
Kerk in de DDR enige ,p<lrti.jonafhankelijk instituut 

'HOLLANDITIS' IN DE 'VREDESSTAAT' 

Bij vele jonge gelovigen in de DDR Y'1,Jzen dE twijfels over de zin 
van het toenemende militarisme, ' zoals het Wehrunterricht op de middEL
bare scholen en de paraatheidsoefeningen in dE bedrijven. Zelfs jongeren 
die van huis uit niet gelovig zijn opgevoed hebben op hun 'jas een 
button genaaid met de 'tekst 'Zwaarden tot Ploegscharen' , .:de leus van 
een kerkelijke vredesweek die in Dresden werd gehouden. De autoriteiten 
kijken geërgerd toe, maar grijpen nog niet in. 

Buitenstam1ders zullen over deze terughoudEndE opstelling van de 
Oostduitse overheid vel"baasd,zijn als ze vertrouwd zijn met het cliché 
dat cfwistenen in Oost-Eur'opa aan voortdurende vervolging onderhevig 
zijn. Meer ingewijden weten echter dat een goedE verstandhouding tus
sen kerk en overheid in de DDR voor beidEn erg belangrijk is. Over 
dE grilUge rgaUteit van een 'christelijke enclave' in een staat die 
het athefsme propageert gaat het volgendE artikel. 

Even schrik ik als ik in een kerkelijke verblijfsruimte bij Oost-Berlijn 
een man in een grijsgroen legeruniform aan tafel zie zitten. Maar zijn 
schouderinsigne - een schepje - stelt me gerust. Het moet een van de 
honde rden dienstplichtigen zijn die de afgelopen jaren hebben geweigerd 
wapens te dragen in hun diensttijd en er de voorkeur aan hebben gegeven 
'Spatensoldaat ' te worden. Van hem heb ik in oorlogstijd geen kwaad te 
verwachtËn ~ Ondanks zijn forse gestalte maakt hij een beetje een sloe
berige inàruk . "Weiger j e wapens? " , vraag ik hem overbodig. "Jac De 
Duit.sers hehben al lang genoeg wapens gedragen en Ç1aar is alleen maar 
ellende van gekomen". IIMaar \-;ord je wel goed behandeld?1I Want over de 
behandeling van deze 'weke pacifisten' hebben ik minder leuke verhalen 
gehoord. "Ja. De Bausoldaten hebben acties gevoerd voor een betere be
handelinq en nu worden ze goed behandeld, zelfs beter dan de andere 
dienstplichtigen" • 

De wapi2flweigering is in he t Oostblok een groot voorrecht. 
]'I~an de inspanning van de kerk :ln de vroege jaren '60 - toen deze 
nog in één overkoepelend orgaan zat met de kerk in West-Duitsland 
is het te danken dat het mogelijk is. Dankzij de zelfstandigheid van 
de kerken in de DDR, waarvan de Evangelische met ach,t miljoen leden 
wel de groo"tste is, komen er uit deze richting vaak voorstellen die 
sterk af ... Iijken van die van de regeringspolitiek in Oost- Berlijn. 

En dat. valt des te meer op in deze 'totalitaire' staat, \vaar de par
tijlj:aders hun invloe d zoC!ver mogelijk willen laten gelden. Haar het 
krantje van de plaa'tselijke konijnenfokkersvereniging trots meldt dat 
de fokresultaten geheel hebben beant ... ,oord aan de richtlijnen van het 
tiende partijcongres van de Social-i.s'tische Einheitspartij Deutschlands., 
de S.E.D~ " De periodieken van de kerk zijn dan welis\.,raar Biet '<Jt~lijk
geschakeld', maar toch \'loràt ook tjecontroleerd 'of deze bladen ' qua in 
houd niet. te veel afwijken van de partijlijn. 

