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door drs. F. P. van Stam 

Drs. F. P. van Stam is Gereformeerd predikant te 
Leidschendam; hU werkt aan een dissertatie op kerk
historisch gebied. 

De verhouding tussen kerk en 
staat in de DDR 

In Nederland is een ontwikkeling aan de gang, waarin staat en kerk 1 in hun doel-
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einden minder met elkaar lijken te gaan sporen dan een jaar of twintig geleden. ',, 
Vandaag valt nog niet te voorzien of dit zich in versterkte mate zal doorzetten. Wel 
is nu reeds het aantal kwesties aanzienlijk, waarin elk van beide voor een andere 
benadering kan kiezen. Bijvoorbeeld: Past het wanneer kerken een asylfunctie willen 
vervullen voor illegale buitenlanders? Wat zal het gaan betekenen als in de kerken 
meer begrip groeit voor het fenomeen van de burgerlijke ongehoorzaamheid? Hoe 
dient het rassisroe bestreden te worden? Hoe gaat het vredesbeleid eruit zien? Hoe 
wordt gedacht over het bevorderen van een nieuwe levensstijl? 

Deze en dergelijke kwesties lijken de mo
gelijkheid in zich te hebben staat en kerk 
tot een confrontatie te voeren. Tekenend 
kan in dit verband ook zijn, dat de laatste 
tijd vaker en met meer kracht en soms 
irritatie de opmerking gemaakt kan wor
den, overigens zowel door politici als door 
kerkleden die niet in de politiek werken, 

dat de kerk de politiek niet voor de voe
ten moeten lopen. ln dit beeld past verder, 
dat bij de laatste kabinetsformatie infor
mateur mr. W. Scholten in zijn consulta
ties ook vertegenwoordigers ontvangen 
heeft van de landelijke Raad van Kerken. 
Worden de kerken voor de regering één 
van de gesprekspartijen en misschien nog 

1 Met 'staat en kerk' wordt een probleemveld aangeduid, dat als zodanig bekend is in de ge
schiedeniswetenschap, maar zoveel omvatten kan, dat het niet exact valt af te bakenen. De 
ene pool in dit probleemveld ligt bij de bijbelse oproep God meer te gehoorzamen dan mensen, 
de andere bij een strijd om de macht als van Bismarck in zijn Kulturkampf. In de DDR ligt 
het probleem voor de kerk in het spanningsveld tussen enerzijds zich niet willen aanpassen aan 
de belangen van de staat en anderzijds zich ook niet willen terugtrekken uit de samenleving 
alsof sinds het aantreden van een communistische regering de politieke relevantic van het 
evangelie met emeritaat gestuurd moest worden. 
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wel een lastige ook? 

Wie geïnteresseerd is in de verhouding 
staat-kerk, zal met genoegen kennis nemen 
van twee recente boeken over de evange
lische kerk in de Duitse Democratische 
Republiek 2 • Nu zit er een groot verschil 
tussen wat in de DDR de staat heet en 
wat wij bij ons de staat zouden kunnen 
noemen. Alleen al het gebruiken van dit 
woord in onze situatie roept gevoelsmatig 
weerstand op, omdat hetzelfde woord ge
bruikt kan worden voor onvergelijkbare 
grootheden. Maar dit gelaten voor wat het 
is, het is boeiend om mee te maken, dat 
in de DDR. als kerk en staat botsen, argu
menten gebruikt worden, die ook in de 
Nederlandse situatie worden aangevoerd. 

