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LANDELIJKE VERGADERING "ChItISTE-;Ei< VOCR liE'i' SOCIALISME" 9 + 10-9-78

Op zaterdag 9 en zondag 10 september jl werd door de beweging "Christenen voor het Socialisme" (CvS) het startweekend gehouden voor het seizoen 1978/1979- Het weekend werd geheel besteed aan de "landelijke vergadering, uitgezonderd de zondagmorgen toen een boottocht door de Amsterdamse havens werd georganiseerd. De vergadering vond zoals gebruikelijk plaats in het theologisch instituut van de Universiteit van Amsterdam. Er waren 35 & 40 personen aanwezig.
Omtrent het verloop van de landelijke vergadering werd het volgende
vernomen:
De notulen gaven geen aanleiding tot opmerkingen van importantie (betreft verslag landelijke vergadering van CvS van 3-6-1978, welk verslag al eerder is toegezonden).

- van de aanwezige boeken in de Krik-bibliotheek is een catalogus gemaakt terwijl titels/schrijvers van boeken in een kaartsysteem zijn
verwerkt. Eventuele aanvulling van de bibliotheek door de leden zal
zesr op 'prijs worden gesteld. Speciaal over akties zijn stukken wel
kom. De kosten van de bibliotheek drukken niet direkt op de begroting. Het uitlenen van boeken zal grotendeels per post moeten gaan
geschieden en dat is een dure grap.
- In het blad "De Waagschaal" (nr. 7) heeft Bas de Gaay Fortaan een
stuk geschreven over en tegen CvS. Dit stuk had hij al eerder geschreven op verzoek van de voud-)leden van de Nederlands Christen
Studenten Vereniging. Sen lid van CvS, __
__
is er
in een volgend nummer kritisch op in gegaan. De reaktie van CvS
wordt v/aarschi jnli jk opgenomen in het nummer van 16-9-1 970.
- ook in "De Waagschaal" had een artikel gestaan van Dr. A. SpijkerSpijkerboer verwijt
boer, getiteld "herinneringen aan Miskott
daarin CvS dat deze beweging ten onrechte iiarth en ook Miskotte
"claimen" .
- in het blad "V/end ing" van september was verschenen het artikel
"vragen aan CvS" van de hand van Paul l-.raemer. In het oktobernummer van dit blad zal een reaktie van CvS verschijnen, gescnreven
door

- in het weekblad "De wieuwe Linie" zal binnenkort ook aandacht
aan CvS worden besteed. Dit zal v/aarschi jnli jk gebeuren in de vorm
van een interview.
- eind juli 1978, aan het einde van het zomersemester, heeft de 3vangelische kerkleiding vau Elbe-noord (.Duitsland) een bezetting
van de gebouwen van de studenten-gemeente door de politie Blaten beëindigen. Vanuit Nederland zullen solidariteitsakties met de bezetters worden opgezet vanuit het s tudentenpastoraat.
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Bij apBEBttE-/inf. rapport no. 1 d . d .

20-9-1978

-Sen delegatie van CvS is bij hei; Interkerkelijk Vredesberaad (lI(V)
geweest om te praten over samenwerking gedurende en voor de Vredesweek.
- CvS is al vroegtijaig betrokken geweest bij de akties van en
voor de 182 Ilarokkanen, die alsnog een verblijfsvergunning eisen. Veel mensen van CvS zijn al in "De Duif" geveest om hulp
t e b i e d e n.
- op zaterdag 1o-9-197<3 van 9-00 tot 17-00 uur vindt ir. gebouw
Cunera te- Utrecht de volgende studiedag plaats van de landelijke
werkgroep "materialistische exegese". De koster, zijn f. 15, per persoon, terwijl een bedrag van f. 4>- in rekening wcrdt
gebracht voor het boekje "is Saul ook onder de profeten" - een
aanzet tot een radikale herlezing van Faulus- , dat bij deze
studiedag wordt gebruikt. Sr hebben zich al velen hpgegeven,
eventuele belangstellenden dienen zich snel op te geven.
- de redaktie van "Opstand" heeft een plan gemaakt om het blad
beter te maken. Het wordt professioneler van opzet en er komen
verbeteringen in de drukprocedl's. Sen subsidme-aanvraag om de
verbeteringen te bekostigen is
. Het wegvallen van (betaalde) krachten van het sek.retaria.at kan in de komende aaanden echter enige financiële armslag geven, rlaar de abonnementsprijzen zullen hoe dan ook omhoog moeten, waarschijnlijk met
een bedrag van ongeveer f. 5 > - «
- ook de i-r GS V heeft te kampen met financiële tekorten en afgewezen subsidie-aanvragen. Dit laatste om. duidelijk politieke redenen. De halfjaarlijkse afrekening van het I-.'HI^-prcjekt geeft
eveneens weinig reden tot optimisme. De contributie-inning van
CvS loopt sterk achter: slechts f. 5300,- van oe begrote f. 9500,in tot nu toe binnen gekomen. Alle leden moeten nu snel gaan betalen; tevelen henben dit nog niet gedaan.
zal op 1 oktober 197" met zijn werkaaamleden op "V/ouaschoten" stoppen.
zal zijn aktiviteiten daar per 1-2-1979 staken.
- weer wordt gevraagd ota meer vrijwilligers voor "woudschoten" om
mee te helpen het blad "Opstand" op tijd de deur uit te krijgen.
- om de openvallende plaatsen van
en
in te vullen moeten twee nieuwe stuurgroepleden gekozen worden.
'Jit moeten mensen zijn die al een tijd CvS-lid zijn. Gekozen
Borden
en
- er wordt nog verdere hulp voor "V/oudschoten" gevraa_d . I''en soekt
mensen die elke week zeker 8 a 12 uur kunnen werken. Zijdelings
wordt opgemerkt dat er "zwart" wordt betaald.
"Jit de regio's valt weinig te melden. Alleen Utrecht en Amsterdam
berichten druk te zijn met de nktie voor ds 1d2 i-;arokkanen, In
"De Duif" is demonstratiemateriaal verkrijgbaar, waarnaast werd
nog ongemerkt dat het "politiek raamwerk" degelijk doorgesproken
moet v/orden. Toegezegd wordt dat dit onderwerp na de pauae terug
komt.
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Bij ojistD3}tR:-/mf- rapport na.

1 , d . d.

20-9-1973

Vervolgens werd door het CvS (tevens CPN-) lid
na ds
pauze een ruia twee uur durend botoog gehouden, waarbij kennelijk
(een gedeelte van) het politiek raamwerk van CvS werd ingevuld.
Daar het maken van aantekeningen tijdens dit betoog te opvallend
zou zijn geweest (be'halve door de notulist werden er door de aanwezigen geen aantekeningen gemsakt)moet informant hierbij volstaan
aet wat punten uit bedoeld betoog welke hem zijn bijgebleven.
- in Nederland kiezen we links en worden we door rechts geregeerd.
- door de burgerlijke pers wordt de discriminatie alom tegen de
ambtenaren gericht.
- de pers richt een ideologisch bombardement aan tegen allen die
het niet eens zijn met haar visie.
- de misvorming van informatie is en wordt algemeen gebruikt.
- er vindt bewuste en onjuiste politieke vertaling en verdraaiing
plaats van de echte waarheid. Dit is gericht tegen alle lagen
van de bevolking.
- wij (CvS; moeten onze aandacht richten op het feit dat de massabeweging juist wordt gepolitiseerd. .Maar hoe dit te realiseren?
- kontakt opnemen en samenwerking zoeken met de "V.oodbrookersbeweging".
- weer met Pasen "paasgebed als volksverzet" in beveging zetten.
Kaar nu veei beter; we hebben van de eerste keer geleerd.
- er moet een doorbraak komen van denken en praktiserende materialistische exegese. Bartr.'s "theologie van de bevrijding" moet
daarbij als methode v,rorden gebruikt.
- in Nederland heerst een soort pessimisme van Christenen... Adam
er. 3va werden verjaagd uit het paradijs; de stral" van God is
alom aanwezig. Maar voor ons "staat de boom nog steeds" (zie het
boek van Berthold brecht ''de heilige Johanna aan het abattoir".
- doordat op de landelijke vergaderingen besluiten genomen worden
die moeilijk in de praktijk vertaald kunnen v/orden ontstaan er
communicatieproblemen. De overdracht naar de verschillende geledingen in de beweging (CvS) geeft problemen.
- de neutraliteit in de hogere lagen van de kerken is altijd aanwezig. Degenen die zogenaamd de belangen van de -gelovigen behartigen, traciiten juist de status quo te ha.ndhaven.
- terugkomend op het pessimisme in de kerken... Je zondeval en het
noodlot van de gelovigen wordt sterk benadrukt, kerkdiensten v/orden altijd gehouden als er problemen zijn. 3r worden geen kerkdiensten gehouden voor bijvoorbeeld de bevrijding van Vietnam of
Angola, enz. Gok daar gaan we ons op richten.
- de strijd is voor ons niet verloren, 'we staan pas aan het begin
van de revolutie. De mens is besig zich te verneffen. Le ontmaskering van de persvoorlichting enz. zal door ons gebruikt worden.
Dat is onze taak.
Y3KSLAG VA-l DE SEK. .JL'xARIa
In dit verslag
__
_
vordt een overzicht gegeven van de wording van CvS, de acties en aktiviteiten, publikaties, kontakten, de organisatie en de financiële middelen van de
beweging. De behandeling in de vergadering kwam hoofdzakelijk neer
terwijl de trend in de vergadering
op een lange monoloog van
was-
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Bij Qpmtf»-/inf. rapport no. 1,

d . d . 20-9-1978

was "wat er sta.at is juist v/eergegeven".
Eaveneens in he~ gebouw van het theologisch instituut werd op zaterdag 9-9-1973 in de avonduren een "open avond" gehouden, waarbij
genoopt werd tot een gesprek te komen met "een aantal van onze
bondgenoten" zoals de konvokatie luidde. Cf het daartoe inderdaad
is gekomen, heeft zich aan de waarneming
onttrokken.
G-ezien de ingeslagen drankvoorraad kan het niet anders of ook de
"gezelligheid en vertrossing" moet die avond bij Cv5 hebben toegeslagen
JJe aangekondigde boottocht langs de Amsterdamse havenwerker, en de
NDSM vond op zondagmorgen plaats. Door de organisatie van het CvSweekend was ienand gevonden die "alle hoeken en gaatjes van de Amsterdamse haven wist te vinden". Het CvS—gezelschap behoefde derhalve niet de "kapitalistische" toeristenroute te volgen doch kon
het havengebied in ogenschouw nemen op een wijze welke ook ilarx
verantwoord zou hebben gevonden.
Op het "startweekend was, voor het eerst, een vertegenwoordiging
van de pas opgerichte regio Friesland aanwezig. Desa afvaardiging
bestond uit 4 personen. In heel Nederland zijn nu Cvü-regio's aanwezig, behalve in Zeeland, dat in de CvS-terminologie nu nog de
enise "witte t>lek" vertoont.