Toch is de kerk in de DDR het enige instituut dat echt losstaat van 
de SED en een eigen maatschappijtje draaiende houdt. De kerk heeft 
radiozendtijd, er zijn diverse kerkelijke uitgevers en drukkerijen en 
voor blinden worden daar zelfs boeken gedrukt e 

Dat dit \ ... ordt getolereerd heeft de kerk niet alleen te danken aan 
de huidige soepele opstelling van de hogere geestelijken .. :Dok .-J.s 'dè 
kerk zo goed als onmisbaar door het vele maatschappelijk werk dat in 
kerkelijk verband word verrichte 

Op sow~ige gebieden laat de staat nogal eens verstek gaan. Hoe kan 
het ook anders als propaganda en prestatie zo overheersen? Soms lijkt 
het of alleen de productiecijfers tellen. Bij iedere fabriekspoort tref ' 
je een vitrine aan, waarin de foto's van 'UnsereBesten' prijken p de 
mensen die de afgelopen periode het hardst hebben gewerkt. 
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De DDR-media gaan er prat op dat iedereen werk heeft. Maar da.t homdt 
nog niet in dat iedereen gelukkig is o Diegenen die minder betrokken zijn 
bij het arbeidsproces zijn het kind van de rekening. Gehandicapten worden al
leen van staatswege verzorgd en gerevalideerd als er kans is dat ze in 
de toekomst weer volledig aan de slag kunnen, want de ijzeren we 'tten van 
de economie gelden hier even hard als in het westen: geld dat moet worden 
uitge geven moet ook weer terugkomen .. Over die mensen die buiten het 
arbeidsproces vallen ontfermt d e kerk zich .. Zij exploiteert meerdere 
zieken- en bejaardentehuizen en heeft ook instellingen voor geestelijk-
en lichameli jk gehandicapten onder haar hoede . Deze tehuizen zijn vaak 
met betere voorzieningen uitgerust dan die van de staat , niet in de 
laatste plaats doordat de kerken in de Bondsrepubliek met de nodige 
gelden en materialen bij springen. Zo wordt de staat een aanzienlijke 
financiële en materiële last uit handen genomeno 

Maar ook voor anderen heeft de kerk een belangrijke functie. Want 
veel mensen doen slechts voor de vorm mee aan d e prestatie- en pro
paganda. Want ' s avonds g·even velen de voorkeur aan de Ivestduits'l 
televisiekanalen. Van staatswege wordt niet graag toegegeven dat de 
mensen ondarL'<s de '.volledige werkgelegenheid toch persoonlijke proble
men kunnen hebben. Voor deze mensen hebben dominees en pastoors vaak 
een get .... illig oor. Zij organiseren gespreksgroepen voor me nsen die 
tobben me t. overma·tig drankgebruik (alcohol is de 'èrug' van het Oost
blok) of hw.\relijksproblemen hebben .. Jongeren die een kans op een baan 
of studieplaats hebben v erspeeld omdat ze op school geen blad voor 
hun mond \ojilden nemen, kunnen binnen de kerk nog worden opgeleid voor 
verpleger. De inspanning voor de mogelijkheid 'Bau- op Spatensoldaat' 
te worden heb ik al eerder vermeld. 

Door de opstell.ing buiten he·t strakke politieke SED·-stT.amien is de 
kerk een toevluchtsoord geworden voor alles wat een b p.etje alternatief 
is .. Restauratieprojecten voor de v e le vervaillen do::: ·psk~rk:jes trekken 
onder de vele vrij\villigers ook niet-gelovigen Cl Keext. het in ~vesten 

een groot deel van de jeugd rondom de puberiteit de kerk defini~ief 
de rug toe , in de DDR l ijkt eerder het omgekeerde te gebeuT.en. 
Opvallend · is onder de actievere christenen de divi:n:siteit aan beroepen. 
Aan de kerkelijke activitei·ten .... :~!." .. ~ .: .. ! .. _ zowel verplegers e:n studenten 
als dakbedekkers, bouwvakkers, bakkers, tirrunerlieden en fysiutherapeu
ten deel. Hun politieke interesse is vaak opmerkelLjk. 

En juj.st door dat laat.ste blijft de staat wantrouwond tegenover de 
activiteiten van gelovigen. Daarom houdt de veiligheidsdienst (de Staats
sicherheit, gewoonlijk 'Stasi ' genoemd) hen nauwlett end in de gaten. 
Openbare bi.jeenkomsten gaan vaak vergezeld met de aanwezigheid van 
breedgeschouderde heren in lange regenjassen die op afstand toekijken. 
Jongeren ;. .. Oost-Berlijn die op hun parka's de sticker 'Z,.aarden tot 
Ploegscharen' dragen worden regelmatig opgepakt en verhoord. Ook leer
krachten manen hen aan deze slogan van-·hun kleren te vervlijderen. T\..,ee 
vrienden v an mij die de l eus op hun voordeur hadd,zn geplakt werden 
àcor een me debewoner aang'egeven bij de' politie" Een groe p Ijongeren die 
me·t de tre in op weg wagen naar een kerke lijk treffen en deze button ook 
droege~. mochten de stationshal niet verlaten voordat ze deze van hun 
kleding hadden ver,.ijderd . en afgegeven. De grootste grief van de 
autoriteiten tegen deze - in onze ogen volkomen onschuldige - kreet 
is dat zij vrezen dat er een generatie jongeren ontstaat die de 
'Imperialistische NATO- dreiging' niet meer serieus neemto 