Na de Tweede Wereldoorlog 
Toen na de Tweede Wereldoorlog de 
evangelische kerken in Duitsland zich op
nieuw moesten organiseren, deden zij dit 
alsof er geen scheiding tussen de beide 
Duitslanden bestond. Er kwam de éne 
Evangelische Kerk in Duitsland (EKD). 
Onhoudbaar werd dit, toen de kerken in 
de DDR van staatswege een andere be
handeling kregen dan de zusterkerken in 
de Bondsrepubliek. De DDR-regering 
probeert de invloed van deze kerken op 
het openhare leven te verminderen. Er 
komt propaganda voor het atheïsme, 
waarin religie beschouwd wordt als een 
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bijna overleefd restbestand van het kapi
talisme en de burgers opgeroepen worden 
uit de kerk te treden. De communistische 
jeugdorganisatie valt het kerkelijke jeugd
werk aan, dat, aldus een artikel uit 1953, 
'direct door de in West-Duitsland en 
vooral in West-Berlijn gestationeerde 
Amerikaanse agenten- en spionagecentra
les geleid wordt'. 
Een ronduit pijnlijke situatie ontstaat, 
wanneer de éne EKD in 1957 een verdrag 
sluit met de Bondsrepubliek, waarin de 
zielzorg geregeld wordt in het Westduitse 
leger. De regeringsleider van de DDR, 
Otto Grotewohl, schort de betrekkingen 
met de EKD op, en komt met de beschul
diging, dat het westen via de EKD zijn 
wil probeert op te leggen aan de regering 
van de DDR. Hoe is het mogelijk, vraagt 
hij, dat christenen in de DDR verantwoor
delijk willen zijn voor de zielzorg in het 
leger van de vijand! De pers in de DDR 
schildert in het vervolg de evangelische 
kerk in de DDR smadelijk af als de 'Nato
kerk'. In deze periode loopt het aantal 
kerkleden sterk terug. En de EKD als 
geheel raakt als 'gefixeerd', zo is het wel 
genoemd, op het communisme en hoe 
daartegen een dam opgeworpen kan wor
den. 

De bouw van de Berlijnse Muur, waaraan 
op 13 augustus 1961 begonnen wordt, lijkt 
de christenen in de DDR als met een 
schok voor de realiteit te stellen, dat zij 

2 Die evange/ischen Kirchen in der DDR, Beiträge zu einer Bestandaufnahme, hrsg. v. Rein
hard Henkys; München, 1982, en 0. Luchterhandt, Die Gegenwarts/age der Evangelischen 
Kirche in der DDR, eine Einführung (Jus ecclasisticum, bd. 28); Tübingen, 1982. De eerstge
noemde studie gaat uit van de situatie van 1982 en laat zien hoe dat gekomen is. De tweede 
publikatie geeft bondig de hoofdlijnen aan in de ontwikkelingen van 1945 - 1982. Vrij 
recent is ook de publikatie over de katholieKe kerk in dit land van W. Knauft, Katholische 
Kirche in der DDR, Gemeinden in der Bewährung 1945-1980; Mainz, 1980. De confrontatie 
tussen de staat en de evangelische kerk is anders geweest dan die met de katholieke kerk, mede 
omdat een veel groter aantal DDR-burgers tol de evangelische kerk behoort dan tot de katho
lieke. De evangelische kerk schatte in 1981 haar ledental op 7,85 miljoen wat altijd nog ca. 
47% van de totale bevolking is, en de katholieke kerk schat haar ledental op 1,2 miljoen. 
Overigens bezoekt slechts 3 % van de christenen die tot de evangelische kerk in de DDR be
horen de zondagse erediensten (enige tijd terug berichtte het dagblad Trouw, dat in de her
vormd-gereformeerd samenwerkingskerk te Almere niet meer dan 4 % van het aantal leden de 
erediensten meemaakt). 
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het voortaan binnen deze staat zullen 
moeten vinden. Op heel verschillende 
wijzen wordt dit verwerkt. Binnen de 
evangelische kerk ontstaan twee typen 
antwoorden op de vraag: Hoe nu verder? 
Het eerste type komt erop neer, dat de 
belangen van kerk en staat uit elkaar ge
haald worden om botsingen te voorkomen. 
Binnen dit hoofdtype kunnen dan twee 
groeperingen aangewezen worden, die zich 
onderling lijnrecht tegenover elkaar voelen 
staan en elkaar van verraad kunnen be
schuldigen, terwijl vanuit de kerk bezien 
hun beider houding tot resultaat heeft, dat 
het werkterrein voor de kerk fors inge
perkt wordt. 

