic g·epraat hadden tot weini.r; resultaat ·::e

leid. riet wa. ,;oed te voelen C.:at ,èi t een !)err.oedi5in;-:· was vorr de 
jonge Oostdu�tse emeente. 

net wer, v�.n ons heel gauw duidelijk i:1 deze eerr.:te ontr.:oetin · n:et 
een basis-{;emee" te - na 3 dagen ;··edachte\'fisselin:: Liet de ''to:o" in 
derlijn - dat de omstandicheden in de DDR totaal van de onze af�ijken. 
De strukturen van de OoGt.d ... i t:.e srunenlevine zijn nu eem1aal veel
strakker en verstikken veel êpontaniteit en veel openlijke protentak
tie. l·;en moet t1et veel 11 .rïngerspi tzengefUhl" te · ·erk .. ;a.:J.n: er ZJ.Jn 
grenZ.en die I:1en niet zonder schadelijke ·"evol ·e:- kan overcchrijden. 
Er heerst angst en w�ntrouwen. Toch vond men ook aan Oo�tduitse kant 
dat men deze beperkte �ogelijkheden niet naar voren rr.oest schuiven 
bij wijze van al : e gemakkelijke �;,:0ea or.-· veràer van elke daad af 
zien. niaschien leidt een �ebrek aan moed, juist binnen de kerken, 
tot het uitblijven van resultaten tot nu toe. Het is namelijk zo, 
vertelde dominee Liedtke, dat er �·>gelijkheden aangeboden worden, 
w."!ar de kerk geen gebruik van ma,,kt. '.60 he,· ft men è .v. werkc,·oe-;,en 
waa1in chriEenen en marxisten proble:;�en bespreken. Ook een dominee 
L,ag voorzitter zijn van zo'n ·-roep. liet .0 chijnt tot nu toe nog niet 
gebeurd te zijn. Gebrek aan :·· oed, aarzeling en terur;,houdenóheid om 
met de komLtunis·, en een open gesprek te voer ::n? Een dialoog met !llarxis
ten is nog st�ed& niet echt oo gang geko�en en ei-enlijk vonden onze 
Oo ,:. tdui tse gesprekspartne:-s dit wel ber,rij pelijk. Want, zeiden ze, 
dlalooe betekent immers een gesprek tussen gelijkwaar··ige partners 
S8.l:1en op dezelfde weg. En dat, vond men, kan men van christenen en 
narxisten niet :.:eweren. 

Er is nog een anàer fenomeen, en dat baart grote zorr,en in è.e ·:m:: 
de onversctilli :heid van de oevolkin • .  :en wordt in de DD? niet "e
prilckeld tot kritizcn nadenken omdat alle$ van bovenaf op5ele�d 
wordt • •  oor •. l kinderen ondergaan dit proce�. ûe ver�lijven veel �ui
tenshu:i.s, op !;Chool en in de ";,ort11

, waar ze een staats-opvoe(ine.: 
;1::rij··en. ·:iil je deze prögrai::::nerin,-: van bovenaf teeent;a.:m dan z ·1 je 
du.::; allereerst tl1u.ü ... ij èe ouders no eten -e."':innen. iJeze taak nee:.·t 
de �erk op zich via katechese, ;:�e· prel�sgroepen,enz· . .  l.J Vé:':'! onze 
kant tton� en verzekeren dat dit niet een �:!')ecifiek Oo.r.-t uit:- u�oolee .. ; 
is. 

_[et w rd ook duidelijk tijdens èeze ont::..oetin · det de CF';\-r roe·J i:î 
1u:.bC'll,L1 �::Y-j.ti:::ch �taat t(?-<>110vPr ·c C.Vi-:-t0"'; 2-·e cnreke!'l eJ.kaars t.'."�l 
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niet en er best�at onbegrip tussen de leidin� en de basis. 
i·:en vraagt zich een beetje :3nt;stig af in hoeverre een Carl 
Ordntmg <le regering niet een beetje al te veel naa.r de monà 
praat. 
Is er dan ei1;Gnlijk wel hoop voor de CFK-gemeente? 11lie shall 
overcome" ook in de DDH., zei het stap.je voor stapje, met vee. 
moed en vastveradenheid. 

Leuthen 

's :-:iddags goed half' 5 kwame� J4nnie, Jan, Li.Za en Han in het 
dorpje Leuthen aan. Lisette en Ad zouden anderhalf' uur later vol
gen na allerlei gedoe met de bewakers van een verbodeb terrein, 
waar ze per abuis op waren gekomen. 
�et Pf'arrhaus was te herkennen aan een bord in de tuin(zie f'oto). 

Om half 8 gemeente-avond, we hadden dus nog even de tijd. Pf'arrer 
Horst Branig dacht daar anders over. Zodra hij ons gewaar werd, ·, 
loodste hij ons het huis in, waar 16 bejaarden al een half' uur ne-::: 
koffie en Streuselkuchen op ons zaten te wachten. De bejaardensoos 
zou vanmiddag met de Hollanders over ontwapehing praten. r,a wel
kom, .kennismaking en versnaperingen kregen we al spoedig het 
woord. Jan prikte zijn tekening op en vertelde over de vele soor
ten kerken in :JedArland, de I.;: ..• v.-campagne en het blauwe boekje 
van de Hervormde synode� Han la� het verslag voor van de bespre
king van dit boekje in Zeist. 

!Iet was gewel dir,- df! belangstelling van deze bA,jaarde mensen mee
t� maken. Ze wilden van alles weten over onze akties. Ze vroegec
zich met name af', hoe een demonstratie er aan toe ging. ',.-e pro
beerrlen ·dit uit de doeken te doen. Ben oude dame vroeg wat kern
wapens toch wel waren. Toen Jan, onze fysicus, aan een uitvoeriG('
beschrijving van een atoombomontploffing begon, was het al meteer
::luidelijk: het waren dus atoombommen! Dezelfde dar.ie sprak daarna
'.net vuur over de r'.1acht vctn het kruis, het enige teken van hoop
voor onze wereld. Tegen zessen maakte de pf'arrer raet een lied en
een woord een ein�e aan de levendiae discussie.
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Daarna volgde 'n verdere kennismaking met deze enthousiaste C.F.K.
man. Hij liet ons eerst even bladeren in een overzicht van de ak
tiviteiten in zijn gemeente, alle geconcentreerd rond het thema 
van vrede en ontwapening. Er werden regelmatig buitenlandse gasten 
ontvangen om over dit onderwerp te spreken. Onvergetelijk was het 
bezoek van een gro�p Japanners, waaronder één, die de hel van Hiro
shima had meegemaakt. 

Pfarrer Hor'st Branig vertelde ons dat hij als lJ-jarig schooljon
getje bij de duizenden kinderen hoorde , die in 1945 van Hitler 
het.bevel kregen de Russen tegen te houden. Hij is de enige van 
zijn klas die dit overleefd heeft en ziet het ale een levenslange 
opdracht zich met de vrede bezig te houden. 
Er volgt een avondmaaltijd van brood en appelsap. Hij heeft veel 
ellende van alcohol gezien en schenkt daarom bij voorkeur appel
sap. 