Want het woord • vrede , wordt in het Oosten gebruikt op een manier 
die je in Nederland alleen nog maar in zeer rechtse kringen t egen-
komt: die vrede kan a l leen worden gegarandeerd met een sterk gedisci
lineerde legermachto "Die Nationale Volksarmee . sichert unsere Frieden" 
staat op de spandoeken van de door de staat georganiseerde manifest.aties 
tegen de 'NhTO- Hochrüstung'. De SED (=de staat) voert dus 'vat vrede 
betreft een tweeslachtige koer s. Zij . bejubelde einu 1979 het terugtrek-
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van 100.000 man Russsische troepen uit de DDR, maar zei er niet bij 
dat even later Afganistan werd bezet door een even grote troepenmacht. 
Een toevallige samenloop van omstandigheden? 

Uitvoerig wordt aandacht besteed aan de demonstraties in het Westen, 
die gericht zijn tegen het 'NATO-RaketenbeschluB', maar een grote 
demonstratie in Dresden die niet door de SED was georganiseerd, maar 
door de ker~ en vijfduizend mensen trok, werd verzwegen. Hier werden 
voorstellen gedaan om lanceerinstallaties voor kernraketten in de 
DDR te ontmantelen en stelde landsbischop Hempel voor het het 
Wehrunterricht op de scholen te vervangen door lessen in 'vredesopvoe
ding'. De hogere kerkleiding distantiëert zich overigens van deze 
activiteiten uit angst dat de voortdurende dialoog met de staatsver
tegenwoordigers er anders onder gaat l-ijden. 

Maar toch blijkt dus da·t de staatsleiding die denkt dat een sterk 
gemilitariseerd Warschaupact 'de vrede kan afdwingen' niet door iedereen 
kritiekloos in haar uitspraken wordt gevolgd. De kerk, die lin rantal 
volgelingen het aantal leden van de SED ruimschoots overtreft~ heeft 
de slogans van \vesterse vredesgroeperingen overgenomen. De staat heeft 
niet overzien \vat de gevolgen zijn van het voortdurend prijzen van deze 
bewegingen i~ haar media. Nu in het Westen steeds meer wordt ingezien 
dat de NATO als een echte bedreiging wordt gezien door het Oostblok, 
is bij mensen in de DDR de gedachte opgekomen dat er in westerse landen 
hoe dan ook een angst kan zijn voor de bewaping van het Warschaupact. 
Daarom vinden zij dat ook in het Oos'tblok eenzijdige stappen voor ont
vlapening m0eten worden genomen om de mensen in West-Europa vertrout-len 
te sche.nke n .. 

Het is noq niet duidelijk wat e.r gaat gebeuren als er werkelijk 
een polarisatie onstaat tussen kritische gelovigen (en in de toekomst 
misschien ook niet-gelovigen) en de leiding van de staato Nu al hebben 
de hogere vertegenwoordigers van de kerken in Oost-Duitsland hun 
basis niet meer volledig in de hand. Als de staat hard tegen deze 
'onafhankel;!'jken' zou gaan optreden, maakt deze zich tegenover het 
\'lesten weinig geloofwaardig en verpeelt de SElD ,\!Jermoedeli jk bij 
\vesterse vredesbe~.,egingen het laatste restj e goodwill dat daar nog 
is te vinden sinds de intrede" van de staat van beleg in Polen . Het. is 
clan ook niet ondenkbaal: dat deze vredesproblemathiek oorzaak zal worde.n 
van een nieuw spanningsveld in he't Oostblok, met name in de DDRo 

EDUARD BEKKER 
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Kerk in het socialisme. De Berliner Dom weerspiegelt zich in h e t 
palast der Republik in oos t-Berlijn. 