De ene groepering bestaat uit christenen 
die zwaar teleurgesteld zijn over de ont
wikkelingen in hun land na 1945 onder 
leiding van de communistische Sozialisti
sche Einheitspartei Deutschlands (SED). 
G!!en greintje hoop hebben zij voor hun 
samenleving, laat staan dat zij zich er nog 
voor zouden willen inzetten. Hun land 
verlaten kunnen zij niet meer, echter in de 
kerk beleven zij een soort 'innere Emigra
tion'. Tijdens de liturgie op zondag willen 
zij een ogenblik de ellende waarin zij ver
keren kunnen vergeten. Laat de kerk dus 
alsjeblieft niet vanaf de kansels of op 
synodevergaderingen zich bezighouden 
met wat er buiten de kerk in de samenle
ving aan de hand is, en laat het helemaal 
niet gebeuren dat de kerk haar leden op
roept om als gelovigen actief te zijn in de 
samenleving. Dat kan niet, want daar 
biedt de communistische SED geen enkele 
ruimte voor. In de ogen van deze zwaar 
teleurgestelde christenen vergist de kerke
lijke leiding zich schromelijk als zij meent 
dat met de leiding van de SED onderhan
deld kan worden. Het is jammer, vinden 
zij, maar op politiek en maatschappelijk 
terrein kunnen christenen niets meer be
tekenen. 
Een tweede groepering komt via een heel 
andere redenering tot de opvatting, dat de 
kerk zich niet rechtstreeks heeft in te laten 
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met wat er op politiek en maatschappe
lijk terrein gebeurt. Bedoeld worden hier 
de christenen die zich politiek verenigd 
hebben in de DDR-CDU. Al sinds 1945 
bestaat deze politieke partij in de DDR. 
Deze partij erkent de leidende rol van de 
SED in het uitbouwen van de DDR tot 
een socialistische staat. Deze DDR-CDU 
wil, de uitdrukking wordt veelvuldig ge
bruikt, als 'transmissieriem' fungeren tus
sen enerzijds de christenen en de kerk en 
anderzijds de politiek van de SED. In de 
visie van de DDR-CDU dient de kerk het 
geloven te bevorderen, dat is haar terrein. 
Het christelijk geloof heeft consequenties 
ook voor de politiek, maar het opsporen 
en de uitwerking daarvan valt buiten de 
competentie van de kerk. In kringen van 
deze CDU kan om deze visie te funderen 
teruggegrepen worden op de traditionele 
lutherse twee-rijken-leer. De SED heeft 
vele jaren gedaan alsof deze CDU de kerk 
vertegenwoordigde, hoewel geen synode 
ooit leden van deze CDU daartoe had be
noemd. Van de SED lijkt het begrijpelijk, 
dat zij aan het christelijk geloof geen 
directe politieke relevantie wil toekennen. 

Een tweede type antwoord op de vraag 
moeten gaan in de DDR ontstaan in een 
proces van heroriëntatie met alle moei
lijkheden van dien zoals het aan het 
daglicht komen van verschillende visies 
hierop. Aanvankelijk was er vooral oog 
voor het de kerk bedreigende karakter 
van het communisme. Later komen er 
ook andere openingen. Bijvoorbeeld 
wanneer in oktober 1960 de leider van 
de DDR, Walter Ulbricht, het positief 
waardeert van de kerk dat zij zich niet 
gekeerd had tegen het stichten van collec
tieve landbouwbedrijven, en in het publiek 
uitspreekt: 'Het christendom en de huma
nistische idealen van het socialisme be
hoeven geen tegenstellingen te zijn'. Zou 
het dan toch mogelijk zijn, dat de SED 
ruimte zou willen laten voor de kerk? 
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Scheiding Oost en West 
Een belangrijke rol speelt dan de bisschop 
van Thüringen, Moritz Mitzenheim. Hij 
behoort tot de eersten die inzagen, dat de 
scheiding tussen Oost- en West-Duitsland 
niet meer ongedaan gemaakt zou worden, 
en die bereid waren daaruit ook voor de 
DDR-kerk conclusies te trekken. Mitzen
heim is er voorstander van, dat de evange
lische kerk in de DDR zich losmaakt van 
de zusterkerk in de Bondsrepubliek. Nu 
had deze Mitzenheim bij vele kerkleden 
weerstand opgeroepen, doordat hij zich, 
drie dagen na het oprichten van de Ber
lijnse Muur, uit handen van Ulbricht de 
'Vaterländischen Verdienstorden in Gold' 
had laten uitreiken. Zijn positie werd er 
niet sterker op, doordat de SED probeer
de gedaan te krijgen, dat de kerk Mitzen
heim als hun speciale vertegenwoordiger 
voor het gesprek met de staat zou aan
stellen. 