Klokslag half 8 komt de eerste belangstellende voor de gemeente
avond biDnen. In totaal komen er 25 mensen, jong en oud. Velen 
zijn lid van het C.F.K., maar niet allen. Een �ude heer was 's 
middags ook al op de soos, maar omdat alleen toch maar alleen wa1, 
en het vredesgesprek toch een goede zaak, kwam hij weer terug. 
Hollanders en Duitsers stellen zich één voor één voor en dan komen 
weer de verhalen van Jan en Han. Daarna de discussie. Jan vraagt 
hoe de CFK-groep in Leuthen te werk gaat? Zij leggen de nadruk 
op solidariteitskerkdiensten. Zo hebben ze een speciale dienst ge
houden, toen wij eind november vorig jaar in Utrecht massaal tegen 
het voorgenomen Nato-besluit demonstreerden. Een van de c.F.K.
�e�en, tevens kringvoorzitter van het Nationale Front, meent dat• 

wij het in Nederland wel moeilijk zullen hebben met zóveel ver
schillende soorten van vredesbewegingen. Wij proberen de positieve 
kanten van onze gevarieerdheid te belichten. De mensen hier voelen 
zich duidelijk gesterkt in hun vredeswerk door contacten met groe
peringen als de onze. Zij pleiten·voor voortzetting hiervan, even 
tueel schriftelijk. Pfarrer Horst Branig benadrukt nog eens de 
roeping van elke christen tot vredeswerk. Het is onbegrijpelijk 
maar de christenheid heeft wel een uitvoerige oorlogstheologie op
gebouwd, maar geen theologie van de vrede. Hij vindt het rapport 
van de Hervormde synode dan ook uiterst belangrijk en v�aagt de aan 
aanwezigen hun handtekening te geven voor een steunbetuiging aan 
de synode. Dit wordt graag gedaan. 

. .. 
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·.:oordat de avond wordt besloten Met zang en gebed, haalt Lisette
�ilotseling een flin.;<e partij posters tevoorschijn van de I.1�. V.
campagne, de aktie tegen de neutronenbom en de Soe�terbergdemon
stratie. Deze worden met groot enthousiasme in �ntvangst geno�en.
ue I.K.V.- �n �ntineutronenbomspeldjes zijn niet minder in trek •
. Je leunt wel merken dat veel mensen een beetje jaloers zijn op onz�
�aot;elijkheden om :net dit soort dingen te werken. Vooral die demon
straties van ons!
�·le hebben hier in Leuthen sterk gevoeld, hoe goed het is met elkaa:
contact te hehben. !Iet zou ook belangrijk zijn als pf'arrer Horst
Branig eens na.ar Nederland kon komen om iets van zijn engae-ement
over te brenf,'en en ook zelf' weer wat op te doen. Het zou onze be
wegingen ten goede komen.
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Terwijl de groep in Lübbenau genoot van een gondelvaart, wer�cten 
Jannie, Ljza, Lisette, Ad, Han en Jan verder. 

:.•

Cottbus :. 
,· 
' 

* 
Onder leiding van p�arrer Horst Branig meldden de zes uit Leuthen � 
zich de volgende morgen om 10 uur in Cottbus in het pf'arrhaus voor� 
een gesprek met pfarrer Bertheau en herr Schupp, kringvoorzitter 
van het C.D. u. Twee vriendelijke mensen die ons eerst aanmoedigde1., 
wa� brood en thee te nemen en ons daarna wat over zichzelf ver-
telden. 
Herr Schupp wa� al vanaf 1947 lid van het C.D.U. Al spoedig kring-� 
voorzitter, toen weer gewoon partijlid en nu voor de tweede maal 
kringvoorzitter. Vroeger had hij een eigen aarmemersbedrijfje gè
had, nu zat hij in de directie van een groot staatsbedrijf. 
Pfarrer Bertheau was in 19 50 vanuit Hamburg naar de D.D. R. gekomer1 : 
Br was een·groot gebrek aan theologen en predikanten in de D.D.R. 
Ofschoon anti-cormnW1ist wilde hij zijn neus er wel eens insteken. 
Vóór die tijd had hij als theoloog veel gereisd en was o�a. in 
1948 in Kampen geweest. llij had ook enige tijd in de u.s.A. çioor
gebracht. Zijn inspiratie vond hij bij Niemöller en de Bekennende 
Kirche. Hij is de D.D.R. geleidelijk aan positief' gaan zien en 
waardeert het o.a. bijzonder dat het als enige socialistische 
land theologische faculteiten op de staatsuniversiteiten heeft. 
In Cottbus gebleven is hij tenslotte lid van h�t c.n.u. geworden 
en hij is nu al 9 jaar zelf's gemeenteraadslid. 
Uerr Schupp vertelt. dat in alle gelederen van de D.D.�. zijn par
tijgenoten zitten. Br is zelfs een Oberbürgermeister lid van het 
C.D.U. Slechts in de top van de staatsveiligheidsdienst is het
lidmaatschap van de S.E.n. vereist. Orn ons een idee te geven van
da samenwerking tussen christendom en marxisme .in de D.D.R. legt
hij uit dat een christen op school best les kan geven in het
marxisme-leninisme, zij het puur zakelijk. Anderzijds heeft herr
Sehupp zijn kinderen niet aan de JU{:;endweihe l.aten deelnemen. ûat
neemt niet weg dat zij toch op de Wliversiteit terecht zijn geko
r.1en. Pfarrer t{orst Branig merkt op dat zijn kinderen wel hebben
deelgeno�en. P�arrer Bertheau springt hierop in: iiet probleem van
de Jugendweihe is te hoog gespeeld in de kerk. î-ien staarde zich
blind op het woord"wijè.ing". 9Verigens heef't die hele discussie
�eleid tot een herbezinning op doop en confirmatie.
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Jannie vraagt, !toe ,d0 gewone kerkganger de samenwerking van chris
tendom en soci�lisme in het C.D.U. ervaart. 
Herr· Schupp: ilet C.D.U. heeft een eigen gezicht, zoals bv. tot 
uiting komt in de eigen c.n.U.-krant. Pfarrer Bertheau: In de 
LJ.û.R. overweegt nog sterk het kerktype waar de herder de schaap
jes leidt en zo de.kudde bv. naar het socialisme trekt. Dat neemt 
niet weg dat soms de kudde de iierder trekt1 
Ad vraagt oyer de aanstellingsprocedure van pred,�anten: gaat dat 
democratisch? Het antwoord is dat dit nogal varieert. 
Maar Ad heeft nog een dergelijke vraag, nu voor de politiek. Hoe 
moeten we v,,rkiezingen begrijpen waar 90� hetzelfde stem�? Is dat
democratie? Herr Schupp gaat uitvoerig op deze hamvraag in. Het 
systeem is erop gericht alle mensen mee· te nemen, niemand links 
te laten liggen. Daarom wordt er bij verkiezingen op alle niveaus 
eindeloos gepraat over alle kandidaten, alvorens ze op de .enige 
lijst komen. Nen probeert het van te voren eens te worden. Bij de 
uiteindelijke verkiezingen kan men dan nog kandidaten die niet 
bevallen uit de lijst sc3TaP,p�n, maar de lijst zelf worst door de 
grote meerderheid aanvaard. Pîarrer Bertheau merkt op, dat hij 
deze manier van doen aanvankelijk aok niet begreep. In de loop 
der tijd is hij echter zeer kritisch gaan denken over onze wester
se parlementaire democratie. Hij voegt hieraan toe dat Duitsland 
na de oorlog nog vol fascisten zat, waarbij de oost-z6ne boven
dien te kampen had met de westerse propaganda, zodat onze soort 
democratie daar tot mislukken gedoemd was. Ze hebben het overigens 
wel geprobeerd. Herr Schupp merkt op dat de westerse invloed niet 
geschuwd wordt, getuige de moeite die het stadsbestuur doet om de 
westerse T.V.�Jograrmna's in de hele stad te kunnen ontvangen.
!lzie � �- ó'. 
Daarna nog iets over de problemen van het land, met name het te
kort aan arbeidskrachten en de gestegen grondstofprijzen. In 1964 
zijn de huren gestabiliseerd op zo'n 80 mark per maand en de ho
gere grondstofprijzen komen dus uitsluitend ten laste van de staa�. 
Ad heeft nog een vraagje over de intershops: getuigen die niet 
van een compromis met het kapitalisme, Dit wordt aarzelend toege
geven. Deviezen zijn nu eenmaal nodig in een wereld waarin we van 
elkaar afhankelijk zijn. 
Tenslotte vertellen onze gastheren ons iets over de uitgebreide 
bouwaktiviteiten in Cottbus, Waarna pfarrer Bertheau ons een des
kundige rondleiding door de stad geeft. Vooral de grote kerk,ge
restaureerd en nu ook van praktische kleinere ruimtes voorzien 
heeft duidelijk zijn hart gestolen. 
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's I·:iddags had de hele groep in Leuthen een heel kort evaluatie
gesprek. ( De"gondelicrs"�raren inmiddels ook weer"boven �ter"en 
door enkele r.iensen uit Lübbenau naar Leuthen gebracht.) Or.1 5 uur 
vertrokken we ûlle 12 vanuit Leuthen naar Königswartha, waar we 
met brood en koffie verwelkomd werden door p:farrer Jan Laser. 
Zijn gemeente heeft al enige tijd een goed contact met de kritische 
gemeente Ymond. ue Y�onders waren al 2 keer op bezoek en ook 6 
mannen uit Königs�.;art1.1a waren voor een tegenbezoek in iiederland. 
Na de broodmaa1tijd begon Jan Lasvr aan een inleiding. 