Fe rn s eh t unn en Hari t!nki rche bi j 
de Alexan:!er;lla te: in Oost-Berlijn. 
Pt.e i kt de stem van de rc~ering v/er
kelijk ver:!er dan die van de kerk? 
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Leus in Hngdeburg. De staat voert de 
prestati emoroal hoog ' in het vaandel. 

Het symbool van de vredes- I 
decade i n Dresden (november I 

'8~h ru2t getolereerd. \J 
r---- -------

I 
I 
I 

. ) Het aantal burgers i.n de ;JDR dat aangèslo- : 
ten is bij Gen k"rk bedraag t cmgeveer tien 
mil lioen t =onggveer t·.eederde van de t otale :1 
bevolking). Ruim a cht milli oen zijn iivange,. 
lisch- Lutheraans, 1.3 millioen zijn Rooms- . 
Katholiek en pkw. 90. 000 i nwoners zijn aan- : 

, gesloten bij andere kerkgenootschappen. Het , 
aantal actieve kerkleden zal in aantal dan 
ook groter z.i;jn dan het aantal partijleden 
( 01l9svee" t ,,~e Dlillioe'l is SED-lid)~ I, 

~--------.------------~ 

Voor hen die geïnteresseerd zijn i n het 
taalgebruik van de Oostduitse media. loont 
het beslist de moeite om tussen 6 en 7 uur f 
's a vonds eens t e luisteren naar de uitzen- ' 
dingen van 'Stimme der DDR'. in Nederland 

gO~d _ ~,e .o.nt~a~_e~ o~ ~~~,~z_(~an_g>l, ~lf). .\ 

... . -. 

,Deels gerestaureerd kerkje in ' 
,Dornburg aan de Bibe. De res
tauratie gebeurt vQornamelijk 

;daor vrijwilligers. 

Sinds 1980 geeh de Bond van Evangelische kerken 
in de DDR let gelegenheid van de 'Ftiedensdekade . 
dit Viedasvignel uil. Hel vignet van de 'Friedens
dekade 1981 ontwikkelde zich 50ell01 een algemeer, 
symbool van het kerkelijke vredeswerk. Helloonl eer 
veel geroemd gedenkteken van de Al,ssische beeld· 
houwer Jewgeni WulschelilSCh, dal de Sovjet·Unie ir.: 
'959 aan de Verenigde Naties schonk en lot van· \ 
daag I~ ~~r haar g~,??uw in ~ew Y~rk t~ z!e!l.is. 
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YAT"..RUHO - I_EFEotCrssERm WACiSAM UNO I" 

L _,uzen in pobdarn \ • .,J,h. april '80) 
cn rLÜ stcck (bove,."'l, zomer '79)0 De 
DDR-regerip~ hantee rt het begrip 
' vrede' op een , t '.-/eesl achtige 1,.,rijze .. 

KINDEREN VAN DE VREDE 

~::~J. ,~:::~~~, 

!E=~ 

Hij doorboort speelgoedsoldaten 
met spelden. Hij drijft ze zo diep 
in hun buik dat de punt uit hun 
rug steekt. Hij drijft ze zo diep 
in hun rug dat de punt uit hun 
bors -t steekt. 

Ze f?neuvel.en. 
'Naar 1"aarom die nu juist? '''' ! 
'Dat zijn toch zeker de anderen?' 

!:!~~~~J.~::~~!: 
Dominee: Stel dat er eoan oom 

ui tAmerika lClvam ••• 
Eerste leerling: Dat kan niet. 

Die vordt direct door de t anks 
doodgeschot en. (Het het gebaar 
een machinepistoolschutter) Peng 
peng - peng - peng~ (De andere 
leerlingen lachen.,) 

Dominee: Haar vaarom dan? 
Eerste leerling: Amerikanen zijn 

vijanden~ 

Dominee: En -Angela Davis dan? 
Hebben jullie niet zelf een muur
krant voor Angela Davis gemaakt? 

Eerste leerling: Maar die is ook 
niet Amerikaans. Die is communis
tisch. 

T,,-eede leerling: '-lelnee die is 
. negerin. 

w~ - - ' _ ' , 

- bijlage 3 -.. 

i. 



unlangs schreef ik enkele vrienden in de DUit hoe zij het vonden om christe'l 
te zijn in de vDR en hoe Z1J over de rol van de ker'.c aldaar,~ dachten. 