Een strijd ontstaat binnen de evangelische 
kerk wanneer in 1963 een synode het rap
port 'Tien artikelen over de vrijheid en 
dienst van de kerk' uitgeeft. In dit docu
ment maakt de kerk duidelijk, zonder de 
DDR-CDU te noemen, dat zij zich niet 
wil laten gebruiken voor de plannen van 
de SED. Eén citaat uit dit rapport: 'Wij 
handelen in ongeloof, wanneer wij de 
aardse vrede verwisselen met de vrede van 
God, en wanneer wij onze inzet voor de 
aardse vrede onderwerpen aan de maat
staven van menselijke ideologieën, politie
ke idealen en vergeldingsideeën'. 

Onder leiding van Albrecht Schönherr 3, 

de latere bisschop van Berlijn-Branden
burg, komt hierop scherpe kritiek. De 
richting van deze kritiek is zeer belangrijk. 
Schönherr stelt namelijk, dat in de 'Tien 
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artikelen' dwalingen afgewezen worden die 
niet de grootste verzoekingen voor de 
evangelische kerk inhouden. Hét gevaar 
is zijns inziens, dat de kerk ervoor terug
schrikt te trachten een positieve invloed 
uit te oefenen op de samenleving. 'Aan
gezien de christen in de DDR in de ver
zoeking verkeert de hem omgevende we
reld geheel en al af te schrijven en als het 
werk van de duivel aan te duiden, haar 
successen met ongekwalificeerde angst, 
haar fiasco's met leedvermaak te bejege
nen, is het zaak om voor alles vast te stel
len, dat de realiteit ook van deze wereld 
een door de verzoening aan het kruis en 
door de bevrijding tot het Rijk van God 
gekwalificeerde realiteit is'. Nu hadden al 
vóór Schönherr andere christenen ge
waarschuwd voor het gevaar te blijven 
steken in een 'anti-houding', of te doen 
alsof christenen in de DDR slechts moes
ten zien 'te overwinteren'. Elisabeth Adler 
schreef in 1960, dat men niet alleen angst 
moest hebben voor het communisme, 
maar vooral ook 'angst voor de steriliteit 
van de kerk' en voor 'het sterven van de 
kerk dat door haarzelf veroorzaakt wordt'. 

Deze groep wil voorkomen, dat de kerk 
'in een religieus getto' terechtkomt. Om 
nogmaals Schönherr te citeren: 'De indivi
duele christen en de christelijke gemeen
ten kunnen hun erediensten slechts als 
erediensten van het gehele leven opvatten 
en niet enkel als afwikkeling van een 
stellig achtenswaardige, maar, daar het 
van het leven in de wereld geïsoleerd is, 
steriele cultus'. Laten de christenen in de 
DDR uit hun schuilhoeken komen, wordt 
het devies van deze groep. Wanneer in 
1969 vrij plotseling, mede op aandrang 
van de SED, de evangelische kerken in de 

" Atbrecht Schönherr, geboren in 1911, een leerling van Bonhoeffer, slaat in de traditie van 
de 'bekennende Kirche', waarop Kart Barth grote invloed had. Schönherr heeft in belangrijke 
mate zijn stempel gedrukt op de koers van de evangelische kerk in de DDR na 1969. Bij zijn 
70ste verjaardag vcrscheen er een bundel met belangrijke documenten uit deze kerk sinds 1970, 
waaronder toespraken en redevoeringen van Schönherr. Het betreft de bundel Kirche als Lem
gemeinschaft, Dokumenteaus der A1beit des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR; 
Berlin (Ost), 1981. 
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DDR zich losmaken van de zusterkerken 
in de Bondsrepubliek, vat deze groep dit 
niet enkel als een nederlaag op. 

Kirche im Sozialismus 
Wanneer er in 1969 een zelfstandige evan
gelische kerk in de DDR gevormd is, 
wordt met kracht de bezinning voortgezet 
over haar plaats in die samenleving. Een 
landelijke synode in juli 1971 te Eisenach 
spreekt uit: 'Als het erom gaat een ge
tuigenis- en dienstgemeenschap van ker
ken in de DDR te zijn, dan is het van be
lang, dat deze kerk haar plaats goed ziet: 
In deze aldus gevormde samenleving, niet 
naast haar, niet tegen haar'. Sindsdien 
wordt een gevleugelde uitspraak waar in
spiratie van uitgaat: 'Kirche im Sozialis
mus' 4. Aansluitend bij Dietrich Bonhoef
fer wil men 'kerk voor anderen' zijn. Ook 
de gevaren hiervan worden onderkend. 
Schönherr, de architect van de nieuwe 
koers, wijst later op het gevaar zowel van 
de aanpassing als van de afwijzing: 'Het 
gevaar van de aanpassing is daarom zo 
groot, omdat het voor een machteloos ge
worden kerk een sterke verlokking kan 
zijn om de vrijheid en volheid van haar 
verkondiging in te ruilen voor het linzen
gerecht van een grotere overlevingskans. 
Het gevaar van de afwijzing berust op de 
verkeerde overtuiging, dat een in kern 
atheïstisch en totalitair regiem overal en 
altijd slechts het verkeerde kan voort
brengen'. Wat het laatste gevaar betreft 
had hij al eens eerder uitgesproken: 'Ook 
een staat, die uitdrukkelijk het marxisme
leninisme belijdt, is voor God geen witte 
plek op de landkaart van zijn aarde'. 
Het zelfstandig worden van de evangeli-