Samenvatting inleiding Jan Laser Königswartha. 

Ekonomiese basis van Königswartha: bruinkool�elving (in dagbouw) 
energiecentrale, kaolinbedrijf (kaolin is basismateriaal voor 
porcelain) en mechaniese werkplaatsen. 

Vaak wordt gezegd dat christenen gee� DDR-nationaal bewustzijn 
hebben. Een vaak gehoorde opmerking onder christenen is dan ook: 
die schleppen ja alles weg nach Afrika, nach Asie. 
Bij velen staat de verhoging van de eigen levensstandaard hoger 
dan de solidariteit. met de derde wereld. 
De DDRburgers zijn opgevoed met een op welstand georienteerd 
denken, dit ook onder invloed van het westen. Leuzes als 
'so wir heute arbeiten, werden wir morgen leben' en opwekkingen 
om door hard werken het westen voorbij te streven stimuleren 
dit. 

Probleem in de DDR is dat er nog veel te weinig socialisten zijn. 
Een van de gevolgen daarvan is dat de arbeidsproduktiviteii 
en de arbeidsmoraal nogal te wensen overlaten. 

Volgens Laser �oeten de gemeenteleden uitgaan van solidariteit 
met het reëel bestaande socialisme, ook al omdat er tengevolge 
van de historiese achtergrond eenvoudig weg geen alternatief 
denkbaar is. 

Op basis hiervan ziet hij ·als taken voor de gemeente: 
1. bemoediging om aanwezig te zijn in de maatschappij,
2. ondersteunen van leden in de partijen
3. ondersteunen van leden in de volksvertegenwoordigingen
4. meewerken via de verschillende organisaties (vakbond, vrouwen, j�ugd enz.)
5. opvullen van gaten -geestelijk gehandicapten

-opvang van jongeren in jeu�dklup
-bejaardenwerk

6. bewustzijnsvorming -solidariteit
-tegen,,fantasielosigkeit ;' tegen konsumptie-

en welstandsdenken, tegen opportunisme.

Laser had ook nog opmerkingen ten aanzien van de SEDers: 
ze moeten christenen niet beschouwen als alleen maar de sluitpost van 
de maatschappij, ze moeten de christenen ernstig nemen als tijdgenoten 
waarop men kan rekenen, maar waarmee men ook rekening moet houden. 

Verder merkte hij nog op dat in tegenstelling tot nederland de DDR 
geen liberale staat is die het moet hebben van massainitiatieven. 
Dit verschil is belangrijk om in de diskussies in de gaten te houden. 

Na deze inleiding ontstond er een korte hevige discussie, waaraan 
ook de liberale burgemeester meedeed. Om 9 uur werd het gesprek 
afgebroken, omdat de gastgezinnen ons op het warm eten verwachtten. 
i-;orgen zouden we verder praten. 
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pfarrer Jan Laser begeleidde ons naar Göda, waar een convent was v�n
een groep predikanten uit het district Bautzen. 

Gesprek in Cëda rret ongeveer tien predikanten en katecheten (8 mannen en 2 
vrouwen) van de Classis (Bereich) Bautzen. Voorzitter van de vergadering is 
Karl Pietsch. 

015 was al vantevoren gezegd dat deze ontrooeting een experinent was arrlat er 
nog al wat traditionele of niet zo "geëngageerde" predikanten bij zouden 
zijn. Dit wàs tot nu toe de enige vergadering, (behalve de zondagse kerk
dienst) die rret gebed geopend en gesloten werd. 
In het cp:mingswoord werd herinnerd aan een kindervraag uit de 2e wereld
oorlog: "Als wij onze vijanden lief rroeten hel::ben, rroeten we dan ook de Engel
sen liefhebben terwijl Dr. Goebbels oos zegt.dat we ze rroeten haten?". 
Vanwege het antwoord: "Dr. Goebbels kan de wet van Jezus niet opheffen".
belandde een predikant in een koocentratiekarrp, waar hij ankwarn. 
Zo waren rreteen al enkele thema's gegeven: Trouw blijven aan je belijdenis, 
desnoods tegen de macht in. (Dit laatste werd niet zo uitgesproken). 
Èn ook het thema: vijand en vijandsbeeld. 
Maar eerst nog een rondje individueel voorstellen en daarna wat informatie 
van ooze kant: Elly vertelde iets over het IKV in 't algemaen. 
Van interkerkelijke bezinningskamti.ssie voor elk jaar een vredesthema in 
één vredesweek, naar een gepolitiseerde beweging van 350 plaatselijke aktie
groepen rret een konkrete doelstelling. 
Als V(X)rbeeld van de werkwijze v.:m zo'n lokale groep gaf Loes het verhaal 
over de briefschrijfaktie in Woerden. In decerrber 1979, toen er over het 
Navo kernwapen-noderniseringsplan beslist rooest worden, werd na een snelle 
publiciteitsaktie in Woerden op één avond bij 18 verschillende IKV-leden 
thuis een schrijfavond (rrodel Annesty International) gehouden. rat resulteer
de in 500 brieven aan verschillende 'Iweede Karrerleden. Die kregen deze 
pleidooien tegen de wapenwedloop en vóór ooderhandelen nog voor het beslis
sende debat thuis in hun bus. 