bijlagen:
- boekwerk "verslag van de sekretaris" over najaar 1573-aomer 1978'
- boekverK "is Saul ook onder de profeten".
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goode vriand(in),
...verachte neelazer- van da BVD...,
-:rSen beweging, v/aar i n christenen hun diepste
overtuiginging verbergen met hst doel otn
zich 'aan da marxisten te assimileren, door
langs de atheïstische grondslag van het
marxisme heen t o gaan" ;
-"met een gebrek aan afweerstoffan tegen maatschappij -vissies, dia bepaald niet in het
verlengde ligran van een evangelisch denkan
en die met name vragen oproepen met betrekking tot de democratie";
-"apologetisch, ongenuanceerd an zonder twijfel";
:'ik ban bang voor dia christanen voor
/
het socialisme, ',/ant (anders dan van Agt)
zullen za ;:-ia opsluiten als zij en hun geestverwanten aan da macht zijn!1;
i
-"blijk gevend van een autoritaire geestesgesteldheidi:
Dat schijnen v/e, gezien reacties - niet achter da jenever maar in do burgerlijke
openbaarheid geuit- als christenen voor nat socialisme ta wazen.
DG bedoeling van deze verantwoording van het werk dat in en door CvS gedurende de
afgelopen jaren is verricht behoeft natuurlijk geenszins te zijn, nu eens aan te
tonen v/at een humane, democratische, milde en evangelische mensen met ook hun
menselijke tv/i j f als we toch zijn (zijn we, vanzelfsprekend).
Sr zijn wal betere redenen:
Ten eerste begint de beweging, nu ze zich een aantal ( j ar e n ontwikkeld Keef t, al
van buiten af in haar geschiedenis beschreven ta worden, '.'a merkan op hst secretariaat, zoals blijkt uit hat - prima - afstudaerwerlcstuk van
__
;_
_
bij de vakgroep internationale betrekkingen in N^ne^en (oktober 1977, Zie vooral
p. ?8 - 101). Dit is zeker aan helder sn ook goed-gedocumenteerd verslag van da
beweging, niet ten onrechte door de redactie van het maandblad Wending aangegre7 als uitgangspunt voor aan discussia over CvS (vanaf september '78). Maar juist
w^.ueer al van buiten aan geschiedschrijving van de beweging wordt gauerkt, is het
niet zonder belang ons eigen zicht op het gebeurde ta varv/oordan.
In do tweede plaats is de samenstelling van hot bestand aan aktieve leden in de
loop dar j= rsn aanzienlij!- veranderd. Door de ledengroei, maai- waarschijnlijk
ook door de gestage verandering in het karakter van da binnan. CvS verrichte arbeid,
zijn de gezichten die bv. de samenstelling van de landelijke vergaderingen uitma.:en sinds 197^ nogal gewijzigd. Bij h-at nieuwere "kader" nu heb ik een groot gebrek
aan inxornatie en inzicht in de wording van zowel organisatorische structuur als
pol:.ti<ske lijn van. da beweging bemerkt, die al tot oniiodige frustraties en botsingen heoft geleid.
Modo daar cv-, sullen hiar en daar overlappingen nat het verslag van .
over de periode tot juli 1975 onvermijdelijk zijn. Dat bespaart een nieuwe varnieaicvuldxging van dit stuk, waar o r. sor.inigen hebben gevraagd (ex- zijn geen exemplaren r-aer van aanwezig op i'oudschoten) .
D. 1. 1 vors .lag heeft nist de protentio do weergave van de liistorio van de Nederlandse
Cvf. ta z.\jn. Het is oon verantv/oord::.ng ter. behoeve van de gehele beweging vanuit
een bepaalde plaato(rt''oudschotan;r, brrr) en poaitia (stuurgroeplid, betaald vrijr-er^-ildo) daarbinnen. Als für.ieel goadgakeurd verslag gelden rlechts do notulan.
va ^c laudalijka vergadering.
- "•.-.--,
boven het varslag van
stond met nadruk: "voor intarn rebruik"
Dat olijf t ook voor dit n tule geldon, tenzij de vergadering (svent. voor gedeelten)
andors r.ou beslissen .

—2Het biedt rv.ij de vrijheid over gebeurtenissen en personen te schrijven zo-ils ik
er over den!:, en daar ben ik dan ook intern op te bekritiseren. ','e hebben al
een keer meeger-iaakt, dat in de pers werd gesproken over da (bovendien nó^ .verdraaid
weergegeven) ''nieuws koers van CvS na Groningen" (d. i. na de - besloten - politieke discussie op het weekend van soptsnber '77, waarop ik nog torxi.^kon). Ik heb
voldoende vertrouwen in het politiek benul "aia.onze leden dat i/e daar geen herhaling van behoeven te verwachten.

juli 1973

Arastardan
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SCHETS

1. De periode van voorbereiding

•

oktober 1973 - april 197^-

- '.

Er dient bij de beschrijving van de 'wording van de beweging wel enig- onderscheid
gemaakt te wordan tussen de aanleiding d i-3 het plan geboren deed worden, en het
feitelijk proces van zijn verwe. kleins.
1. aanzet in NCS7

••

-

.

'

De aanleiding lag in de ontwikkeling binnen ds Nederlandse Christen-Studenten
Vereniging.
•
• • •
' •
Daarin werden, a. Is antv/oord op de studentenbeweging waar ir ze participeerde-,
projekten ontwikkeld. Dit om het vrijblijvend karakter dat snel aan'een studenten•-• vereniging'kleeft to overwinnen door inhoudelijke en politieke arbeid, doelgericht
1
en gedurende langere tijd. Juist v;aar deze projekten goed liepen, bleken ze'niet
alleen een interne rol te vervullen naar ook buiten de studentenwereld iets te
zeggen te hebben. Dat leidde binnen het Oost-Europaprojekt van de- NCS7 in oktober
1973 tot het besluit tot een zelfstandige stichting, gericht op meerdere doelgroepen. Uiteindelijk zou dit leiden tot de oprichting van de werkgroep Oost
Europa Projekten ('.DEP) bij de stichting Yredesopbouv in Utrecht, waarmee CvS
van buiten (door prof.
.
. tutti quanti) veel meer is'geïdentificeerd dan enigermate met de v/erkel:ljke punten van aanroering overeenkwam.
Welnu, dit besluit werd voor .
en mijzelf de aanleiding (nogmaals:
niet naer dan aanleiding) om ook het Kritische Kerk projekt te vragen of het zich
niet te veol in zelfbespiegeling hc.d opgesloten en of niet juist-KTJIK voorwaarden
kon bieden'voor een politieke socialistische beweging in de kerken die de speciale HCSV-prob lemen passeerde. Het KTïIK-projekt ^iad zich al enige 'jaren voornamelijk toegelegd op de studie van de r'arxse religiekritiek. (Niet zonder parallel overigens aan de scholingswoede ir, de studentenbeweging in de jaren vlak
na '70, die voor da voortgang v.-vn het niveau van de marxistische wetenschapsbeoefening in Nederland veel betekend heeft, r.:aor die .-.toch alleen van dogmatisme
^ bevrijd- kon v/orden door opnieuw verbonden to worden met de politieke en syndicale
(
"strijd in do universitaire apparaten).
•- :7ij vroegon, of niet - conform de ontwikkeling van do jonge i'iarx - religiekritiek
pos dan vruchtbaar wordt, als da breuk dia ze voltrekt wordt gozien als vóórwaarde voor het gaan ve.n een weg waarop nog haal nieuwe praktische en; theoretische
ontdekkingen sullen volgen.
Zo kwam het tot een plan voor een beweging om ::een socialistisch standpunt in
" de~T:erl; te representeren als legitiem christelijke positie". (3.11-73K
Zoals onze, helaas kort daarop overleden, oudere strijdnakkar en broedc-r
ons waarschuwde, dienen deze voorden wel zo gehoord te v/orden, dat
''socialistisch1'' radikaa! zal staan voor ::;de zaak van Marxl!( anti-marxistisch
soc.t.alisrie is namelijk in. Rederla-id niet raeer relev?.:*tn) • 2n dat "legitieme"
Seon beroep inlioudt op de p.ogclijkheid van óók een vleugel in de pluriforme
clvr \stenhe.\d, iiiaar van de e n i;; gebcdor. keuze (:'wij achten, andere posities ónhoud,"3r" '"?^^" uül-n de christenheid tot ds orde roepen. Sesr arrogant, :?,aar minder
Gaat niet"). Gezegend da levensdagen die tot sulk eer. vrijmoedige onderrichting
in staat stellen :
^Do naam'1 beweging cliristoncn voor het socialisme" was zel:ar bornxst gekoson, maar
3-Ct i,i eerste instantie niet de opzet ons bij oen bestaande internationale orüanxsatio aan te sluiten, l.'el l:\/ar,ic:i \/e erop doordat -/Q van 'do béwegiUig in Chili
iiaddon lioren verluiden, inaar de reden van overname uas Ccikelijk, programuia t isch:

Met het woord "beweging" grensden we ons af

' ~ ' " ......

(1) niet alleen tegen zoiets als vereniging/genootschap(dat zou zijn: een honk
voor geli jkgezir.de politieke linlcsen binnen de kerk, schuilend tegen- rechtse
winden),
maar vooral ook
(2) tegen par t i j vorming (als zou de arbeidersbeweging behoefte hebben aan een,
dan noodzakelijkerwijs zus of zo '''religieus geïnspireerde'', splinter, hoe
radicaal ook) , en
(3) tegen een gevilde vorming van e'en -kerkelijke richting of zelfs denominatie
(omdat we n.l. de gehele kerk aanspreken op wat de oorsprong van haar eigen
verkondiging uitmaakt , d. i. dat de concrete solidariteit onder de verdrukten.
de plaats is van het belijden. En omdat v/e echt niet bij voorbaat kunnen veronderstellen dat het rechte inzicht in de eigen plaats en de rechte belijdenis binnen de Mederlandse kerken toch onraog.i^.5. jk zijn).
- .....
Een "beweging" dus niet in concurrent ia tot andere bewegingen, maar uitgaande
van de realiteit van die twee andere bewegingen. Z.oals het in het eerste voorstel
heette:
•
"In de eerste plaats (se. veronderstellen wij) een raaatschappeli jke beweging, het
socialisme, met zijn eigen strijd, eigen doel, eigen subject ook::. (N.S. dat
"GubJGct:: mocht in 1973 nog, Althusser was nog niet ontdekt, rrb).
"Aan de andere kant verwijst ook het "christen" in "christenen voor het socialisme"
ergens naar. Ket zegt, dat de aktueïe verkondiging "an het evangelie van de
messias van Israël socialisme impliceert, dat het socialisme zijn plaats heeft
binnen dia heel eigen geschiedenis van, nee, niet van de bev/eging van het zg.
"christendoi?.:: als gelijke grootheid aan het socialisme, maar van de beweging van
• God-rnet-or-s1".
De eerste zin staat binnen CvS nog altijd recht overeind. . De tweede is nog steeds
niet geheel af van de stank van een theologische i:.Gondsrlehre::.
Zoals het woord "beweging" bewust in .de formule stond, zo ook het "christenen
voor het socia.lisne;!. l/e zagen en zien er een kans in, af te komen van al die
kortsluitingen die er in het verleden zijr. begaaf. met combinaties in de sfeer
van "religieus-sociaal", "christeli jke socialisme" of "socialistisch christendom1'.
Geen specifiek christeli jke variant van socialisme, geen ;'dopen'; van de arbeidersbeweging (zoals v/e ook al snel uit Chili te horen kregen) , en dus ook geen verkoop
van de christelijke boodschap aan de arbeiders als een ve?l beter produkt dan dat
gore materialisme van ze - niet alleen omdat onder die dekraatel raaar al te vaak
de verburgerlijking van b. v, do sociaal-democratie is bespoedigd, maar ook omdat
de levende Heer zich niet als koopv/aar. behandelen laat.
Op 17 november '73 keurde het KP.IK-pro jekt op beleidsdagen liet plan goed, om het
initiatief tot een bev/eging te nemen.
Alleen
sprak zich uit tagen een eigenstandige organisatie
van i:christeiien::(wat zegt zo 'n begrip trouwens in oon klassenanalyse ?), omdat
deze hoo dan ook aoest uitgaan van een oigen-soortigheicl van het christsnzijn, en.' daarmee al dar. nr'.et verzwegen van een ;:Gurplus:'-pretentie tegenover
'
het marxisme.
2en waarschuwing, die we naarmate CvS zich verder ontwikkelt niet moeten vergeten,
omdat de govaren weliswaar in- de doelstelling genoemd eii in de theologische verwerking bedacht, maar daarr.ieo norr niet praktisch blijvend, overwonnen zijn:
Het besluit van het ICRIIC-beraad hi-3ld in, dat de beweging zou kunnen paan beschikken over een secretariaat, een bureau, • /stencilfacilitciten e. d., de infrastructuur voor ecu blad en financiël3 middelen.
,,-J-ïaar de MCfv/ bracht daarmee onvermi jdoli jk ook een geschiedenis in, en oon kader
-al: dio goscliiedoui'.u uiet zich draag.
'./eliswaaj: wr.ö deze groop niet groot (in '73 ongG-'c-or 25 porr.onon.) "en vormt ze
ook nu oan gorin^ percentage van het ledenbestand, maar (ooi- door d'c.band net de
organisatie) 7.0 heeft scker een bepaald stempel op de beweging gedrukt .