148 

sche kerk in de DDR had ook tot gevolg, 
dat de DDR-staat daarmee een belangrijk 
strijdmotief tegen de kerk verliest. Er ko
men nu van staatswege enkele positieve 
signalen. Zo verklaart de secretaris van de 
SED, Paul Verner, in 1971: 'Er is sprake 
geweest van een verpruising van de evan
gelische kerken, en van nationalistische 
ja zelfs fascistische vervalsingen van de 
christelijke boodschap, een socialisering 
van de christelijke leer is er tot dusver niet 
geweest en zal er ook in de toekomst niet 
komen'. Jaren later, op 6 maart 1978, 
-een datum die de meeste christenen in de 
DDR kennen - komt het tot een gesprek 
op het hoogste niveau over de kerk, na
melijk tussen de leider van de DDR, Erich 
Honecker, en bisschop Schönherr. Er 
wordt overeengekomen, dat in 1983 zowel 
de staat als de kerk de 500ste geboortedag 
van Luther zullen herdenken. De staat 
garandeert voortaan de uitbetaling van 
pensioenen ook aan kerkelijke medewer
kers. Er mogen weer kerken gebouwd 
worden in nieuwbouwwijken. V oortaan 
zal de staat pacht betalen voor landerijen 
en bossen, die vroeger het bezit van de 
kerk waren en onteigend werden. Zesmaal 
per jaar krijgt de kerk zendtijd voor de 
televisie, en elke laatste zaterdag van de 
maand mag de kerk een programma ver
zorgen voor de radio. Afgesproken wordt 
om ook in de toekomst zulke gesprekken 
op het hoogste niveau te laten plaatsvin
den. Men wil voorkomen, dat het tussen 
de staat en de kerk tot onnodige botsingen 
komt. Beide partijen achten het van be
lang, dat over en weer de maatregelen 
van de een voor de ander 'durchschaubar' 
zijn. 

4 Eén van de toonaangevende tijdschriften over de kerk in de DDR heet Kirche im Sozialis
mus, Materialien zu Entwicklungen in der DDR, dat zesmaal per jaar verschijnt in Berlijn
West. Het valt op, dat er in ons land nauwelijks bibliotheken zijn die geabonneerd zijn op deze 
uitgave. Een vluchtig onderzoek doet vermoeden dat enkel het instituut voor oecumenica, be
horend tot de universiteit te Utrecht, deze uitgave bezit. Is dit een aanwijzing voor een onder
schatting bij ons van de evangelische kerk in de DDR? Opvallend is verder, dat enkele grote 
bibliotheken wel het maandblad Slandpunkt, Evangelische Monatsschrift (Berlin-Ost) bezitten, 
dat vooral gebruikt wordt door leden van de DDR-CDU. 
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Hier lijkt zich toch wel een vrij aanzien
lijke koersverandering te voltrekken in de 
politiek van de SED. Honecker zou in dit 
verband tegenover Schönherr zich hebben 
laten ontvallen, dat het hem veel moeite 
gekost had zijn achterban hierin mee te 
krijgen. Een wettelijke basis echter heeft 
de SED aan dit contact en de volgende 
gesprekken niet willen geven. 
Schönherr van zijn kant heeft er Honecker 
op gewezen, dat zulke contacten meer 
moeten zijn dan het scheppen van een goe
de sfeer tussen de leiders van de staat en 
de kerkleiding: 'De individuele burger zal 
op zijn plaats in de samenleving moeten 
kunnen ervaren hoc goed de verhouding 
tussen de staat en de kerk is'. 