Vanuit dit verhaal, waarin ook oos bekerrle "rret deze wapens nogen we niet 
dreigen en willen we niet neer verdedigd worden" naar voren kwam, ontstond 
weer de iruniddels al bekende diskussie. Nieuw was hier echter dat er ook een 
predikant was die het echt rret volledige ontwapening en geweldl(X)Sheid zou 
willen proberen, terwijl een paar anderen - politiek geëngageerden- juist 
heel uitdrukkelijk niet wilden ootwapenen. Het zou fout en levensgevaarlijk 
zijn an tegenover het agressieve kapitalisrre zwak te zijn. (Achteraf weet ik 
niet of çiat ook CFK• leden waren of CDU-ers.) 

·Nu kwarren in nogal felle stellingnarres, beweringen en verwijten de verschil
lende loyaliteiten en de wederzijdse voorooderstellingen bij de verschillen
de Oostduitse.zusters en broeders duidelijk naar voren. F.en enkeling geneerde
zich VCX)r de felheid van de diskussie. F.en soort 'oudste' of 'deken' die hier
'Superintendent' genoerrrl wordt, kwam na nogal wat genuanceerde woorden tot
iets wat neerkwam op: christelijk wil ik cntwapenen, maar politiek gezien is
het ooverantwoord en ook echt fout. (Voor cns geen aibekend geluid).

Er werd natuurlijk ook over de 'Wehrerziehlmg' gesproken'! Hier wordt reel 
verschillend over gedacht. In het 9e en lOe schooljaar worden vier keer 2
lesuren besteed aan voorlichting over het leger en aan 't eind van school 
is er een kennismakingskamp van één of twee weken. Velen in de kerk hebben
zich hiertegen verzet, bezorgd vanwege de tendens tot hernieuwde militarise
ring van de jeugd. Voorstanders ontkennen dat het mi.litariszre toeneemt en 
bagatelliseren de lessen: jullie zeggen dat ze onze kinderen rret wapens le
ren orgaan, maar er zijn niet eens genoeg windbuksen an elk joch één keer 
te laten schieten.:/� � �- �
Van onze kant deden we zo nu en dan aan deze diskussies rree, niet zelden de
zaak nog wat kOT1plicerend of onduidelijk makend.
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Hcx:>fdervaring bij deze gedachtenwisseling was toch weer dat de beoordelingen 
en interpretaties voor een groot aeei afhangen van het politieke standptmt 
dat ingenaren wordt t.a.v. socialisne en kapitalisrre. 
Het interessante was voor mij dat een paar christenen (kollega's predikanten) 
hier naast wat ooderling gehakketak toch cx:>k heel duidelijk hun loyaliteit 
rret de socialistische sarrenlevings-ordening betuigden. 
Ze zeiden er overigens bij dat het in de praktijk nog verre van ideaal loopt 
en dat het an te slagen ncq veel rreerpositieve inzet van neer rrensen nodig 
heeft. 

Een ander belangrijk onderwerp was gewetensvrijheid, vrijheid van rrenings
uiting. Van de vice-voorzitter van de mJ in Berlijn hadden we 'al gehcx:>rd 
dat niet alleen Glaubensfreiheit (gelcx:>fsvrijheid) maar ook Bekentnisfrei
:1eit (vrijheid an je gelcx:>f te belijden) in de nieuwe grcndwet is opgenaren. 
De vrijheid wordt nog cnvolledig gerealiseerd en benut zeiden enkelen. 
Dit kant cx:>k door de enorrre veranderingen in de sanenleving. Veel ouderen 
hebben nog aan allerlei fascistische aktiviteiten rreegedaan of zijn er ten
iT\Ï.nste helemaal in opgegrceid. Dat ging toen gepaard rret een fel antia:mru
:u.srre. Velen hebben daarna nog tien, twintig jaar of langer in de kerk de 
enige plaats gezien waar je je enigszins nog koo cntrekken aan en verzetten 
tegen de socialistische staatmachinerie. 
Deze geschiedenis verklaart veel van het wederzijdse wantrouwen tussen chris-
tenen en mand.sten. 

Op een gegeven rracent werd door iemand van de hollandse greep nogal wat over
eenkCl'T6t aangeduid tussen de massa-eenheidsbewegingen van de huidige tijd in 
de DrR en de grote ranantische en weldra zeer strijdbare jeugdbewegingen in 
Hitler's tijd. 
Coor de socialistische loyalisten werd deze vergelijking verontwaardig afge
wezen. Zo wordt het sans door enkele reaktiooaire lui in de Dm (ook in de 
kerken) wel eens gezien en voorgesteld, maar dat doet groot onrecht aan de 
inhoud en ITOtieven van de huidige 'beweging. Alleen heel opppervlakk.ig en in 
de uiterlijke vorm lijkt het wat op elkaar: het massale, nogal gediscipli
neerde, het zingen en het hebben van leiders. Kwa inhoud richt rren zich 
nooit in haat tegen rrensen of rrensengroepen, juist ardat die allemaal gelijk
waardig zijn. Er \\Ordt juist solidariteit aangaroedigd net andere ,. 
volken. Er is wel enthousiasrre voor een verbreiding van het socialisrre rraar 
geen ::iJXX>r van zucht naar rreer 'Lebensraum' etc. 

pfr. Jan Laser van Kooi.gswartha stelde nog eens dat ook t.a.v. de bewapening 
en het dreigen rret wapens <x>st en West zijns inziens niet vergelijkbaar zijn. 
Hij is er vast van overtuiçµ dat het socialisne wel in politieke en maat-:, 
schappelijke zin agressief is en zich uit wil breiden, maar niet met wapens. 
Het kapitalistische systeem is niet alleen eknanisch agressief maar is ook 
veel rreer van zichzelf bereid tot gewapende belangenbehartiging. 
"Als twee hetzelfde lijken te doen (bewapenen) is het nog niet hetzelfde". 
Socialistische landen kanen vaak bevrijdingsbewegingen te hulp, tegen impe
rialistische uitbuiters. Dat gebeurt dan cx:>k wel rret de wapens. 
Als wij daar een enkele keer wel eens iets tegenin wilden brengen cm::lat in 
die oorlogen toch ook veelal rrachtstrijd van de grootmachten (van de ver
schillende? systerren) uitgevochten 'WOrdt, kregen we toch rreestal antwoorden 
als: Vanwege onze principiële solidariteit rret de bedoelingen van zo'n 
bevrijdingsstrijd, kunnen en willen wij cns ook niet zo verzetten tegen de 
militaire aktiviteiten van ons eigen leger of die van bevriende m::qen� 
als juUi.e, IKV-rrensen, doen tegen jullie overheid· en leger. 

Cx>�<: tussen pfarrers ooderling bleven de standp..mten nogal ver uiteen liggen, 
maar er was wel weer wat verduidelijkt. 
Wij waardeerden het heel positief dat deze gedachtenwisseling tussen de 
predikanten CX1derling en net cns als bezoekers, zo oi;.en en duidelijk kon ver
lopen. 
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de tuin('t was al woensdag! werden de goede onderwerpen en vragen aan
gesneden? hoe wilden we verder?) vertrokken we naar Bautzen voor een 
ont�oeting met de burgemeester, die ons aangeprezen werd als een echte 
marxist. 