-5Een. van de aspecten daarvan is de inbreng vanuit het politieke'vakbcndswerk
in de - studentenbeweging, ra.n. in Amsterdam en Delft. Het npgeWil van voorhoedepretenties en de (her)ontdekking van. de mogelijkheden van politieke en vakbondsstrijd ddoor studenten naast en als bondgenoot van de arbeidersbeweging in de
vroege jaren. '70 hebben zelcar meegewerkt bij de formulering van het "programma
van CvS binnen de socialistische beweging in t armen van wat sinds jaren bondgenoten- of voksfrontpolitiak heet. Zn zo was het ook geen toeval, dat de
rede van
v'u'srxisine en christendom", hoewel al' in 19&5 uitgesproken, pas nu,, in de overwegingen rond.do oprichting van CvS, onder christenen
een, rol ging spelen. Niet de bere5.dheid van de CPN tot dialoog en samenwerking,
naar het late moment van de radika'lisering van christenen vormen het historisch
probleem • (KB dat impliceert niet dat ik CPN en arbeidersbeweging platweg
gelijkstel. Niemand zal dat doen).
'
' •
Een tweede element, dat de leden van het KHIK-projelct inbrachten, r/as de
groeiende affiniteit met het socialisme onder een aantal leerlingen van de
theologen Barth, Miskotte en Breukelman (door ons "geclaimd", zoals v/e van
ds.
. in een publieke reprimande • mochten vernemen, i. d.V,'. 17.7.?8),
Door ervar5.ngen in Latijns.Amerika (zo
of .als predikant in
een stad waar de studentenbeweging zich roerde (
•, of als lid
van een communistische partij .
' werd hun socialisme, steeds praktischer
en.radikaler van aard. Bovendien gingen ze ook intoenemenda mate de juistheid
.(misschien niet altijd in de uitwerking, maar dan toch in.de ksrn van de zaak)
onderkennen van de these van.de Eerlijnse theoloog 'fiarquardt, dat het theologisch werk van Karl Barth niet alleen in de contouren van een socialistische
praxis zijn aanzet vond, r.iaar ook verder in de gehele ontvouwing van de zeer
kritisch gezuiverde leer der kerk bevrijdende inzichten biedt juist voor die
christenen die in de socialistische beweging geïnvolveerd zijn.
Dat v/as een inbreng, die niet onomstreden maar naar ik neen toch terdege vruchtbaar is en zal v/orden. lïst behoeft geen betoog, dat het niet het inbrengen van
een '-'partijtheologis1' v/as.
~~
Uit het tweede punt blijkt ook al iets van hsi derde, waarin de NCSV mogelijkheden voor de nieuwe beweging in zich droeg: fee beschikte over een reeks
contacten. Niet alleen met predikanten die een aantal politiek hoogst relevante exegetische ontdekkingen daden, maar ook met een aantal kritische gemeenten en personen. Met een 15-tal van hen werden vanaf november gesprekken
gevoerd n.a.v. het concapt-plan. De reacties v/aren overwegend positief en
"constructief". Bovendien kwamen er spontane reacties van mensen die slechts
via-via van de plannen gehoord konden hebben.
De respons uoc van dien_aard, dat begin maart 197^ door do initiatiefnemers
"de tijd rijp1-' werd. verklaard. Een uitspraak waarop ik meermalen zure gezichten
heb gezien, maar die ik - ja ja, onder aanroeping van de Heiligs Geest, dat v/el v/il volhouden tot me duidelijke aanwijzingen onder ogen komen dat een aantal
zaleen er politiek gezien in kerkelijk >fe der land beter hadden voorgestaan als
we niet haddon doorgezet.
» f- "

2. v.'orcing
En nu noot ik terugkomen op de uitspraak aan het begin van deze paragraaf
'gemaakt, dat do aanleiding tot d'3 bowling nog niet hooft samen te vallen mot
haar feitelijke wording.
Uant ja hooft naüwcTIjkn materialist te zijn (Hegeliaan is genoeg) cm ta vet-n
dat niet do proGi'ainma'G en idealen do ^eschi.edeiiic i aak on, r.iaar dat dez3 oen
objectieve historische rol vervullen die n;_^t sap.cn heeft te vallan :r.st v/at
de opstellers zich ervan hadden voorgac-tjld.
',fcluu, bij het hor.:n van d-3 nrvir,; "christenen voor het socialisme11 "arden vele
zenuwen in het prorracoiava f^adeolto van de kerk gorarlct. Da n.?.ar.i word oen
clvr.-i.nt.-dlisat.i.apuivb voor alla^loi vercchillonda, elkaar sons aanvullende, sonio
aftastende, soos tcc;enc.i:rakenda aspiraties en praktijken.
Klaarblijkelijk -;c.c. er \n or^r.nisatnrir.ch opr.icht in do progressieve vleugel van
de kerken in die jaren een gat gevallen, vaar <la noemer '''socialisnia" voor velen
voldoende inr.piratic kor. biedon voor .'ïen nieuwe bundeling:

-S- De sjc.loo!..:bo'.'j^;J.n£; had weliswaar in hot anti-inperialistisch front van wereldwinkeJ.aarG aan de. rand van. ds. .kerk nog wel invloed,, maar-had zalf haar oecumenische taakstelling al jaren verlaten;
- da neer institutionele inspraakorganen die in de jaren 'oO uaron afgedwongen,
zoals het pastoraal concilie (RK) of de Algemene Kerk Vergadering (r-TIK)
hadden geen werkelijke kerkelijke democratisering kunnen doorzetten, waren
'daar ook veel te weinig politiek voor geweest;
- septua.yint, begonnen op liet celibaatsfront raaar al snel breder en oecun;enischer, was sinds'72 in de interne herbezinning ten onder gegaan;
- her en der in den lande bloeiden '•'kritische geneenten", groepen net verschillende status, onder meer gecentreerd, rond liturgisvernieuving. Het ontbrak
nog aan landelijke coördinatie;
- het blad Tegenspraak, dat een Inritische theorie van het roomse aggiornamento
v/ilde bieden als aanpassing aan de laatkapitalistische pluraliteit, was ter
ziele.
Wilden nu allerlei lijnen uit deze bewegingen v/ordon opgenomen en verder gevoerd in CvS, dan blijkt uit deze opsomming al dat dat slechts ten dele over"eenkv/am net het genomen initiatief:
- Strijd op fronten als de derde wereldbeweging is zeker een ontstaan s-voorvaarde voor CvS. Maar deze kan niet haar bestaansreden zijn;
- een celi.baatsk'-.'estie is zeker verbonden met de vragen van bevrijding (Hoezeer de latijns-ar.ierikac.nse progressieve ?.IC-theoiogie dit ook afdoet als een
vesteuropees luxeprobleem, alsof het enige alternatief voor het celibaat
verburgerlijking in het gezin is, zoals in. het protestantisme), maar toch
nieer de taaie van syndicale en emancipatorische bewegi-iigen dan van een politieke;
- de bemoeienis net kerkplitiek zou voor CvS wel onvermijdelijk zijn, maar
dan toch nietmeteen"als geïnstitutionaliseerde kerkpolitieke partij;
- in hoeverre liturgievernieuwing werkelijk een politieke stap voorwaarts
is danwei een variatie binnen een gegeven kader van maatschappe!? jke aanpassing is niet uitgemaalct, en zou wel een van de vragen v/orden waarvoor
•
de beweging kwam te staan, naar niet de e?rste;
- dat de kritische geneenten groepen zouden opleveren die mede CvS zouden
dragen v/as duidelijk, maar dat ze ook dé basis Voor politieke radikalisering
in de kerken zouden vormen was nog geenszins uitgemaakt.
Op een v/at algemener analytisch vlak zou je kunnen stellen,-dat het plan voor
de oprichting van een beweging CvS te maken had met de typisch kerkelijke
vormen van in de kiem anti-kapitalistisch protest die in de jaren -'cO v/aren
losgekomen bij het nieuwe kleinburgerdor. (vgl. het voortreffelijke scholingsstuk "modern times;', 12 april 197? van
. ..dat a.i. helaas
•veel te weinig binnen onzs beweging heeft gefunctioneerd). D. w. z. met lagen van
in de regel beter geschoolden, die zelf weinig tekort menen te konen in de
primaire materiële middelen, zich daar zelfs enigszins voor schaden, .maar v/31
op allerlei secundaire punten stoten op het onvermogen van het kapitalisme
ora zijn problemen cp te lossen (vredesgroepen, Vietnam en Chilibeweging,
milieu, wonen, saner.levingsvormen etc).
De spannende vraag bij deze groepen is steeds weer: zal men zich vooral werpen
op de eigen progressiviteit in .ds vormvernieuwing (inspraak, n.ieuws liturgie,
etc.) en zich dan distancieren die daar of (bij het oude kleinburgerdorn in
de kerk) te "orthodox11 of (bij de traditiono.le arbeidersklasse) ts noudsrwets;:"
voor is?
Of 7-a.l men inzien, dat het ei.-^en protest een icrzet is tegeu datzelfde kapitalisme
en dat do eigen ontdekkingen en nieuv;e inzichten niet tot ontplooiing kunnen
komen danin een bondgenootschap .MCt de ?.?.oudo rocialintischs beweging 7
Het ontstaan van CvS in de vroede jaren '70 in ondenkbaar sorclor de vele
ontwikkelingen in do richting van het tweede antwoord, die zich hadden voorgedaan. Zonder de wej; naar het voeren van de belangenstrijd gu-ist in de eigen
situatie, zoal', die zich l ia d voorgedaan or.der '••ieuv.'-kle inburger li'jke la^cn
als ',/elai jruswcrkcrc;, wsrkorc in de gezondheidszorg, -in do buurten, huurcom.ité'c,