Een wettelijke basis ontbreekt dus aan 
zulke ontr:~oetingen als boven vcrmeld 
zijn. Dit betekent, dat de staat als dit 
haar van pas komt niet door wettelijke be
palingen gehinderd zal worden om de 
zaak terug te draaien. 
Al enkele maanden na 6 maart wordt de 
prille relatie op de proef gesteld. De staat 
blijkt namelijk in het geheim het invoeren 
van een nieuw vak op de scholen voor te 
bereiden - over 'durchschaubar' gespro
ken! -en wel 'verdedigingskunde'. De 
kerk komt dit te weten en protesteert 
scherp. Zo raken jongeren vertrouwd met 
een oorlogsstcmming. terwijl vrede meer 
dan ooit nodig is, stelt de kerk. 
Nu zal dit protest van de kerken voor de 
DDR-regering niet onverwacht gekomen 
zijn, daar juist de evangelische kerken in 
de DDR een sterke vredestraditie 5 ken
nen. Toen de DDR in 1962 de dienstplicht 
invoerde, kwam de bisschop van Magde
burg, J. J änicke, met een oproep dienst 
te weigeren. Bisschop Mitzenheim valt 
hem hierop aan en gebruikt daarbij onder 
andere het argument, dat het niet aan de 
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kerken is om de vraag te beantwoorden 
'of strijdkrachten en verdediging nodig en 
raadzaam zijn'. De kwestie van het dienst
weigeren escaleert daarop in de volgende 
jaren, waardoor de DDR-regering in 1964 
'bouweenheden' instelt, waarin dienst
plichtigen niet hoeven leren schieten, maar 
wel bunkers etc. moeten bouwen. De kerk 
signaleert daarop, dat dit geen echt alter
natief is en verzoekt om een sociale ver
vangende dienst. In 1965 publiceert een 
synode een rapport, samengesteld door 
een commissie onder leiding van de al 
genoemde bisschop J änicke, 'Zum Frie
denstdienst der Kirche', waarin de kerk 
de voorkeur aan dienstweigeren geeft bo
ven dienstnemen. De DDR-regering 
reageert furieus. T n de pers wordt dit ker
kelijke document afgeschilderd als 'een 
bewuste staatsvijandige actie'. 
Zoals hiervoor gezegd bereidt de staat in 
1978 in het geheim de invoering voor op 
scholen van het nieuwe vak 'verdedigings
kunde'. Het plan lekt uit, waardoor onrust 
ontstaat. En de kerken gaan navraag doen 
bij hun regering. Een vertegenwoordiger 
van de regering geeft de plannen toe, maar 
stelt, dat die gezet moeten worden in het 
kader van de vredespolitiek van de DDR! 
De kerk verzoekt vervolgens de regering 
opnieuw de plannen niet uit te voeren, en 
kondigt tegelijk aan, dat zo de plannen 
worden uitgevoerd, zij zich het recht voor
behoudt met een eigen programma tot 
vredesopvoeding te komen. Kort daarop 
informeert de kerk de burgers over de dan 
nog steeds niet openbare plannen van de 
regering! In september 1978 wordt het vak 
'vredeskunde' op de scholen ingevoerd. 
Twee maanden later al komen de kerken 
met een handreiking als tegengewicht. In 
1980 geeft een landelijke synode te Lcip
zig het programma 'Erziehung zum Frie
den' vrij. Daarin stelt de kerk opnieuw, 

0 Zie hiervoor Friedenshe1vcgung in der DDR, Texte 1978-1982; Hattingen, 1982, enK. 
Ehring/M. Dallwitz, Schwcrter Zll P!lugsclwren, Die Friedcnshewegung in der DDR (rororo 
aktuell, 5019): Reinbek, 1982. 
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dat, ethisch beschouwd, dienstnemen en 
dienstweigeren niet gelijkwaardig zijn. 
Discussie over de vraag of oorlog geoor
loofd kan zijn acht de kerk achterhaald, 
daar het er nu op aan komt maatregelen 
te nemen die vertrouwen kunnen opbou
wen. Ook wordt de consequentie onder 
ogen gezien 'om zonder de bescherming 
van wapenen te leven'. Gewezen wordt 
op de tweeslachtigheid van het enerzijds 
willen voeren van een politiek tot ont
spanning en anderzijds het opvoeren van 
de militaire bewapening. Op dezelfde sy
node in Leipzig wordt besloten voortaan 
jaarlijks in de maand november een 'vre
desdecade' te houden, dit samen met de 
zusterkerken in de Bondsrepubliek. 
Het laat zich raden, dat door deze opstel
ling van de evangelische kerk de spanning 
met de regering is toegenomen. 