Gesprek met de burgemeester van Bautzen - S.E.D.-lid - in het pas 
gedeeltelijk afgebrande, maar inmiddels gerestaureerde Rathaus. 

Zijn verhaal bevatte 4 onderdelen: 
a. Bautzen, vroeger en nu
b. Bouwprogrannna
c. Bestuur van Bautzen
d. Vragen

a. lJe geschiedenis van Bautzen gaat terug tot aan de Middeleeuwen,
toen het een handelsstad was. Later werd het een stad met veel
ambtenaren en militairen. In 1945 is er erg veel gevochten, waar
bij 3000 Russische soldaten gesneuveld zijn. De stad zelf' heeft
ook erg veel schade opgelopen, voordat zij op 8 mei werd bevrijd.
(Bij navraag bleek voor veel oudere mensen 8 mei geen bevrijding�
dag te zijn, niet alleen van wege de instorting van het Duitse
rijk, maar ook vanwege het gedrag van de Russische soldaten.)
Nu is het een arbeidersstad met veel industrie(spoorweg- en land
bouwmachines.) met 48. 600 inwoners. Ook voor de cul:tuur is Bautzen
erg belangrijk, voor al de Sorbische cultuur. De Sorben vormen de

enige minderheid in de D.D.H. Er zijn ongeveer 100.000 sorbisch
sprekenden, een taal die tussen het Pools en het Tjechisch in zit.
Er is o.a. ook een sorbisch theater. Het 5de solidariteits
festival was net achter de rug. Dit sorbische festival wordt als
symbeol gezien van de anti-imperialistische solidariteit.(in de
liitlertijd werden de Sorben vanwege hun on-germaanse uiterlijk
en taal gediscrimineerd)

b. Bautzen heeft een bijzonder fraaie oude bom,, die ook veel to0-
risten trekt. Er zijn dan oolc geweldige bouwprograrama•s die de .
oude stad weer de historische aanblik moeten geven. i·1B.ar de prio
riteit �.ordt toch wel gelegd op de nieuwbouw. Er lopen plannen
tot het jaar 2:'JOO. In het nieuwste 5-jarenplan is ruimte gemaakt
voor èe bouw van 6000 nieuwe woninben.
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c. De gemeenteraad bestaat uit 100 menaen(1/J vrouwen). Verder
bestaan er J5 kringcom.�itees van het Natio!1ale Front van ongevee;
20 burgers elk. In de N.F.-co1Tu�itees worden zoveel mogelijk zelf
standig de pr�blemen opgelost of als dat niet gaat doorgespeeld
naar de gemèenteraad. Verder kan iedereen schriftelijke vragen
stellen aan de afgevaardigden in de raad. Deze brieven moeten
binnen 4 weken beantwoord worden, waarbij de vragensteller zoveel
mogelijk bij de beantwoording betrokken wordt. Er werden vorig
jaar 460 brieven behandeld.(De mekkeraars niet meegerekend Truc
voor de mekkeraárs: bedrijf waar ze werken inschakelen om ze tot
rede te brengen.) Er zijn ca. lJ.000 christenen i.n Bautzen(8000
evangelisch, 5000 k�tholiek) De samenwerking tuàsen kerk en staà
gebeurt op een zakelijke en kameraadschappelijke wijze, maar er
is en blijft een duidelijke scheiding tussen kerk en staat(stad)
Door de verbeterde wetgeving voor de vrouw(bevalling eerste kind
iJaar vrij, 2de en verdere kinderen 1 jaar vrij) komen er plotse
ling zeer veel kinderen bij. Hierdoor is er nu een tekort aan
crèches ontstaan, wat men nu probeert op te vangen. Per jaar legt
de staat 2500 l'iark toe op elke pl�"-t!'l :in de crêche. Ouders beta-

len slechts 35 Pfennig per dag(voor het eten). Verder zijn er nog 
allerlei andere regels, zodat kinderen geen financiële balasting 
voor de ouders betekenen. 

d. De vragen die door ons gesteld zijn, zijn bijna al1emaal ver
werkt in bovenstaand verhaal. Vooral uitvoerig ging de burgemees
ter in op een vraag van Jan: Als ik nu eens onverwachts hier kom,
kan ik dan een bed vinden? Het uitvoerige antwoord kwam kort ge
zegd hierop neer: Er zijn urgentere problemen dan de hotelaccomo
datie.(Mensen, aan wie we later vroegen, waarom het toerisme niet
wat meer wordt bevorderd - buitenlandse deviezen zijn tovh belang
rijk? - opperden , dat er toch wel wat huiver van regeringszijde
bestaat voor tl veel westerse contacten.

Tot slot sprak de burgemeester nog een dankwoord uit met een verwij• 
zing naar onze inzet tegen het Nato-besluit en stelde voor: 
1. om eens te kijken in een straatje waar de huizen van buiten
prachtig gerestaureerd zijn{deze huizen zijn zowel privA- als
staatseigendom)
2. om eens een kijkje te nemen in de zaal waar getrouwd wordt ·,
(antwoord op een vraag onzerzijds: Ja, er wordt vlijtig getrouwd.
Sam�?���� komt eigenlijk alleen voor bij oudere mensen.)
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r;a een wandelini:;etje door de stAd: z1Jn we weer naar ��önigswartll� p,e

reden. Het was de bedoelinff de discussie van de vorige avond voort te 
78tten en dan om 9 uur bij de gezinnen avondbrood te gaan eten. ·;:e 
1'1Rdden eigenlijk ceP.n van allen nog zin om wéér te praten en toen l;:war.i 
Li!=!ette met een lumineu� idee: laten we een rol.lfmspe] doen. :,ia wat 
�arzelingen van Duitse kflnt(vredeswerk is toch geen spel?) werd het 
voorstel geaccepteerd. We speelden Europese Ontwapeningsconferentie; 
5 Duitsers vormden He·Nato en 5 van ons het Warschau-pact t de rest was 
publiek. Het werd zo'n daverend succes t dat de vrouwen om 9 uur het 
avondbrood maar gingen halen en iedereen(wel een man of 50)blecf. 1-.a 
het spel en het eten voerden we ons straattoneel op en toen kwamen de 
liederenbundels en werd er nog tot laat ge.�ongen� 

< 
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Om ongeveer 9 uur vertrokken we 
uit ,.;:8nigswartha naar "eioar, 
waar we werden verwelkomd door 
diaken V/olfgang Ke,rat, die ons 
na het middagmaal rondleidde 
door oUCHEN\'/ALD. 

--� 

Van_.af j\lli 1937 stierven hier 
_zo n .?65�.5menaen. Cynisch ia 
het opacbrift boven de toe
gan�spoort: 11Ieder het z.ljne"l 
Verbij&terend is het te zien, 
hoe fabrieksmatig hier mensen 
werden veraoord en gebruikt. 
Schemerlampen van menaenbotten 
en huid en opgezette hoofden 
zijn atille getuigen van de 
ontaarding van het fasciame.
Oek in dit kallp werden menaen
gebruikt voor mediache experi
aenten. De uitbuiters worden 
met naam en toenaam genoemd en 
"de weaterae wereld"w•rdt aan
geklaagd, omdat nog ateeda niet 
alle miadadigera zijn veroor
deeld. In 1943 ontatond er 
binnen Buchenwald een georga
niseerd verzet en al op 11 
april 1945 werd het kamp door 
gevangenen bevrijd. Het concen
tratieka,mp ia nu een monument 
ter ere van de anti-fascisten. 

