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         Dusseldorf, 18 december 
2007 
 
 
Geachte  Broeder Leber, 
 
Door uw gedrag, gedeelten van bevindingen van werkzaamheden van uw werkgroep ,Geschiedenis’ in 
het kader van een informatieavond zonder overleg met ons in de openbaarheid te brengen hebt u de 
gemeenschappelijk gemaakte afspraak, die wij op uw kantoor in Zurich d.d. 30-05-2006 maakten met 
uw medewerkers, gebroken. 
Een dergelijke omgang met elkaar is onwaardig en wordt door ons nadrukkelijk afgewezen. 
 
Bruder Drave blijft in de op 4 december 2007 gepresenteerde publicatie het bewijs schuldig voor zijn 
beweringen dat het gepresenteerde onderzoek verricht is met aanwending van wetenschappelijke 
methoden van historisch onderzoek, te weten op bronnen berustende en met zorgvuldige natrekking 
van deze bronnen onderbouwd . 
Wees hij bij de bespreking met de werkgroep geschiedenis van de NAK op 5 februari in Hannover nog 
zelfs zeer onbelangrijke beweringen van gebeurtenissen als onwetenschappelijk af, zijn werk staat nu 
bol van conclusies, veronderstellingen en beweringen. Hierop zullen wij op enig moment nog verder 
ingaan. 
 
In Zwitserland werd reeds een eerste stap tot verzoening tussen de NAK en de VAC Zwitserland 
gezet, en met het schrijven van 20 april 2005 van de beide apostelen Armin Studer en Walter 
Baltisberger, met hun handtekening bevestigd. Dit vond plaats na een langdurige uitwisseling en een 
omvangrijke discussie over de feiten van de gemeenschappelijke geschiedenis, in een constructieve 
dialoog. Des te onbegrijpelijker is de door u getoonde houding waardoor een zakelijke, door 
wederzijds respect gedragen,  gemeenschappelijke verwerking onmogelijk geworden is. 
Alle tot dusver gedane verzoeningsinspanningen doet u in een keer teniet. 
 
Nu moeten wij vaststellen dat uw uitnodiging aan ons, om samen met u aan de verwerking van de 
geschiedenis te werken, op geen enkel moment werkelijk oprecht gemeend was, want de 
gepresenteerde samenvatting laat zeer duidelijk zien dat het u er niet om gaat de waarheid te vinden en 
haar te erkennen, maar veel meer daarom de schuld van het aangerichte onheil in het licht van de 
dogmatisering van de boodschap van J.G. Bischoff  op de slachtoffers af te wentelen en zelf zo 
mogelijk onomstreden te blijven. 
 
Wij laten u hierbij weten dat wij op grond van uw onacceptabele gedrag en uw klaarblijkelijk bewust 
bruuskerende houding tot verdere gesprekken niet meer bereid zijn.  
Tevens laten we u weten dat deze brief op onze internetsite gepubliceerd zal worden. 
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