politieke vakbcudsvi van studenten s, a., zoals dio jubt in do strijd tegen het
kabinet Biesheuvel zichtbaar vos geworden, iiaar deze ene lijn jcruisde en ontcioette nu gen aantal andere, waarbinnen de politisering z::.ch anderszins had
voltrokken.
Il; keer terug naar de concrete voorbereiding van de oprichting van CvS. 'Hadden wij
initiatiefnemers oorspronkelijk gedacht naast NCSV-leden en een aantal bekende
predikanten vooral losse personen te moeten aanspreken uit b. v. KG IJraond,
studentenekklesia's, het toenmalig Maatschappijkritisch beraad in Groningen,
het Landelijk Overleg van Theologiestudenten, Interkerkelijk Vredesberaad,
IICON e. d., er bleken zich cok ra i n- of, t.osr bestaande groepen aan te dienen.
Het ging hér ore
.
- jTen aantal Rotterdammers en Eindhovenareh, na de fascistische coup van septaciber '73 verdreven uit Chili. Hadden we oorspronkelijk even de indruk dat
het hier OEI vertegenwoordigers van de chileanse CvS ging» later bleek het
veel meer een groep daarbinnen en daarnaast ta zijn: het equipe
'
in '71 ontstaan in het stadje Calar.^, dichtbij de grote kopernijn in Moord-Chili.
voorstond, dat uitging boven de speciaal- Chileense ervaringen. De groep wil
concrete solidariteit van christenen v/erkend onder het proletariaat en georganiseerd in de revolutionaire organisaties ervan, afziende van de traditionele
vormen van pastoraat en evangelisatie. Juist ook met dat concept zou de .
.groep een vaste stem in de beweging v/orden. Hoewel het om niet erg veel
<•
personen gaat, die helaas door de flexibiliteit van de equipe in de inter- nationale klassenstrijd ook nog veel wisselden, zouden ze vaste steunpilaren
in het v/ark vormen.
- Dan :: de groep ;rchr istlicher Gozialisrivus" . Voornamelijk mensen van het
vroegere Tegenspraakcollectief r^a?jr ook b. v. KTÜX-leden op individuele basis,
die de Nederlandse afdeling vormden van een europees projekt van christelijke
intellectuelen ter bestudering van de kerk onder het
raonopoliekapitalistr.e.
Be groep heeft uiteindelijk besloten niet als collectief rnee te v/erken. Een
enkeling, als .
, kon zich ïïïëT n=t de plannen verenigen. (Een feit
dat het opmerken vfaard is, daar hij - moet to.t onze maar naar ik meen ook
niet tot zijn eigen vreugde - nogal eens als<"de v/oordvoerder van GvS is
aangesproken, ook internationaal) .
'
' .
Een drietal uit deze groep heeft het eerste jaar nogal intensief meegedraaid.
•/anaf het moment dat CvS zich naast de interne discussie ook opzettelijk in
de publieke aktie ging begeven, is van een
_
- op landelijke
vergaderingen en in de regio v.'einig meer vernomen. Dat neef t zeker te maken
net bezwaren tegen een. zogeheten terugval in te versleten methoden van de
traditionele arbeidersbeweging, die CvS z.i. zou gaan. Maar ik kan ui j toch
ook niet aan de indruk onttrekken .dat I'.at van' doen heeft net een theoreticistische tendens die deze groep van het begin af bedreigde.
-'Tenslotte was daar de zg, :'Arnhe:.'.se groep1'1, Nederlanders die nauvr betrokken
waren bij de ontwikkeling van et politiek avondgebed van Dorothee Sölle in
Keulen naar een bev/eging, C'~S in de Bondsrepubliek en l/es t-Ber lijn, zoala
die op een "Intensiv-sev-iinar"
"~.
-;as besproken. Zij
bleken al enkele inr.anden rnet plannan voor een ?Iedcrlandne beweging GvS
rond te lopen, hoe v/3 1 dat bij sor.r^igen r.ieer het karakter had van een coördinatiecer.trui,! van basisgroepen, bij anderen gepaard aan een bev/ust anarchistische inslag (b. v. __
. ïk r:,een r.ie te herinneren dat dit
anarchisr.ie bev/ust v/as, er. reen etiket van
, dit ad ICvdB,
p. 06). Do leden van dese groep zijn in de loop der jaren afgevallen. Somi'.ügen zeer be'.aist uit verzet tecrori eon te ''autoritaire" conc-'ïptia die de
rest van de bev/eging er op na zou houden, anderen doordat zo in de loop der
jaren andere prioriteiten cte.lden (b.-.-, de van
? . Dat noeuit niet
ï.'eg, dat or onder 'nen nop,- alc-;.jd zeer beslist bondgenote!! gevonden v/orden,
zoals
of
Te zo onderscheiden achtergro:ti on interesse var. deze verschillend^.
maa!-;te het al onvaarachijnli jk, dat het plan dat vanaf maart gereed ' lag zonder
neer- aanvaard kon werden als richtsnoer voor een b:'./egint'-; CvS. Daarvoor was
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de politieke li'jn ta omstreden (onder meer vanxiit libertair-socialistische
hoek), de marxistische- thjor:'.svor.v?.n.j te "orthodox'1 (o.a. -/oer do mensen van
christlicher Soziaiisraus), de kad.er.cQnce.ptis ..te zeer riskend naar democratisch
centralisme, het scholingsprogramma te veel van boven opgelegd.
Het was dus maar goed, dat de beweging niet onmiddellijk de openbaarheid zocht,
naar de tijd nani voor een interne verheldering. De wording van de beweging zou
er een zijn coufusior.e hominur.;, Dei providervtia (in de verwarring der mensen,
door do voorzienigheid Gods).
2. De periode van interne convergentie
April '7':- - zomer 1975

•

- .•

,

toennalirj secretaris, formuleerde al een. van de eerste landelijke
.vergaderingen de taakstelling: "convergentie". D.w.z.: de lijnen die elkaar
nog kruisden en tegenspraken, zouden elkaar moeten aanvullen en naar elkaar
toelopen 20 niet uiteenvloeien, wilde de beweging een stevig bindsel bevatten
en metterdaad de strijd voor het socialisme vanuit do kerken vercterkan.
De veelheid van richtingen in de begintijd v/as niet verwonderlijk, vergeleken
niet de begintijd van de arbeidersbeweging zelfs niet eens zo groot. Als Friedrich Engels vermeldt dat het "vanaf de oprichting van de (se. 1e, rrb) Inter.nationale een hele kwarteeuv/ gekost heeft voordat de breuk r.:ot de anarchisten
definitief en overal voltrokken vras en er tenminste voor de algemeenste economische gezichtspunten een eenheid tot stand kon worden gebracht", dan hebben
we het nog tamelijk snel gedaan.
De convergentie is zeker niet het eerste jaar al bereikt. Eaar v/aren andere
voorv/aarden voor noodzakelijk, rïaar v/el zijn de vóórwaarden voor een 'gemeenschappelijk optreden geschapen, hoe ook de spraakverwarring in sommige organisatorische en theologische vraagstukken alleen naar groter v/as geworden.
Vergeleken met de huidige stand van de beweging is er zeker veel gewonnen,
vooral aan politieke helderheid. Daartegenover is er ook wel enig verlies,
omdat een aantal kritische vragen de beweging nu minder begeleiden en daarnee
ook de landelijke vergaderingen aan spanning hebben ingeboet.
ankela gegevens:

{

- Het :ileden''tal liep in desa periode op tot 130. Tïuia 20 van hen, die de
oprichting neenaakten, hebben bewust afgehaakt.
- Het blad Opstand, dat in mei '7^ voor het eerst verscheen., bereikte na een
jaar inclusief leden 320 abonnees.
- Regionale groepen v/erden opgericht in: Utrecht, Rotterdam, Delft, Amsterdar.1.,
l/ageningen, Breda, 't Gooi, Leiden (vanaf dec.)., Eindhoven (voor korte tijd),
Nijmegen (vanaf januari '75, zonder vooralsnog de scholing te volgen), Groningen (vanaf dec,).
Van al deze groepen zijn op '/oudschoten notulen en ook jaarverslagen aanwezig. De gewoonte on die naar het secretariaat te sturen is i hèlaas verslapt,
. zodat ons archief ian,-; zo compleet niet ii-ieer is als in de begintijd(uitzondering: regio Den Haag. Hulde •")•
- publiciteit;
bepleitte in '.'eriding de oprichting van een nationale beweging
CvS'(sic) April 197;. Artikelon var.
in: de Bazuin, juni'7^- /rCruispunt/wereldkrant,
17 jan. 1975 O're-.-olutionair-socialistische beveging binnen da kerk")
Gevoerdo discussies .
Achtereenvolgens kor.ien hiorbij aan do orde: 1. de politieke plaats van CvS,
2. de kadervorming, 3» zelfxrerheldering k-, do imperialic;;icoclioling, 5« theologie

Na de verwarring v?.n do eerste b:;.jeeiikor,:r.t op 20 apri?. 197': v/e r cl -.basloten
tot .een voortgezette vergadering mot een welomschreven tei.ia: ''Voor welk ;
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socialisoe, dat strijd voor oen l.n gemcerischapshandeu brengen var. de produktiemiddolenj
. .
2• Daarvoor zullen v/e v/erken aan een alliantie met in de eerst'a plaats die
partijen, primair die van de arbeidersklasse, die dat voorstaan; dat is in
• Nederland rr.et name de CPH(verder de S.T. e.d. en delen van. de PSP)', --/oorzover we werkzaam sijn in sociaal-deLiocratie, vakbonden en andere beroepsorganisaties en burgerlijke partijen (als de PPP.) zullen we aansturen b'j
een bondgenootschap niet de communisten;
3.
'Van de kerken zullen we ons niet losmaken, '/e hebban te onderzoeken welke
vorn de klassenstrijd binnen de kerk vindt en die dan ook mede te voeren;
k. Om aan de in de punten ?. on 3 genoemde tweeledige doelstelling to vol• doen is besprekino van en kritiek op onze praktijk nodig terwille van" de
• ontwikkeling van een gemeenschappelijke terminologie en strategie. Dat
betekent tevens sc'.ioling.
2. Kadervorming

:

Erg veel 5.rritatie hadden de zinnen in de eerste plannen gewekt dat de. scholing ook tot doel zou hebben om leader te kweken.
Is dat geen rosp om een sterke leider ? Is daar "aan de basis" wel behoeft
aan ? etc.
De bedoeling was echter juist, dat als er binnen de beweging inzichten ontwikkeld veerden deze door alle leden gedragen en uitgedragen moesten kunnen
worden. >]n dat bij het politieke werk in kerkelijke gemeenten alle leden van
de regio met hun bijzondere lo.val.iteitan inzetbaar noesten zijn, en er niet
altijd enige deskundigen en- ex-varenen bij gehaald hoefden te worden. Juist het
doorbreken, van theologisch en marxistisch specialistendom stond dus bij deze
eis voorop. De socia.le vorm van een gemeenschappelijk, dialogisch doorlopen
scholing kan een groep als geheel weerbaar naken.
De oppositie daartegen vermocht in. de scholingsvorm alleen het gevaar van
ingepompte "cathegisrjus" te zien.
Bij het feitelijk verloop van de scholinr; in de jaren '7^-75 heeft dat steeds
weer op ongelukkige momenten naar voren brengen van de formele bezwaren er '.vel
toe geleid dat het tot een vierkelijke vergemeensc&appeli jking van dé ter
tafel liggende scholingsvoorstellen rbt gekomen is. './aardoor maar zeer gebrekkig op dit belangrijke vlal; voldaan kon worden aan de doelstelling "het vinden
van een gemeenschappelijk instrumentarium". De taalvelden botsten al in vormkwesties op elkaar, en dat is wel begrijpelijk, maar weinig vruchtbaar gebleken.
Een verwant probleem doet zich voor bij regio's die het landelijk vastgestelde
'scholingsprogramma niet willen volgen. In l7L'<—75 gold dat Eindhoven,- Nijmegen
en Leiden.
Ten dele'v/as dat te wijten aan een gebrek aan mensen in do regio die de innerlijke logica van de scholingsopaet snel konden volgen. Maar zulke problemen
zijn altijd met "wederzijdse bijstand1' van regio's op te -rangen, hoewel hét
weinig gebeurt.
Taaier wordt het verzet als men zich op een eigen lijn er. eigen situatie van
de regio beroept. Ket i!wij-in-Kudeln-caart-zijn-heal-andors-dan-julb'.e-inde-grote-stad"e:Cfekt. Ik heb ds'.ar niet f ogen d_j\__t een re^io een eigen koers
meent te varen, maar v/el dat dat not in de landelijke varr-raderir.^ ook materieel
kan worden, doorgesproken.'Er ontstaat dc.n. in zo'n regio eon beeldvorming van
de stuurgroep en omgokoord, die bij nadere ontmoeting altijd or^ opgeblazen
blijkt. ':c.nt mij is het bij bezoek aan regio's nog nooit overkomen dat wat als
Aspecifieke" vragen word gepresenteerd niet ooi: o laars in de- beweging vaak
wordt bedacht en bediscussieerd.
3_«_ Zelf ver hol d c r i ng
Om te voorkomen dat we ons O~D de bur^orli jke v: f. j zo vreouide ctoi' zouden toeeigenen, n.l. not opschorting van hoi; inzicht in hot praktisch ^ol-ialto viMi haar
inhoud - zoa.1.3 .
.
in de lamlolijka vorfjadorn^-j/an 'september betoogde - word beponnen mot een ronde dier or toe moost dionen onszelf

-11te irpL?.atsen;' in de politieke en kerkelijke bewegingen van ds laatste jaren.
Het moest tegelijk dienen ter kennismaking, van elkaar en- nadere eonst-iriruering
van de regionale groepen.
:
Drie" stuklcen circuleerden;:
- Over de politieke verwikkelingen sinds de jaren '>jO v/er d, gezien de herkomst
van veel leden niet toevallig, de studentenbeweging genomen. Naast een -stuk
van
vanuit het LCG-standpunt geschreven, functioneerde een kritiek
van
Deze verweet de bonden van toen een te eng materiacl-economistische politiek, waarbij revolutionaire elenentcn uit de
jaron rond '69 te cemakkelijk als kleinburgerlijk werden afgedaan. Een dis-cussie, zo oud als de studentenbeweging zelf en zeker niet pas in 1977 gestart,
zoals sommigen in het LOG schijnen te denken.
•Vanuit dio regio's, v;aar de leden veel gemeenschappelijke ervaring in de
studentenbeweging hadden, zoals Delft, werden veel Icritiekpunten herkend.
Tegelijk meende Delft dat de f oitolijke ontmoeting tussen arbeidersklasse
en studenten binnsn-de conceptie- van een bondgenotenpolitiek veel organischer
verloopt dan '
in sijn kritiek op de politieke vakbond suggereerde.
..
vond juist dit stuk belangrijk, " omdat het' inging op
de kwalitatief nieuwe revolutionaire inzichten sinds '68 die de socialistische beweging verrijkt hadden, en waarachter v/ij niet moesten terugvallen.
Op een later moment (januari 1975) heb ik nog eenc trachten te ontvouwen
dat het strategies concept van de politieke vakbonden niet zo karikaturaal
economistisch van opzet en praktijk is als in het s tule v/er d voorgesteld
(opst. Je jrg. nr. 1, p. 4-6). Een aangekondigd tegenstuk van .
is
nooit verschenen.
- Ter evaluatie van de kerkelijke tendenzen v/erd een brochure van s jaloom
bestudeerd v/aar in deze beweging zichzelf evalueerde (T'ÏD : ik ga niet in op
de verdere gang van S jaloom na 197'*). Opgemerkt v/erd door ons, dat het verlaten van de gerichtheid op de kerken een isolering van de massa en een ontbreken van een organisatorisch politiek contact met zich mee had gebracht,
en daarmee had geleid tot de opbouw van een geïsoleerde tegentaal, waarin de
receptb van de socialistische teorievoraing al ras idca!5.stisch v/erd ("V/e
kiezen voor Luxemburg tegen Lenin:; - alsof zo 'n^ keuze zich boven speciale
historische omstandigheden en discussies uit voltrekt) . Opvallend snel
bestond er overeenstemming over, v/elka gevaren er in de ontwikkeling van
sjaloou gesignaleerd moesten v/orden die ui j ook als CvS hadden te bedenken.
- Meer naar voren wees het ^zwartboek'1 van het Jlaatschappi jkritisch Beraad in
Groningen. Daarin v/erden de moeilijkheden geëvalueerd waarop het beraad
_. gestoten was teen het probeerde om een kerkelijke gemeente (i. c, de Citygroep)
tot deelname aan zoiets als een volkscongres te bewegen. De CvS-regio Groningen zou deze draad later opnemen,
In deze zefverheideringsronde Icwam ook de klasse-samenstelling van de regio's
naar voren. .
De leden bleken voornamelijk studenten aan universiteit, sociale academie e. d.,
predikanten, docenten, v/erkers in kerkelijke apparaten, huisvrouwen, vormingswerkers, werkers varbonden aan verschillende aktiegrospen, een enkele arbeider
(o. a. Calar.ia,rroepledon) , en (in toeneu-encife nat e) werklozen.
De verbinding met de arbeidersbeweging verschilde van regio tot regio. De
veronderstelling die van hst begin af is uitgesproken, dat de leden al aktief
lid z?.jn van vakbond en partij, opdat ze niet deze beweging als surrogaat
daarvoor gaan zien bleek aardig op te gaan. De vakbonden v/aren in do regel een
b-'.j het LCG aangesloten <jrondraad, ABO? of ABVA (oen aan het FNV gelieerde
vakbond van kerkelij!; werkers oncbreekc •). Bij do partijen v/aren PvdA (in
afnemende mate), ??pv PSP( tamelijk incidenteel), CPN (in sterk toenemende mate)
en SP (niet constant) vcrt-ger.woordigd.
sjvios chol.ing
~j r.otxvcring on juist mot een scholing ir. het imperialisme te starten v/ac
tv/oelodr." :
" •"
veel -christenen zijn de laatst e jaren over de wag van 3« v/ereldgroepen ger

- 12 - ue kunnen hst kapitalisme nu uitsluitend b e Grijpen. :i.n dit zijn hoogste stadium,
"^oeï v/as: het ontwikkelen van een gemeenschappelijk marxistisch begrippenmajeriaal.
Al in september '7^- lag er een voorstel van .
gereed. Dit bevatte
1. het aangever, van de historische ontstaarLSvoorwaarder. van hot kapitaal (r-'arx) ;
2. de materiele- voorwaarden in de arbeidersbeweging waardoor de theorie van
het kapitalisme verder werd ontwikkeld, tot die van het imperialisme '
Luxemburg; e. a.} ;
' .
5. deze imperialisme-theorie zelf bij Lenin, liar.del 2.d. ;
.k. de grenzen varihet imperialisme en' da mogelijkheden tot overv.'5.nn5.ng ervan
(Sweezy)
Bi'j de uitwerking van jpt. 1 v;erd door
bovendien een inleiding
gehouden over de geschiedenis van specir.al het Nederlandse l:apitalisne.
Toen de regio Rotterdam een scholingsonderdeel van de landelijke vergadering
zou^voorbereiden, bleek deze regio de opzet te schools te vinden. Er zou neer
vanuit do direkt ervaarbare verschijningsvormen van de uitbuiting in de derde
wereld moeten v/orden uitgegaan.
.
„.Hiervoor bleek D. Senghaas een theoret5.scli kader te bieden.
repliceerde, dat het kapitalisme ook de verhulling van de
uitbuiting van de waar arbeidskracht voorbrengt . TCn dat een analyse van de wereldsituatie in .termen van "afhankelijkheid" van de derde; wereld van ." hot westen"
de fundamentele mondiale klassentegenstellingen nog niet werkelijk in het
vizier krijgt. 2en werkelijke imperialisnetheorie zal'het imperialisme da.n
ook moeten verstaan als ontwikkelingsfase van datzelfde kapitalisme waar de
europese arbeidersklasse zo zijn ervaringen sec heeft.
Hoe de ;;conpetitio:; tussen beide voorstellen de gang van de scholing rommelig
maakte en een echte discussie in de meeste regio's blokkeerde, staat in het
secretariaatsverslag van
uitvoerig beschreven. -Het bereiken van de
doelstelling is er zeker door gefrustreerd.
5. theologie
"