Sinds de publikatie van 'Erziehung zum 
Frieden' is de spanning nog verder toege
nomen door drie gebeurtenissen. Zo wordt 
er buiten de kerk om een actie gevoerd 
om alsnog sociale vervangende dienst
plicht te krijgen. Meer dan 5000 hand
tekeningen stonden onder een petitie daar
toe, welke aangeboden wordt aan een sy
node. De regering laat weten, dat dit on
derwerp bij haar niet bespreekbaar is. 
Toch zegt een synode te Güstrow in sep
tember 1981 de actievoerders toe te zullen 
proberen dit wel bij de regering bespreek
baar te krijgen. 

Zwaarden tot ploegscharen 
In november 1981 bood de kerk tijdens de 
vredesdecade bij het werkmateriaal een 
sticker aan met daarop de afbeelding 
'zwaarden tot ploegscharen'. De regering 
verbiedt het dragen daarvan en het komt 
zelfs tot enige arrestaties van personen 
die dit verbod negeerden. De kerk neemt 
het op voor personen die hierdoor in 
moeilijkheden kwamen. Ook komt een 
regionale synode met een schrijven, waar
in, met vele citaten gestaafd, aangetoond 
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wordt hoe in DDR-publikaties het beeld 
'zwaarden tot ploegscharen' dat de Rus
sische regering geschonken had aan de 
Verenigde Naties geprezen was. Met an
dere woorden: Waarom toont men zich nu 
ineens zo boos? In de maanden daarop 
lanceert de SED een tegenoffensief met 
leuzen als: 'De vrede moet verdedigd wor
den -de vrede moet bewapend zijn'. In 
april 1982 verklaart de kerk tegenover een 
hoge regeringsfunctionaris, dat zij zich 
'niet in staat voelt de jeugd de houding 
van de staat duidelijk te maken'. Deze 
functionaris stelt daarop, dat de in omloop 
gebrachte sticker 'een verzwakking van de 
bereidheid om zich te verdedigen in de 
DDR' teweeggebracht had. 
Een derde gebeurtenis vond te Dresden 
plaats op 13 februari 1982, de dag waarop 
het verwoestende bombardement op die 
stad herdacht werd. De herdenking liep 
uit op een luid protest tegen het opvoeren 
van de bewapening in West èn Oost. De 
regering kon dit moeilijk tolereren en zag 
zich in de situatie geplaatst om de demon
stranten met geweld uiteen te jagen. Toen 
is de kerk te Dresden met het voorstel ge
komen de deuren van de Kreuzkirche te 
openen om dan binnen de muren van de 
kerk een discussie te voeren. De staat 
stond daarop voor het dilemma de kans 
te lopen het wereldnieuws te halen door 
een gewelddadige en mogelijk bloedige 
botsing tussen politie en demonstranten 
of in te gaan op het voorstel van de kerk. 
Tot het laatste heeft de staat besloten. 
Echter, toen hebben ook vertegenwoordi
gers van de kerk, die de meer dan 5000 
aanwezigen, voor het grootste deel jonge
ren, toespraken, meegemaakt, dat zij naast 
instemming ook fluitconcerten en boe
geroep oogstten. De vraag is sindsdien 
hoelang de kerk nog greep houdt op de 
vredesbeweging in de DDR, die zich ook 
elders in het land als een vrije beweging 
roert. 

Hoe dit allemaal verder zal gaan? Zal de 
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staat de moed kunnen opbrengen in ge
sprek te komen met de vrije vredesbewe
ging? Zal de kerk deze beweging van te 
drieste stappen weten te weerhouden? In 
ieder geval is de verhouding staat-kerk in 
de DDR er een vol spanning. 

De bedoeling van dit artikel was om te 
laten zien, dat een bepaald soort argumen
ten, die in de confrontatie tussen staat 
en kerk in de DDR naar voren komen, 
ook hier gebruikt wordt. Het over en weer 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 3/83 

151 

voorkomen van dezelfde argumenten, 
waarbij het interessant is op te merken 
door wie ze gebruikt worden, zegt op zich 
nog niets over de juistheid of onjuistheid 
ervan. Wel kan het ons ook eens met wat 
andere ogen naar onze eigen argumenten 
doen kijken. 