Mit ihrem dunkten Ton ruft und mahnt die Glocke von Buchenwald: 

"Die Vernlchtung des Nazl1mu1 

mlt seinen Wurzeln 

1st unsere Lo1ung. 

Der Aufbau efner neuen Welt 

des Frleden1 und der Frelhelt 

1st unser Ziel." 

., 

Au1 dtm Buchtnwald-Schwur 

•a Avonds werden we in Jena ontvangen door pfarrer Siegfried Nenke en
hadden we een gesprek met Karl Freese(docent filosofie) GUnther �rkvitz
(refere2:t voor kerkvragen) en dr. Franklin Borrmann( filoaoof)

Lezing van de marxist Karl Free.se 

Het ·1s erg m•eiljjk van deze avond een objectief verslag te ëchrijven. :, 

De voordracht was nogal erg a.nti-westers· en wàarschijn1ijk ging ook 

verraoeidheid one parten apelen, waardoor heftige reactie• entetonden 

vooral op de felle intermezzo'• van Gttnther 11rkvitz, die Carter ver

geleek oet Hitler. Dr.Franklin Borrmann probeerde de gemoederen wat te 

ausëen en na.D verder niet aktief aan de diacuasie deel. 

Karl 1-reese begon te zeggen, dat hij bjj het woord"Nederland"aan Luns 

dacht, die volgens hem een faaci•t ie, maar gelukkig z,jn er ook in 
1�ederland heel veel anti-fascisten. De wortel van het fasci&me is de 

economie. Zonder imperalisme ontstaat er geen fascisme. Veel levens

ruimte is niet •t belangrtjkste, maar belangr�k is: een betere wereld 

waarin nen niet van 't werk van een ander profiteert. Alle mensen z1jn 

;�eljjk. het iïarschau Pact wil zichzelf opheffen en meent 't ernstig met 

de vrede. bil \'IP.ten na.ar e.1 te eóed wat oorlo�: j �, on heb1.,is-n '11 et Zl")als 



Ar.1erika aan de oorlog verdiend. 1/n :ielsinl�i waren vre vo] 0oede r.ioc �, 

naar na nru$sel is 't enthousiasue ,·iel wat c;etew:i;,erd. 

AlE we !)raten over de r:iencenrechten, coeten we beclenken, dat •t rech 

op een oen&waardiG leven het belangrijkste is. De Oostbloklanden steu 

e;een faGcistische regiem!: zoals Chili en hebben :;een kol_oniën • ·:;e 

i:10eten zorgen dat onze aarde i;een hel wordt. Onze anti-fascistische 

atrjjd richt zich niet tegen personen, r:ïaar tegen eer. systeei;i • 

Op vragen die tijdens de lezinc op�wai::en als: 

-of je een sy.teern of een mens haat, is •t effect niet hetzelfde?

-zjjn het alleen economische motieven die een oorlog kunnen veroor-

zaken of speelt ook haat een grote rol?

-richt de strijrl in het westen zich ook niet tegen een systeell, dat e

expansief uitziet en dat andersdenkenden niet acce9teert?

kwam geen bevredigend antwoord. 

Op h·:-t eind van de avond gebruikte freese nog het prachtige b1jbelse 

toeko.cstbeeld van de wolf en het lam, waarmee Mj de vreedza.l'.!le coëxi

stentie schilderde. We hebben maar niet gevraagd wie de wolf en wie 

het lam was. Het antwoord konden we wel raden. 
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Om 10 uur werden we met koffie verwelkomd in de studentengemeente, 
hield de Nederlandse Oecumenische Gemeente een week-end met als the 
"Anti-militarismeprograrnma van de wereldraad van kerken." Om 11 uur 
mochten wij iets vertellen over de IKV-campagne en toen Henk het ov 
de Soesterbergdemonstratie had, di� juist vandaag gehouden werd, �ie 
er spontaan besloten onmiddelijk een telegram te sturen. 
I\a het eten, het a:fscheid van Jannie en ,Jan, Ze Ginl'{en nog andere :n 
kennissen bazoeken) en een wandeline met een prachtig uitzicht l1iel 
Udo Skladny een inleidinG• 

Samenvatting inleiding Udo Skladny. zaterdagmiddág 7 hrni ir .Tena.

Udo is theoloog, lange tijd als dominee werkzaam geweest in
de studentengemeente van Berlijn, sinds enkele jaren is hij
als journalist werkzaam bij de radio. 



De kern van de christelijke boodschap is de vredesboodschap. 
Het woord sjaloom komt nu weer naar voren, maar eeuwenlang zijn 
er allerlei theologiese hoogstandjes opgevoerd over de gerechtvaar-. 
digde oorlog. • 
Tot voor kort is er overal een koppeling geweest tussen troon en altaar. 
In de geschiedenis hebben pacifistiese en vredesgroepen altijd aan de 
rand van de kerken gestaan of zijn er eenvoudig uitgegooid. 
Politiek gezien hebben de kerkmensen een traditie van aan de rechterkant 
te staan. 
8 Mei 1945 betekende voor duitsland het einde van het naziregime. 
In denazitijd hebben christenen en kommunisten voor het eerst samen
gewerkt. Onder invloed van de arbeidersbewèging (door hun analyses) 
is duidelijk geworden dat oorlogen geen fataal iets zijn wat van boven 
komt, naar dat ze door mensen gemaakt worden en alleen door mensen 
te vermijden zijn, 

Na de oorlog zijn de kerken in oost en westduitsland organisatories 
samen gebleven. De breuk kwam na de h'ermilitarisering van de BRD en 
de toestemming van de kerk om voor de militairen aalmoezeniers te 
leveren.(de hermilitarisering was in strijd met het verdrag van Potsdam) 

Eind 40er begin SOer jaren heeft de kerk zich herhaaldelijk uitgesproken 
over vrede met als voorwaarde daarvoor: de eenheid van duitsland, de -��
vrijlating van gevangen (nb nazimisdadigers) enz. c.._( --::� Aan de hand van vele citaten uit officiele kerkelijke schrijvens 

� licht Udo deze standpunten toe. t 
In de Gt,er jaren komt het tot een breuk tussen de kerken van de 
BRD en de DDR. We zien dan het opmerkelijke verschijnsel dat de 
kerk in de BRD zich positief opstelt ten aanzien van de hermili
tarisering van de��� en zich bereid verklaart hiervoor aalmoezeniers 
die in krijgsdienst komen te leveren. Als in de DDR daarna besloten 
wordt ter verdediging ook het leger weer in te stellen wordt de 
DDRkerk plotseling pacifisties, tegen het leger, tegen het deelnemen 
van christet8n in het leger. 
De marxisten hebben dit standpunt niet in.dankbaarheid aanvaard en hebben 
het als opportunisties gekenmerkt. 

Een andere opmerke�ijke daad van de kerk in de beginjaren na WO II 
was het feit dat de vele voormalige nazileraren die in de naoorlogse 
scholen van de DDR aan de kant gezet werden, op grote �chaal opgenomen 
werden als funktionariss·en in de kerk. Ook dit heeft veel kwaad 
bloed gezet en de verhouding kerk-staat niet begunstigd. 

