
1) Zo nodig andere rubricering aangeven. 

Distr.: 

Afschr.: 

Betreft: IKV-ACTIE ONDER CDA-VLAG 

ACD 1 7 2 t) � ts (,

datum 1 9 APR. 1984 

co 

b. ,--- d.

BiJlage(n): 

BO: :/_, CJS-. b/tf>. 

heeft namens het Interkerkelijk Vredesberaad

een aantal gereformeerde CDA-leden uitgenodigd om op 1 maart 1984 te 
Utrecht aan de Kromme Nieuwe Gracht overleg te plegen over het plaatsen 
van kernwapens. 

In totaal waren er zo'n zestig personen aanwezig. De indruk werd verkregt 
dat het om een welgekozen selectie van CDA-leden ging: qua regio was er 
een evenredige vertegenwoordiging. 

Op de bijeenkomst werd duidelijk dat een van tevoren opgezet plan werd 
ontvouwen en ten uitvoer gebracht : 
"Bedoeling ia, dat er binnenkort in de dagbladen een grote advertentie 
verschijnt waarin de aanwezige CDA-era en nog vele andere politieke 
clubgenoten zich uitspreken tegen de plaatsing van kernwapens in Neder
land".· Mient Jan FABER zei ook met zoveel woorden "dat het IKV daarbij 
buiten' echot aoet blijven en dat het moet lijken op een actie die puur 
uit het CDA voorkomt. Met name voor de niet van het IKV gecharmeerde 
CDA-mensen moet deze advertentie een aanleiding zijn om een meer tegen d 
raketten gerichte houding aan te nemen ••• " 

Behalve ���ient Jan FABER werd het woord gevoerd dool (Wim BARTELS,. 

Het IKV-plan wil verder dat de CDA-ers in groepsverband tegen kernwapene 
gaan werken. 

�Ivan RIJN, een wethouder uit Stiens (rriesland)/ zal daartoe ale hoofdcoö1 
dinator en centraal meldingspunt fungeren. 
Hij kiest per provincie een zijns inziens geschikte coördinator, die op 
zijn beurt weer zo'n twintig andere CDA-leden om zich heen zoekt. 
Bedoeling is dat het IKV zich verder volledig terugtrekt uit deze CDA
beweging. 
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de kerk. De synode heeft zi, 
voorgenomen voorstellen te t 
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De stichting HBV ia in 1981 o 
gericht als reactie op de pasto1 
le brief uit 1980, die het bezit vi 
kernwapens afwees en op 
UCV�pagne tegen de ker
wapens. Vorig jaar verwierp 
synode met 35 tegen 1'1 stemm 
het voorstel om de paston 
brief in te trekken. Tevens w, 
genie de synode aan ICTO 
HBV eenzelfde erkenning te 1 
ven als het IKV. Het BBV ti 
ruim vierduizend contrtbua 
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uEN HAAG - Met hun l 'aber: 1aat kerk daad 
radicale uitspraken tegen • • 

· �::��1:r�r���:; b1J het woord voegen
· dan de daad bij het woord
voegen.

. Dat zei IKV-secret.aria M. J. Pa
ber gist.eren bij de NCRV naar 

· aanleiding van de uitlatingen
-van de hervormde synodevoo,.
;átter, ds. C. B. Roo.,, dat de ltet'
ken na een plaat&ngsbesluJt 
van het parlement niet moet.en 
deelnemen aan acties bij Woe� 

.drecht. 

Hij benadtukte dat synodes en 
kerken relt moeten invullen IJl 
welke daden zij hun woordeo 
omzetten. ,,Als het alleen bij het 
woord bllj!t wordt het volst• 

vrijblijvend en ni.ltszeggend". 
Faber heett de indruk dat de 
kerken zich terugtrekken van de 
acties tegen de komst van nieu
we kernwapens en dat be
vreemdt hem, omdat de kerken 
de afgelopen Jaren radicaal nee 
hebben gezegd tegen nieuwe 
kernwapens: .. Gezien die opstel
ling moeten z1J bespreken of zlJ 
nog langer meewerken met een 
overheid die de2le wapens � 
staat". 
Volgens Faber kunnen de ker
ken alleen maar concluderen 
dat zij die medewerking moeten 

o� ... En 1t vindt dat de
kerken dat ook moeten zeggen",
aldus Faber.

Terrein van kerken 
Zijn oproep aan de kerken actie 
te ondernemen heeft alle8 te ma
ten met de behoefte van het 
IKV aan steun van de kerken. 
,.Het IKV is een kerkelijke in
stelling en die heeft Juist als de 
situatie kritiek wordt, grot.e be
hoefte aan de steun van de eigen. 
kerken. Als de kerken betere 
·voorstellen hebben hoe we moe-

ten optreden om de kruisra 
ten t.egen te houden. dan h°' 
wij ons aanbevolen. De kei 
kunnen echter niet zeggen b 
ons terrein niet, het 1s wel l 
terrein," aldus Faber. 

mJ pleitte voor int.en.slet ove 
tu.saen IKV en kerken ovet 
weg die momenteel gegaan a 
worden ... Of die weg gescheJ, 
18. is een tweede, maar de ket! 
en het IKV zullen in elk ae 
wat moeten doen." 

Het IKV ral naarzlJn men1na 
kerken niet vaarwel zeggen: ., 
band met de kerken is voor < 
belangrijk,.omdat wij een ond 
deel van de kerken zijn." He1 
volgens Faber echter aan de ki 
ken om te beslissen of r.e een 
gen Interkerkelijk Vredesbera 
willen hebben. 
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