-—

--

*
^

In de discussie, die al in juni was ingezet (zie boven ,p;it 1 aan üiat slot onder
3), onder welke gedaante zich de klassenstrijd in het ideologisch apparaat
kerk afspeelt was door een- aantal -'meest protestante - theologen al enige
jaren de ervaring opgedaan dat hierin de strijd om de bijbel een belangrijke
rol vervult.
^p meerderen in de beweging echter Icwaa dit zo over, dat gepoogd werd een
nieuwe, nu linies e, dogmatiek als gesloten systeem de beweging op t a leggen.
Zo stond du.s niet zozear theologie tegenover theologie, maar vcelear .oen inhoud aan theologische ontdekkingen tegenover een aantal methodische voorvragen.
Dat bleek ook, toen an de twee kanten een presentatie op de landelijke vergadering werd gehouden
• •
De "bijbels theologen" namen een concrete exegesa: een t e Ier t van I'ar l Bar t'a
oyer het gouden kalf,of hóe .eer. slavenvolk zijn eigen b 2-.'r i j ding religieus
kan perverteren, en hoe het priesterlijk instituut tot (objectief) -'orraad
overgaat wanneer het niet meer onder het beslag van de profetie staat.
Daarentegen bleef de presentatie door '
van de latijnr,-ar:.erikaanse
theologie van do bevrijding beperkt tot de waarpchuwin,1;; dat deze 5.n een concrete praxis geuite reflectie van ervaringen in Europa niet misbruikt kan v/orden ter stuttir.g van 3en dogmatisch burgerlijk systeem, dat op instorten staat.
Die kritiek i's geheel' juist, ;-'aar geuit binnen de bewcgi'.v: was ze n.i. eer. blijk
van nog onvoldoende vertrouwen in elkaar. Er blijkt, t'jiv..;insto psychologisch,
te weinig het inzicht uit dat ook b,v. do theologie -'ar. 'Jarth voortdurend tegen onteigening door do cliktatuur van de bourgeoisie in de theolofji^ moet vor„...den verdedigd (evenzeer trouwe-.is nv. ook do z.g. matorialicti^cho exegese).
at wantrouwen b look ook uit de roactior, toen ik in de ver.-jadcria^ van eind
r.iei '75 duidelijk probeerde te maken, dat il; 5.u het bock -r.ar. G." Guttxorcz een
begin van een breuk herkende met goll.-jlcsoortige bGvnngpnJiod-jn in de~--h!?ersondG
ideologie, v/aar o p een zichzelf bevrijdend proletariaat stu.it, zov/cl daar
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~~-ilo hier. (NB: do inleiding is nog op V/oudscho ten.. verkrijgbaar) ,.
De discussie ward nogal eens gevat in do tegenstelling "protestant-katholiek".
Door de "katholieker>:; ervaren als het verschil tussen een van bovenaf opgedrongen openboringspositivismc versus een steeds niee'oodeakeii van, da eigen (socialistische praxis in de theologische reflectie;
De ''protestanten" formuleerden eerder ds tegenateliing als dis tussen eenheid
van het getuigenis van het c-vr..igelie nat het kerkelijk instituut, al .is het
de kerk der armen ("K)j 'tegenover een blijvend erkennen van het kritisch moment
van de verkondiging ook als vraag aan e'er. socialistische praxis.
Meermalen is ~evi-a.agd on een onderzoo!: naar de historische berj-'.ddeling, de
achtergronden in es geschiedenis vr,n de klassenstrijd in deze theologische
twist rooms-protestant (o, a- door
. 10.1.7$).
Dit is nog niet gebeurd,
Ook op een poging mijnerzijds in theologisch opzicht pcsitio te kiezen (in
de Opstand over Italië, L'e jrg. nr. 5/L'.-, p Co - 111) is weinig gesprek gevolgd, wellicht ooi: door de noeili jkheidr.graad van dat artikel.
Ican zijn, dat het wegebben van dezs strijd in. de bevraging te maken heeft
et het verlies aan wezenlijks discussies sindsdien.
Kaar er is zeker ooi: ;:ieer, positief ever te zeggen: hoewel bij oprakeling waarschijnlijk veel geschilpunten terug zouden konen, is toch onmiskenbaar het
onderling vertrouwen in de- beweging toegenomen..
En verder zijn we ook zelf in de loop van het proces veranderd. Zo hebben de
ervaringen in 19?2 net de aktie ;'pas.s<y3bed als volksverzet11 ook de "protestanten" gevoelig gemaakt voor het probleem, dat' dan wel de inhoud van- de prediking geradicaliseerd kan v/orden, ma-ar dat dat verregaaaid gekanaliseerd wordt
door de recipiëring van. die inhoud in .-jen blijvend burgerlijke vorm.
Toch convergentie dus.
Maar v/el in een later stadium,
tenslotte
Nog enkele gebeurtenissen uit deze periode mogen niet onvermeld blijven,
omdat ze vooruit wijzen naa.v lat er o CvS-al:tiviteiten:
^' ^n"t erna t ionaal c ontac t : in april 1975 vond bij Lcurdes een eerste europese
ntmoeting van CvS-groepon plaats. Drie leden uit Nederland gingen er heen.
deed er verslag vs.r... Aar.vankeli j Ir. bleken de Noordvest-europase
bewegingen slechts een ''waarnemerc:'1' statu.? te Iruimen Icrijgon, omdat het ons
ontbralc aan een werkelijk proletarische samenstelling van de groep. Le.ter is
dat probleem opgeloct.
2. £;£tie_s_' Op 1?. 9'7'i- werd geproteoteerd tegen het ontslag van godsdienstleraar
te 'iwolls vanwege diens Cpr^-lidivaatschap. Omdat V/G als b_eweging
no£; gesn piatforn b.a^.don on in clorgeli jks- zaleen naar buiten te opereren,
Ging het protest uit namens het I^TK-projekt .
De kwestie van de verantwoordelvilclieid voo.r alcties v/erd alcuter naaruiater er
noor voorn tollen l^.'a-.ne:!. In april ;75 :;crd een oolidiirits?' tcbetuiftinn r.:st een
alctierlag voor positieverbetering van do vrouw no^;. afgew-rzen met een beroep
op gebrek aan afdoende criteria on ?.?ri zo iets inae ta doen. ['.aar eb. t kon zo
niet blijven.
•/ar. de re-;io:-: trad e.lleen. Delft r.aar buiten., o. a. mot een avond in de oude
kcrkceneonte ovor het anti-rassis
•'• Opstand.. Dit b].ud begeleidde de be\/0;;inc; van het begin af aan. I)i r-eptember
:• word. bor.lr/-cei': er aln 'oev/egin;,1 voo.Vc.].snO(j,- geeu verautv/oordeli j'cheid voor
j te ner.en, on eerst een ovaluati^ var. het redaktiebeleid af • te' v/achten.
Deze vond p.laats op de landolijlco vcrradc'-ir^ van ?.'.!. 6.715. Van toen ^f.-functioneerclo oen voor de beweging repre.^oi-tatieve -i'cdalctieraad air. advies- en
controle-orgaan. Dat Opstand siudcdion r.er>r blad :'van:' de- bowe^ing wr.c, werd

„onniddelijk bevestigd door da eerstvolgende i-üeuv/e Lavenssti jl Opstand (sapt.
'75) i d.i-e na>;ier:Gonte3.d v.'c..s door een drietal CvS-varlc^röapon.
Een evaluatie van tiet redaktiebeleid op een landali.j'.ce vercadarin^ i? sinds
1 75 niat mser voorgekomen.
k. Stuurgroep. Ds a?rste landelijke vergaderingen -..-erdan door co;-nissias in
variarenda samanstolling voorberaid. In sapte..iber '7~- achtte da landelijke
vergadering het nor; te vrocs voor da instelling van oon -:politburo''. Ir. plaats
daarvan ward aen ovarlag van reejional-a contactpersonen in^astald, dat rejalmati[j voorvargadarin^an hiald voer da .landelijka M jaenlcoristan. Da opkor.'.st
v/as stark v/issa.land.
Toen in cai '75 hst besluit viel or:> naar aanleiding van da alctia f'ieuv/e
Levensstijl naar buiten ta- treden v/erd ook da noodzaaic var. een :r.aer permanente
Voornaarjsta taak: zorn; te dragen dat initiatieven v;aar cantraal toe besloten
is. ook door da hel-3 beweging bevestigd en ^edrarsn v;ordan.

-153. Ds o_a_rste juztien in do korkolijka openbaarheid
zoner~~ï 975 - najaar '?b

.

.

In deze verslagperiode is onmiskenbaar een grotere eenheid en gemeenschappelijke inzet in do beweging tot stand gekomen.
Niet, dat de ideologische convergentie die het jaar er '/oor zo veel moeite,
had bezorgd nu oneens v/él optrad; de hernieuwde discussie over de vorm van
ds scholing an do voortzetting van het strategisch dabat v/azen uel anders
uit.
.
.
De eenheid is dus aan andere fal'toren te danken.
Een tweetal.springt in het oog:
„
,
.
1. De aanvallen van buiten, dis do gelederen, deden sluiten;
2. De gezamenlijk gevoerde akteis.
Zeker is de verbinding van deze beide zaken geen toeval. Bedacht moet v/orden,
dat onze eerste opponent,
ook dé ideoloog achter
de Miauv/s Levensstijl was.
Door de felheid van de aantal v/erd een collectief besef geschapen, dat dit
te gek was. .
De eenheid door aktie was ook al verhoopt door
.
.in zijn
motivatie voor onze deelnane aan de H. L«--aktie, mei '75-.De eenheid v/as verheugend, want het had ook zo kunnen, zijn dat de verdeeldheid
in de discussie over scholing an theologie zich in de aktie herhaald had.
De verslaggeving van deze episode gaat tot het moment van de evaluatie van
onze eerstd aktias in Schaesberg.
gegevens:

•

.

- Het ledental steeg tot ongeveer 200, het aantal Opstandabonnees naakte de
sprong nr.or oOO. De Nieuwe Levensstijl opstand beleefde 3 drukken en raakte
vrijwel uitverkocht. Voor.il die regio's groeiden, v/aar intensief met het manifest verd gewerkt. Overwegend in de esrste maanden kwam er op het secretariaat
een overweldigende stroom ~r.nvra.gen on informatie binnen.
~ j-eff 3-°'g• Naast de al genoemde kwamen er groepen bij in Limburg en Den Haag.
Tventa zou najaar '76 beginnen.
De leden van de stuurgroep verdeelden onderling het onderhouden van de contacten
ciet regio's. In een aantal gevallan (Mijniegen, 23.3.7|5) heeft dit de lucht
behoorlijk doen opklaren.
.
.
.•
_0pcn avonden ter presentatie(vaak ook ter bespreking van het NL-maniiest)
•erden gehouden in Groningen, Limburg, Utrecht(2x) , Ainsterdc.ni, Rotterdara(vredesweek).
. .
.
In Pelft v/erd, een cyclus over CvS georganiseerd voor de SSIï.
- Publiciteit
Tnüct~da.nir"aan

, jan '7o) :
, 23.3.75 in Tijd an Taaie
--- idan, uittrelts'el in Trcuv/ van 2-3.8.75
- •
''" '
- ons antwoord in Trouw, 6.9.75
vindt dit goon antwoord, Trom; 12.9-75
ons antwoord in Tijd en Taak, 20.9.75 ( oen voortreffelijk stuk over het
doorbreken van do sclieidinr in de arbeidersbeweging tussen sociaaldomocratie
en coir.r.-.ur.isrie)
^ Trouw, 7.10.75. Interview net
, "ze v/illon zich op een goedkope nanier van ons afi:al:on;;
- Trouw, 18.9.75 Syi.-.pathioke .boiniddelxngspogiiig van
"•'ljr zijn t'./ee poorten chrir.ten-social-'.Gton71
- Trouw, 22.9.75 '
'
'
versest politiek vercchil"
— - '18.10.73 Hervornd Nederland bciivitinaort in eon cor:j,inntaar het i^TJ-nanifect zónder do inhoud er van './eet- te ,;-oven
. '•-..... - - ; ' . ;
- Trouir 22.11.75
:'Vragen aan CvS" bespreekt ''marxisten''
ovor Jezurj" en Gollv/itzer en irraar>;t onn 01 ni3n voor het socialisme kan zijn

-16.. zonder kritische studie
Trouw, ü.12.75 verse!: i jut onze recct.ie onder een kop die duidelijk lijkt,
naar vcrwpjrring kan stichten: "ons antwoord is nee"
- -.
kort daarop mengt
zich in Trouw in da discttssie : "niet goed
en ook niet Iirit-'nch"
- 24.1.76 schrijft
in Tijd- en Taak een artikel, gericht
op de religieus-socialisten als oproep tot een gesprek net CvS. Het stuk
stelt a. h. v;, een a.vunda voor zo 'n gesprek op
- 31» 1.7^ maakt Hervormd Nederland daar", volstrekt ten- onrechte, van dat
" een lid van CvS liritiek uit op CvS". Daarop reageren zowel 13-3- de Pree
zelf als 20.3. ds stuurgroep van CvS
- 20.3.7^ K. I'-.
: CvS propageert het DFI-socialis.ne voor Nederland
- verder in H.H. : 31 «1 ~en pagina van Cor de Groot: " oude discussie laait
v/eer op rond Cvo:l
Een redelijke evaluatie van de discussie in Trouw. Ons' v/orden "leuzen"'
verweten (= de Bazuin 17.1.). In K.N. verder regelmatig aandacht in de kolommen van
( zo 8.5.72 op de ant:'. -communistische toer) en.
._( 24.4.76)
'
.
in maart |I76 een themanummer in de gereformeerde kerkbode van Rotterdam,
met een begripvol s tule van
.
•
- in het Centraal './eskblad een giftig stuk van
, voor de stuurgroep
geantwoord door
- voor de IXCN-radio 4.4.76 een discussie tussen
. e n
.•
- Tijd en Taak, 29.5.76
" een tweede doorbraak " (hij ontkent dat wij die zouden veroorzaken)
- In de i.'aagschaal startte ~an maart tot mei '76 een debat .T, et con openingvan
.
__
.s, reacties van
,
. en .
Op 5.4. verscheen het mooie sn. afgeronde artikel van .. ..
:: een
christen voor het socialisme " ( dat nog altijd op '.'oudschoteh verkrijgbaar
is).
- CvS-internat ionaal : '