Op grond van dit soort argumenten is de houding ontstaan dat de 
staat vindt dat de kerken nou niet de aangewezenen zijn om nu te 
kritiseren wat de staat fout doet tav de vrede. 

Verder heeft hij nog iets gezegd over de redenen van de bewapening 
in het oosten en het belang van het evenwicht in de afschrikking. 
�r dit hebben we al enkele kerén gehoord en bracht niets nieuws. 

Wel nieuw was het voor ons te horen, dat een Amerikaanse computer 
. zich net weer had"vergist" en helemaal levendig werd ·de discussie, 

toen Han het rapport van de commissie Brand aansneed. Waarom waren 
bij de aanbieding van dat rapport zoveel socialistische landen, 
waaronder de DDt� niet aanwezig? Het antwoord van Udo Skladny kwam 
er op neer, dat de )de wereld het probleem van de ex-kolonialisten 
· .• as en dat we eerst maar eens serieus op de voorstellen uit het
oosten �oesten in�aan� Al met al weer een doodvermoeiende discussie
�n we waren blij, dat we ons even konden terugtrekken, om samen �et
.teinier Gosker, die ook weer present was, de reis al vast een beetj,
t� 0·.,tl:,nr,,r. �>' ()P.11 r1�t.un ;;r te s·1rc!:cn vot.>r een. reünie :i.n ;.ednr�.anc 



B i1mi: 

Nn l)P.t �f'sche:f d vein pf'�rrP-r Si P.r,-f'rj Pd ;s!,mkP. VP.rtr0kl:t."?r, we na<.'r

huis, moe maar volrlRan! 

Evaluatie 

Op Zaterdag 5 Juli kwam-an we alle twaalf nog weer eens in Utrecht 
bijeen om· de hele reis te evalueren. \'ie s:9raken over: 
1. Zat de reis inhoudel�k en organisatorisch goed in elkaar?
2. Hebben we nieuwe inzichten opgedaan?
3. Wat doen we met onze ervaringen in eigen o�geving en elders?

De voorbereidine vonden we in het algemeen goed al was het wel zo, 
dat we nà de reis intensiever met het gegeven leesmateriaal aan het
werk waren dan er vóór. 

· 

Hier en daa.r was er een geluid van een te druk �rograr.!ma, hoewel 
niemand graag iets had willen missen. �el stelden we vast dat er 
t�dens de reis te weinig tijd was voor tussentijdse evaluatie. 
Voor de Duitsers bleek het nogal eens verwarrend te zljn dat we 
niet als groep met één mening voor de dag kwamen, geen duidel�ke 
delegatieleider hadden en ieder spontaan met zijn eigen verhaal 
zich in het gesprek mengde. Duitsers werken meer met een aangereikt 
model, waarblj dan over de uitvoering en niet over de inhoud gedis
cussieerd wordt. 
Opgemerkt werd verder dat we een groep waren van 6 mannen en 6 
vrouwen van zeer uiteenlopende leeftüden, wat (geweldig) goed 
bleek te werken. Je kenden elkaar niet vóór we elkaar ontmoetten 
op de voorbereidende vergaderingen. 
We recapituleerden nog eens dat we er heen z\in gegaan als een groeu 
die niet een bepaald doel hoefde te bereiken, maar die gewoon uit 
was op het ontmoeten van mensen, die in een ander maatschappelijk 
bestel zich bezig houden met vredeswerk (voornameltjk in de kerken). 
Stak er nog een b�bedoeling achter het programma? Het bleek dat de 
CFK als semi-overheids-organisatie ons telkens met marxisten in 
aanraking bracht. Deze onderdelen van het programma waren echter 
wel onmisbaar. 
H�t.aantal gemeenten met een CFK-groep is beperkt. De stellingname 
van de predikant speelt daarbU een grote rol. De betrokkenheid van 
gemeenteleden daarbij varieert, maar de aandacht voor politieke 
vragen wordt er door vergroot. Ook buiten de CFK hebben enkelen 
van ons ondervonden hoe christenen de politieke situatie als uit
daging accepteren. 
Inhoudel1,ik Z\in oris vele zaken duideli.;ker geworden. Persoonlijk 
contact doet zoveel meer dan alleen maar er over lezen! 
In de DDR zijn meer politieke partijen dan we gedacht hadden; alleen 
�en werkt niet volgens de spelregels van de parlementaire demo
cratie. Een C.D.ll. heeft een aantal punten kunnen scoren, zoals 
de vrijheid om je geloof te bel�den, bepaalde gezinsrechten, enz. 
De sociale voorzieningen in het land ztjn goed en de prijzen van 
eerste levensbehoeften zUn laag. Niettemin voelen velen zich te 
kort gedaan �ede onder invloed van de televisie uit de B.R.D. 
De $ta�t confronteert de mensen met het fascistische verleden 
met het oogmerk �ensen te winnen voor het marxis�e. Dat �en daar 
niet goed in slaéJ.gt heeft te r.iaken Met het sterk do�matische van 
het marxis�e in de DDR. Doctrines worden van bovenaf op5elegd en 
er nortit te �einig ruimte gelaten voor initiatieven aAn de ba�is. 
Vo-:;r vele burgers z:in sta�t en overheid geen z.--,,�en, die vo)r hen 
leven. I� het or.1 die reden dat de verhoudinr, staat/;;e:-'.; iets ::1ilèer 
l s r.;eworden, o�:idat l!len vanuit. de kerkel ·J.�e b�sü:: nor· de ::-;e;e:::te
initiatieven ziet voortko�en? 
TJe �er;:e!'l hebi�en �eaccepteerd te functioneren :,iet :e 1-:e�, :-:iet



vóór, �aar tn het socialisme. Binnen de �er�_an kiest de C.F.K. 
vóór het socialisme, d.w.z. voor een marxisme waaraan men een extra 
dimensie denkt te kunnen toevoegen. Hoewel de c.F.K. naar ons ge
voel onvoldoeélde kritisc� staat tegenover de staat, verdient deze 
beweging toch onze aandacht, zo niet onze steun. 
De C.F.K. �iest partjj vóór de derde wereld en tegen het militair
industriile complex, de werkelijke vijand. Een vijandsbeeld-discussie 
loopt dan ook telkens daarop uit. Men vraagt ons dan ook om in de 
eerste p�aats de aandacht op de structuren te richten, die op oor
log aansturen. Een neutraal pacifisme spreekt hen niet aan, omdat 
dat de wereld niet verandert. 

Veel van het voorgaande kunnen we proberen door te geven. 
�at ons zeer duidelUk is geworden, is dat we moeten studeren op 
de geschiedenis van de vredesonderhandelingen. z�n we soms te arg
wanend en doen we te verachtelilk over vredesvoorstellen uit Oost
Europa? Vreeàzame co�xistentie.is ook een noodzaak voor hen al was 
het alleen maar om op die manier te kunnen ontkomen aan een bewa
peningswedloop, die uiteindelijk door het Westen om economische 
redenen gewonnen zou kunnen worden. 
Het bleek ons ook dat wat ons betreft de aandacht �eer nog dan tot 
nu toe gericht zal moeten worden op de politieke consequenties 
van een neen zeggen tegen kernwapens. 
Tenslotte nog een opmerking over de mensenrechten. Voor het mar
xisme in de DDR staan voorop de mondiale rechten en de sociale, 
Maatschappelijke rechten (recht op werk, behuizing enz.). Recht op 
meningsuiting heeft beperkingen. Fascistisch geachte opvattingen 
bijv. ·:,orden niet geduld, en fascistisch is men in de DDR eerder 
dan b� ons! Op dit terrein zullen we gauw tegenover elkaar komen 
te staan. Dit moet ons niet belemmeren om toenadering te zoeken 
b� groepen en personen, die op dit punt aanspreekbaar blijken te 
zijn. De nieuwe verhouding tussen kerk en staat heeft laten zien 
dat veranderingen mogelijk z�jn. 