Vorige week kreeg ik één antwoord terug. Het kan zijn dat anderen hebben 
geaarzeld, omdat brieven naar het ;Nesten regelmatig worden geopend, waar
door ze het lJl'llÉ>l hebben dat ze niet al te openhartig kunnen schrijven. 

Johannes (zo noem ik hem maar even) trok zich hier niet al te veel van 
aan en schreef me temg. Hij iS" electronicus in een fabriek voor electro
nische schakelingen (of zoiets) in een stad in het zLlidwesten van de DDR. 

Lieber Eduard 

Schon Dank r~r Deine Post. lch habe mich sehr darüber gefreut. 
nu hattest in Deinem Brief die Hitte, icl1 solle etwas Uber die Kirche 

in der DDR und mein Christsein schreiben. Iel! mtlchte es geme tun. Es ist 
aber mein ""nz perstJnlicher Eindruck. Er ist vielleicht nicht ganz richtig, 
aber ieh s e;;' e es so: 

"Zuerst muS ich sagen , daB die Kirche in der DDJl offiziell anerkannt ist. 
Auch hat j ader BUrger nach dem Gesetz Glaubensfreiheit. SA gesehen ist alles 
gut. Leide.r gilt das aber nLlr, salange die Christen innerhal b ihrel' Kirchen 
und Gemeinden handeln. Versuchen sie in die Offentlichkei t zu treten, kommen 
die Pr o"l 8o.1e (Ich glaube be i Euch ist das auch sa?). NLlll ist es nicht sa, daB 
die Chri ": ~en Angst zu haben brauchen var Gewal t gegen sie, denn die Gesetze 
mussen van 3.11"n Eu:tgern eingehal ten "erden. Aber hier liegt das Problem. 

:J.n ·~le J. Gn ç·E:sat 7.en und Hegelll stl. r.'_Tflen -die lCirche und der sozialistische 
Staat uU8rei!1 .. So zum Beis"[liel, daB alle Leute arbeiten kannen, das hei.öt 
Arbei t h "l";).m , da~ alle etw9.S ZLl essen haben, daB die Menschen sich verste
hen, da lj alle zur Sc..rllue ge.1.en, daB Frieden wird uSIH .. 

Abel" i E ":i roig~ l). Y'Jnktei:l si. mi sich Kirche un Staat n.:Lè1t einig. Zum Beispiel: 
\~aru;n ~"B.ffcn anwenden, urn den .F1rieden zu sichern? Warum dUrfen nicht al l e 
BUrt;f;r i~E'~ ;~1eiuun6 fre~ äuBern? \1aru.1l int .die Presse nic1.t so frei"? USK. 

Ds.::: zind $8hr wichtige Fragen. Aber sie sind dem St aa t s ehr unangenehm. 
Sa i s t zu e:rid.:1rAll, daB die Kirche und die Christen e s in der ~ffentlich
kei t ~. ~ld bs i i hran Ni. tmenschen setlr sclni8r haben. Offau:l i che Veranstal
tune:::n dtt:rfe n zw.9.r gemacht werden, aber sie 'iarden kontroliert .. . 

Unc! trot zclcln : sagen die l.'hristen· viel mehr ars : l:-erlaubt H i s t. Das heiBt 
nun niche , da s Hir im Untergrund arbeiten mUssen, aber es i·,tire noch viel 
mehr möglich, -"e!1n ntcht viele Christen, die offe sich ZUID Chriotsein be
kennen, y !'obleme h'lDen \ro.rden. 

Sa pa3!:1i e~:' t es, daB Chri sten, die die Waffe bei der Armee verweigern 
( daB ist ' e l'l. a ,,-,, t ) keinen Studienplatz be:wrnmen, ader trotz besserer Leis
tung~!1 n~_ 1:;h t Zilln ;.bi tur zugelassen :rlerden usw. DafUr werden aber nicht die 
GrUl'1d'3~·.d'}.4 CtL~i.stsein genannt, sandern andere. Ich glaube hie-ó können die 
Cr:.ri s t en v ie:l tun, dami t keine ande ren Gronde gefunden \ierden. 

Es zind a~l c.b·': sCRon Portsc2.1r itte gema.cht worden .. ·Z.B. in Gesprachen von 
hohen Kirc;,:;' i~hen und Staatlichen Le'.lten. Ich haffe es wend et sich alles 
immer Zl!!:l Guten !" 

Schene GruBe, Johru~es 
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