•

In- april '75 vond in " Bogota Ir het tweede grote internationale CvS-congres
plaats.
vertegenwoordigde de Nederlandse beweging.
Hoewel de documenten in vertaling gecirculeerd hebben binnen de beweging en
bepaald de moeite v/aard zijn,- zijn ze niet erg intensiof bestudeerd,. V'aarschijn? c moeten daarvoor, zoals in de westduitse Landeskirche van ! 'ürtenberg,
e.--j.-st de kerkleid:.ngen er een theologische aanval op ondernemen.
Het europees contactcor.iité vergaderde in t-ontpellier (30.5.75), Grenoble(o - 9
11-75) sn Turijn (10 - 11. 4. 76). Het probleem van onze status v/as opgelost.
Criteria voor opname in de internationale organisatie werden nu 1. tamelijk
eensgezindheid in de beweging, 2. de aanwezigheid van plaatselijke groepen,
3. ond?rs'chri jving van het document van Santiago.
En daaraan voldoen wij.
Haast uitwisso-ling stond vooral de voorbereiding van een europees congres
over/tegen de christen-democratie op de agenda. Nadat Italië 3n de B. 'D om
verschillende redenen als organisatoren afviolsn werd steeds duidelijker dat
Nederland d.'.3 taak op zich -.loast nemen.
Uit dez.3 contacten vloeiden ook ontmoetingen voort met "roepen npr.anse CvS-ors
in de emigratie, m. n. in Hotterdan sn Aüisterdam. Ik heb de indruk dat (door
gebreklcige overdracht cp het" niauwe 'cader ?) deze contacten .nogal verwaterd
zijn. Ze zijn ook daarom boeiend, omdat voor doze arbeidersgezinnen het CvS- '
bestaan veel me ar dan hij ons een geïntegreerde levensstijl impliceert, na de
Tactische breuk met het kerkelijk sacramenteel instituut. Documenten van hen
in-het Nederlands zijn op Uoudc.choton aanwezig, (vgl. norj o pst. 3e jrg. nr 2, p 50)
hop f dpunt en

'

'"r^' \

-

Aan da or"dë" zullen komen 1. de reactie op CvS in de pers, 2. de Mi ouwe Levensstijl, _ 3 « de crisisscholing, 4. de ntrabegiediscusrüe, 5« <^G evaluatie van de
gevoerde aktien.

•

;
!
j

l. persreacties
Opvallend was a. het felle, bitse en scutijds giftige karakter van de aanvallen op ons, en b. de herkomst van de auteurs: in de meeste gevallen ging
het om kerkelijke personen, die al eerder de stap naar de sociaal-democratie
of de PSP hadder, gezet, en het er zo te merken erg moeilijk nee hadden door ons,
snotneuzen, linies te worden ingehaald. Merkwaardig in veel debatten is geweest, dat de bestrijdi.ng'van ons ter linkerz?'jde de gezaraenlijke vijand
rechts deed verbeten. Zo deed (ex ?) PSP-lid
.
op de SOS-dag
in februari '77 zo "e'el moeite o:;i de CPN als asociale partij aan. te vallen,
dat hij vergat zijn forumgenoot uit het CDA .nog te bestrijden.(Overigens heeft
dit voorval ons wel leden opgeleverd).
A. Sr- moet v/el een merkwaardig psychologische gesteldheid achter zitten, die
een-man als
zo panisch heeft doen reageren, nog vóór wij iets hadden
gezegd, v/el degoJJjk zijn er serieuze discussiepunten, waarin v;ij verschillen
van de Nederlandse religieus-socialistische Banning-traditie en vaar een gesprek op zijn plaats'is.
•
- Dat zijn punten als
•
•
.. Het verlaten door ons van een strikt for-ialistisch-parlernentair denocratiebegrip on de ineer marxistische vervanging door een sociale opvatting van
democratie;
b. de andere aard van verbinding die v/e zien tussen evangelie en politiek waardoor we niet zo gerjakkelijk -over een :: specifieke bijdrage van het evangelie aan maatschappijvernieuwing :' kunnen spreken;
c. het economisch debat over de vraag of .de reforaiotische voorstellen ter.
oplossing van de derde wereldprobler.ien, zoals mensen als Tinbergen (v/aar
en zijn responsible society-vrienden zich graag op beroepen)
die voorstaan de uitbuiting niet eerder bestendigen dar. opheffen.
Maar het merkwaardige is, dat het hier van .
. . kant nauwelijks over
gegaan is. Zeer juist..merkt .
op dat - : een gezonde spanning tussen
beide stromingen denkbaar zou zijn, maar dat het rfbg niet zover is ".
En dat kwam, doordat de sfeer verpest werd net de parallel van CvS met de
gevoeligheid veer fascisme in katholiek-intellectuele leringen in de jaren
'30, door
-. pertinente weigering de term '; burgerlijk " anders dan
als scheldwoord te beschouwen(nl. als wetenschappelijke categorie voor een
historische constellatie), door .de (overigens bij velen terugkerende) eis,
^"*at pas net ons te praten valt nadat v/e ons van de CPM en de Govjet-Unie
"• Oedistancieerd hebben.
- •
Zeker onder deze omstandigheden was ook onze reactie fel. i-iaar. wanroor uit onze
opmerking, dat de ecchatologic van een a.pcstel Faulus uiterc kritisch staat
ook op linlzso vormen van confecE-ion.alisrao, door
wordt afgeleid dat
we dus niets " christclijks " te vertellen hebben, dan blijkt daaruit dat de
deuren al dicht zijn.
In de loop van het jaar verklaarde
niet neer met ons te willen praten ( ook na debatten in Utrecht en Den rlaag). Een latera poging van ' , '
lid van de Uaad van Kerken en pleitbezorger van hot doen horen van onze
vragen .aan de N.L., tot een gesprek in besloten lering, laidde grotendeels
tot eon langr elkaar heen praten (wo kregen college).
Terwijl CvS al bestond, Merkte
eens tegen . .
op, dat het
toch eens tijd werd/' on? linkse christenen te bundelen :;. lator werd duidelijk,
dat liet ging or.i oen nieuw lever, inblazen van de vroegere protestantse v/erkgc:neenschr.p ir. da FvdA, zoals die optrad in de verkiezingscampagne van 1977 (onder de platitude ;t do PvdA is niet heilig :;) en zich later fornserde tot esn
r;roep querulanten ter rechterzijde in die partij. Blijkbaar heeft de oprichting
van Cvo plannen tot een. inonopolie'oositio van. 20*11 PvdA-^roep als het
'hte christelijk linies doorkruist.
..u r:;oeten v .-s niet do fout i-iakon, dat onze keus tegen - ook deze gestalte van
de sociacxldeir.ccratie ook betekent dat wij kiezen, tegen de sociaiCl-democraten." (opr.t. 2e jrg. nr. 1, p. 6-7). Tenclotte vallen '; de " christenen in
de PvdA niot canon -.net nensen als
.en
. Alr> v/ac het naar,

omdat er ook CvS-ledsn, zij het met pijn, PvdA-lid zijn. De discussiebijdragen
van
en
" bev/ijzen, .dat., er ook in religieus-soeialistische
kring een aantal vrager, die '/ij stellen intern aan de orde komen (b.v. ds
volksfrontpolitiek). En ik denk ook altijd maar, dat als tegenstanders zó
zenm/aclitig './orden, ze zich blijkbaar niet geheel zeker voelen oo het gevechtsterrein dat ze betreden, en in hun oneaving een bepaalde ge-oelighsid voor onze
zo kwaadaardige invloed bespeuren.
De af v/ijzing van liet reforraisr.s van b,v., .
kan ook zeker niet uitsluiten, dat ve :aeenv;alen voorstellen aan deze. mensen moeten, blijven doen tot
coalities op een reaks van aktiepunten. Dat
zijn hr_ndtokaninv
te^.jn UC-..L.\^io orv.oloofwaofdig vond vordon toen er ook CvG-'srs onder
'.
u tonden.
. . . (omdat v/ij ao gronasiagen van de saatschappi jv/illen aantasten en dus
-iet ons. protest togen de regering niet de opzet Iranner. hebben deze inr8deli.jkh.eid te overreden. - zie da correspondentie net •'
in november '77), dat kont volledir; voor zijn rekening. Da politieke belanden zijn te ernst ij; dan dat wij deze kleinzieligheden over zouden nemen.
.
'
.
B. Enigszins anders liggen de zaken bij
. -Z-ijn punten komen
steeds v/eer neer op de vraag v;aaro;vi wij te ueinj.^ aandacht hebben voor
1. kritiek op de praktijk van het oost-europese socialisme;
2. kritiek op de marxistisch-Hegelse dialektiek, die hij moeilijk anders
kan beschouv:en da_r. als een reeks solisten waarmee iedere politieke koerswending handig gelegitimeerd kan v/crden;
J>. de humanistische stroming binnen het l! nco- "narxisi.:e (Gardavsky, Garaudy).
In. de hele toon van
' klinkt voortdurand de teleurstelling door van een
derde-'./eg-er die r.idden in de koude oorlog zeer serieus heeft geprobeerd tot
een. dialoog te komen ast marxisten in de praagse vredesconferentie, r.iaar. die
door de inval in de CSSH van '68 (pt 1.) zo'n enorme schok heeft gekregen
dat het conraunisrne varder iedere humane plans verloren heeft.
Een jonge-bev/eging krijpt dan snel het verwijt dat zij deze ervaringen niet
wil verv/erken, en hsa'r geschiedenis niet kent. Nu -is dat ïaatste verv/i'jt
weliswaar ten dale ongerechtvaardigd (niet voer nj^eis hield het ICIIK-projekt
in maart '7^, vlak vóór ds oprichting van CvS, studiedagen o-rer het Nederlandse
religieus-socialisne. Niet "voor niets zijn onze scholingen zo historisch
van opzet). ;iaar dit kan in zoverre enigermate kloppen dat v;i.j n'.isschien inderdaad soms uat te \:einig begrip hebben voor de eenzaamheid v/aarr:ee enkele
moedigen in de jaren ' 50 in de kerk moesten strijden, Eet ontbrrl: kerkelijk
'.inlcs (vaak van pacifistische inslag) toen aan enige organisatie, en dat
orengt een zekere huiver net zich mee t,a.v. de binding die een bev/eging als
CvS veronderstelt.
Kaar hoe deze mensen ook noedige voortrekkers zijn geweest, die in da kerken
deuren hebben opengehouden ook voor c ris, 20 kunnen ons toch niet belerüuerer.
oni verder te gaan :- (3en i'Jan a.ls pi-of»
gaat oolc zelf o o1..T.-s t verder,
en neent het r.iarxis.v.e steeds serieuzer) .
Het grote verschil tussen
2ti onn ligt hierin, dat hij in filosofische
zin idealist ia gebleven, en daarmee b.ev/ust halt houdt vóór de c-r.t'.'ilckelint;
van het cocialisne van utopie miar v/etenschap,
( Zeer terecht hoeft ds. Bé Ih,ivs i:i Trouv/ 2o.10.77 oprjanorkt dat zij daarom
anders tager. Oost-'Iuropa aankeek dan De Graaf, or,idat zij diens ethisch idealisme theologisch en politiële niet kon volpon - hst is ,.iij een raadsel v/aarou
zich aan die opmerking gestoten heeft. ','o souden hot er toch tenminste
over eens kunnen vorder, dat vs op dit punt verschiller.).
V/ij menen, dat v/ij de ontv/ildceliar; naar het v/etenschappelrl jk socialisme :r,ee
moeten maken. En v/ij kunnan dr.n ook niet r.:ecr de dia?.ektiek verv/orpen (pt. ?.} ,
omdat ze net een algemeen geldende taalfilosofische lo'^icp. in ct.vijd zou zijp..
.-J-'/ij onderkennai-i., dat i'iarx" haar solfs ook ia de vor.'i die ^c bij de idealist
egel nog l'.ad achter zich. heoft gelaten. '\r. v: i j ;:;erken ^elfr, op,, dat de dialektiok in het ;-:;i:cxisi;ie fuhctionesrt als <ï3n maclitir; i/aiJ^n vc.-; i-.clf-lc'itiek,
omdat ': haar revolut-'.onaire karakter absoluut irj, het enige absolute dn.t