Adressen in �ederland: 
IKV(Interkerkelijk vredesberaad)Anna Pau1ownaplein 3,'s Gravenhage.
WOEP(Werkgroep oost-europa projekten)Nachtegaalstr.77bis, Utrecht.
Aad en Elly van den Bos,Gendringseweg 28, 7122 HG Aalten. 
Liza en Han Huikeshoven, Anna Paulownalaan 149, 3708 HP Zeist.
Jaap Looise, Kerklaan 2, 4386 Vlissingen. 
Marie--Eve Schuurman, Brugakker 551, 3704 i'-ll., Zeist.

Ad de Rijk, Alexander Hegiusetr. 5, 7412 XN Deventer.

Loes Klee, Van 5oeyenlaan. 31, 3445 EX Woerden"
llenk van de Haas,Bekkerstr. 135, 3572 SG Utrecht.

Jannie en Jan van Oeemter, Groothertoginnelaan 48, 1405 EG Bussum.

Lisette Dekker, Bellamystr. 20bis, 3514 EN Utrecht.

Adres in de BRD: 
Hendrik K.raer.1erhuis, Limonenstr. 26, 1 Berlin 4 5 - Bi�D

Adressen in de DDR: 
CFK(Christliche Friedenskonferenz)Planckstr.20, Berlin - DDR 
Frau Lotte Holzer, Kl.Homeyerstr.J3, Berlin - DDR 
Dr. Wal ter Romberg, Dircksenstr.47, 102 Berlin - DD:i.1 
CDU(Christliche democratische Union)Otto-Nuschl<estr.59/oo, 1080 Berli: 
Ff'r.Joachim Liedt1�e, Am Güterbahnhof 5, Lübbenau - DDR- JS-'1� 
Pfr.Horst Branig, Pfarrhaus, Leuthen - DDR 
Pfr.Jan Laser, Iarchweg 1, Königswartha - DDR 
Udo Skladny, Virchovstr.1, Berlin - DDR 



t 
1 

l 

l 

Inhoud: 
blz. 

Gesprek met Lotte Holzer(een van de weinige overlevenden 
van de Berlijnse verzetsgroep"Heroert Daum". 
Het verschijnsel dien�tweie:eren. J 
Gesprek met Wal ter i�ornberg( een van de mede-ondertekenaars 
van een brief die de leiding van het IKV samen met de 
studie-afdelin� van de bond van evangelische kerken naar 
de wereldraad van kerken heeft gestuurd) 4 
Christenen en ��rxisten in de strijd voor vrede en ontwapening. 5 
De Christelijke democratische unie. 7 
De gemeente in Lübbenau. 9 
De gemeente in Leuthen. 10 
Een gesprek in Cottbus. 12 
De gemeente in Königswartha. 14 
Een convent in Göda. 15 
Gesprek met de burgemeester van Bautzen. 17 
Een rollenspel. 19 
Buchenwald. 20 
Lezing van de marxist Karl Freese. 20 
Lezi�g van de journalist Udo Skladny. 21 
Evalua. tie. 2J 

WOeP. 
De WerkgTOep Oost Europa Projekten stelt zich ten doel een 
veelzijdige informatie te verspreiden die gebrekkige informatie 
aanvulL c:n irrationele informatie bestrijdt. Dit gebeurt minimaa: 
vanuit een besef dar het zinvol is het koude-oorlog-denken af 
re breken, en maximaal vanuit de hoop dat geleerd kan worden 
van maatschappijen die zich socialisties noemen. 

Zij konkretisecrt deze doelstelling door de uitgave van Oost 
Europa Verkenningen en andere publikaties, <le organisatie van 
konferenties, lezingen en studiegroepen en door de organi
satie en begeleiding van studiereizen. 

Het Hendrik Kraemer Buis in West Berlijn is een oekumenisch 
centrum m�t een eigen karakter: klein, maar met een 
ondubbelzinnig kerkelijk en politiek engagement. 

De medewe�kers hebben niet alleen een verschillende kerkelijk6 
achtergrond, maar ook een andere nationaliteit. Nederlanders 
zijn er natuurlijk altijd bij, omdat de basis van het HKH de 
Nederlandse Oekumenische Ge111e"te is, in 1�49 opgericht. 
Het wa.s dan ook een nederla.ndse pionier in de oekumenische 
beweging, Hendrik Kraemer, die aan het buis zijn naam gaf. 
Kra.,!·:a, s engagement lag vooral in het gesprek met religies en 
wereldbeschouwingen en hij startte in de oorlogsjaren in 
Nederland de 11gemeenteopbouwbeweg1ng". 

In zijn geest houden we ons bezig met �agen van me��en en 
kerken in de DDR en andere socialistische landen. Vanuit de 
openheid die voor hem kenmerkend was prober·en we samen m�t hen 
te denken en te werke�, vooral als medewerkers van de 
Niederländische ökumenieche Geaeinde in der DDR. 
Door het uitbouwen van kontakten tussen Oost en West en bet 
uitwisselen van nuchtere en betrouwbare informatie proberen we 
bestaande vooroordelen af' te breken en te werken aan de vorming 
van een meer oekumenisch bewustzijn. 
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�4thouden op de openba.:Nt weg bij cl• ingm:a. \"'and� Rojelkaaeru t• Ubff! 
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bestt!'.-.rslcden, die cttl� tet "i'ilrbe� v-.d. Min.v • .D�tenaie,.tn wlitoa 01 

21 november 1981 aan de grot� vrede••bijHnkcr.st en optoobt te Auterdl 

h•dden àeelg-eti..{\mn. T.10 circe 35 burgerd.aonstrantn van �•ncabilleode, 
ook ou<.1eire leeftijd etJ efko11<etig uit wuk�e reg1onal.fl IJ:T•ei,oepen,PYü 1 

PPR en CPN, wi ldC?}. en p•ti tl� ur, bieder. a.:an 4c kazU"De-oommand.an t, ,, ... 
op e<;hter ni�t ie lngep.an. \.l•l verden ellkele boeketten 'bloeaen en •n14

.�eoak TOOr- en too:r- VV!f{be,atu...1r4en aanvaard.. ter plaat•• h1el4 JNn • 

k•l• ept,eob.e• ten ($UD8't• van het vena.14• gedr&B9patroon op �1 t:.ovo:tbm 

ctoor de aet venwaa1'Cl aneet ge•U&ttc. Meegnoerd.e en MNndeela op 
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tD "VredealHtwecf.na + pla:it:tka& •, verdm aan hot bek van û k&•aru OJ 

«elluca (en tentoact na &tloop op la.at Yan cle eoamandAnt YU"Wijdori). 

De �iogJ.nc ••liep in ••n naUp atHr e 1no14enten hebben de 
niet TC>ors-4&an. De Dlijkbau Tan MYoren inpUohte plaataelijke pera 

va• aam,eflig. 
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