- 19 ^-.zij erkent '; (TEngela)- d.v.-.z. dat a-i. j a 113 . laohteii die z.'.ch willen legitieron en de--geschiedenis stil willen- zetten (al is het n".bvvv ~een" tot ideologie
verworden narxisrae)onver zal t..'or;?sn. Niet als gedachte natuurlijk, uaar als ' tegenspraak in de werkelijkheid 'ran produktieverhoudingen.
Haar dan kunnen v.'ij ook v.'einig affiniteit opbrengen met de "revisionistische"
(rotwoord) neonarxis t en (pt ~$}. niet, o^dat zi.j niet op heel reeële problemen .
in do socialistische werkelijkheid zouden Icunnen zijn afgeknapt. Haar o::idat zij
voor hun kritiek toevlucht zoeken ir. hur.iaan-existentiale categorieu, en peen
beroap doen op dia Icritischo kracht die het uarxisrje zélf- in zich heeft, n.l.
hot wapen var. ds Icritiek van da politieke economie, ook die van de socialistische landan ( n. o o t ^
Wellicht kan het door • ...... geschreven narxisme-rapport voor de MHK ons
de Vole.tenhe.id bieden OL: in de discussies in de ke_-k zijn vraagstelling nu
eens te......passeren.
C.- Nog enkele opmerkingen over een andere gesprekspartner die v/e nogal eens •
tegenkomen:
. „ Natuurlijk ie het' jar._'.!erT dat deze oude strijder
niet als bijvoorbeeld
net onze beweging kan meegaan. Paar ik begin ' .
te ontdekken dat dat ook teruggaat op oude accentverschillen uet nane in de
—•'erhouding tot communisten binnen de doorbraakgroep zelf. ;
' wa.s en blijft
ociaal-deuocraat, hoezeer hij ook linies staat in de PvdA en dat ook meerdere
malen fel heeft laten blijken, en hoezeer hij ook de
. -.' kritiek op een
religieus-sociaiisir.e -vertegenwoordigt (typerend is dat hij liever de SDA?
had gehouden i.p.v. de PvdA). Laten we naar mét hem spreken -hoepel de term
versleten raakt van een kritisch-solidairs bondgenoot.
2. De Nieuwe Levensstijl
A. Op het 2e internationale CvS-congres te "3ogota;: was de f mikt ie van CvS
omschreven als gelegen op " het snijpunt van het clir5.steli.jke en het politieke"
( :zelfstandig naamwoord ontbreekt).
De regio Rotterdam kv;arn in mei '75 niet het voorstel, dat onze eerste aktie
naar buiten precies daar noest liggen. Ieder was esg gelukkig .-niet de.suggestie
daarvoor te nemen de door de Haad van Kerken aangekondigde Nieuwe Levensstijl.
De reden' tot aktie uas duidelijk: do regering den Uyl had net in een v/erkgelegenheidsnota de crisis toegeschreven aan te hoge loonkosten en dus loonmatiging, bepleit. De ideologie na de zogenaamde energiecrisis had met het besef "dat de oude tijden van welvaart voorbij zija:; een sfeer geschapen, waar^in het voor de arbeidersbeweging moeilijk v/as effectief veel binnen te halen.
n versoberingsaktie van het ideologisch apparaat ;kerlc kon op dat moment
de stemming helemaal tegen de vaibevreging en haar politieke bondgenoten richten.
De volgende aisen stelde de landelijke vergadering aan het optreden van de
beweging:
1. v/e noesten deza samenhang duidelijk maken
2. daarbij) noesten een autonome positb innemen t.o.v. ds alctic Nieuwe Lavensctiji., o:.: inkr.pGoling te voorkci.ien
.
"~
3. dat nocht niet betekenen dat v/e de kerkelijke r,-E.r>sa afstootten, '-.'e noesten
juist dialektisch begrijpen dat hier in tendentie progressieve momenten
in de kerk v/erden opgevangen én afgeleid. En ds échte belangen van de
rr.assa duidelijk makon,
noot
f'i^r ligt ook nof,- oer. ^.:du in
kritischa stuk "banaliteit
ie co:-.tiv.-yo-.-olv.ti.j" (oprt. ^ ;}rj. nr. 5, P -;:-^), ,,;ar ;.^ f-l: het overigens '
j.''. T! '''.J'-'-'11 '•'-- --ns '.:.?'. .-.:Ljn. C'o''. t..'.1, wil t :rochl. "d-. ic-.rJ; rütoii r.r.n £q
""'* l"'"L,clV- '''-'' -"->•";-:-"-'i-• self in iich •••-•-ft" O'1?- COIV.''OIY.: zijn j..:-spreicspr.r"tn3r
echter, a.-:., ii-.oc.1: .^1.;: kritisch marxist, bop-j.rkt zich dit r.iet-3on tot do nivaaus van
'-,.', ?oflc(hooP) -'n ijolit-;.ak(dikt,-.cuur van het proletc.riar.t). Sinds, da j?.ren '60 is
or -chtor een ^troon onclcrzoakingjn losgükor.ien naar de Icritiek van de..'^ol.iti3ke
ccorionr.o van do socialistische landan, in Frankrijk (.- Ithusserschool), ËIJD (Vlabchl,
Da.-nus), Mongarijo (Hocodüs), DD;! (l^.Bahro) e.d. "e moeten e.ls "chrintcnon die
aoc3.a..iGt zijn en die durf genoeg hebben nr.n l1 c t socialicoie een b.i'idrare te wj 1Icn levoi-cn" (t..?.) o o k v a n dcs« b.lind^ vlo!; a f .
.
.
.
.

^~

niet subjectio_f jroeleji?. Is in de keuze, voor _ het handarbeidersc hap -niet -veel
meer ook onze lichamelijkheid in het geding ? Hoe voorkon; je, dat het
politieke werk vaa CvS louter intellectueel ho'obyïsr.e is ?

d. De conclusie uit de discussie luidde tenminste:
. '-•
CvS kan niet als geheel het strategisch concept van de
_groep overnemen. .
Maar het is goed dat ze als vraag en correctie in ons midden verblijft.
Tenslotte: daarmee is niet gezegd dat die vraag altijd even vruchtbaar aanwezig
was. De discussie is in mijn herinnering nor één keer teruggekomen - op de
landelijke vergadering van 25.6.77. Nieuwe gezichtspunten leverde dat niet op.
Eerder x;as er sprake van ''dezelfde discussie, naar dan op lager niveau "(notulen)
5. evaluatie van de gevoerde akties
Op ^ - 5 september 1976 wan de landelijke vergadering de gast van onze regio
Limburg, of eigenlijk: van ds streekparochie 't Eikske, die al zovele jaren
(ver voor
) net het bisschoppelijk apparaat gebroken heeft.
V/ij zijn allerhartelijkst ontvangen, leerden op een open avond en in de huis- •
kamer gemeenteleden van al.lerlei snit kennen, maakten oen sfeervolle dienst mee,
yandeldon en icwonen zcvaar ook nog tot vergaderen.
.n van de agendapunten v/as: da evaluaties van de alcties, die CvS gedurende
•dit eerste jaar van publiek optreden gevoerd had.
• leidde de discussie in.
Voor de alcties zelf (niet uitzondering van de Nieuwe Levensstijl)verwijs ik
naar hoofdstul; II.
Aan de orde kwamen:
•
1. welke criteria hebben we ora al dan niet aan een alct.ie deel te nemen ?
2. hoe besluiten uij tot deelname ?
3. hoe " komen we over !: bij degenen die v/e in onze aktie aanspreken, en
in hoeverre en op v/elke wijze noeten de leasen daaru:".t verwerkt worden in
nieuwe alcties ?
NB: In het navolgende zal ik waar dat voor het systematisch verband verhelderend
is ook teruggrijpen .op andere notulen.
f
1. criteria voor deelname aan een aktia
CvS is geen aktiegroep. Het is een politieke bevraging.
Voor het bereiken van de doelstelling ;r de strijd voor het socialisme versterken
vanuit de kerken " is naast de aktie even noodzakelijk de opheldering over de
' „ste maatschappij-analyse, de breuk niet do overgeleverde theologische denkstruktuur, het bieden Van een politiek perspectief.
Maar dan toch ook: aktie. l/ant niet alleen is linkse politiek slechts mogelijk
op basis van machtsvorming door concreto gevechten, naar ook is de aktie een
monent in het proces vs.ii kennisverwerving van de maatschappelijke werkelijkheid
en van de ont burger lijkin;., zélf.
Onze alcties zullen in da regel op het niveau van ideologie en politiek liggen.
Voor direkt economische eisen te vechten li^t nr'.ot zo voor de hand, d;-.ar ',;e
als politieke organisatie van christenen niet direkt een. gezamenlijk ;iateriael
belang hebben, (iets anders ia, dat we in de ideologische strijd in de kerk de
economische eisen van da arbeidersbeweging aan de orde stellen, zoals ook in het
ML-nanifest gebeurd ir; ) „
Vervolgens moeten v;e onderscheiden tucscM :
- alcties op het '; snijpunt vanhet kerkelijke on. het politieke ;!(b.v. N'L) en
- dirokt politieke alcties waaiivan hot vau bslar.j; is dat er ooi-: .-kerlonenser. voor
gemobiliseerd v/orde': (b.v, marokkanenaktie) .
V/elke zijn nu do criteria voor deelname ?
^~~ V'e zullen ganei^cd zijn thamata op te zoeken dio onder de r.iddengroepon
«...ispreelcbaar zijn en v;aar een zekere politisering naar linl^ ge!.'.alcl_;slijk
plaats kan vinder, (b.v. vredesvraagstukken ).
^ .'"

-27Juict dan is het echter v/e], van belang dat CvS zowel
-a. anti-socialist.icche vooroordelen in zo'n aktie opruimt (l ... noemde het—
voorbeeld bij gas'farb'êidors: dat hun belangen in strijd zouden zijn met die
van de Nederlandse werkers), als
b. 'r het politiek onbewuste niveau van veel kerkelijke aktiegroepen overstijgt
(opst. 2e jrg. nr 1, p. 12). Hier valt b.v. te denken aan de opmerking van
sommigen in het JCKV, dat v/ij gemakkelijker bepaalde uitspraken doen dan zij
met hun binnenkerkelijke verantwoordingsplicht.
Dit criterium houdt ook in, dat v/a ons ;-iet bepaalde kwesties voorlopig niet
inlaten. Zo liggen de gevoeligheden over Oost-Europa b.v., nog zo hoog opgestapeld, dat iedere uitspraak van ons averechts kan werken. En zo is. ook in
januari '75 een voorstel tot aktie t.a.v. de zionisue-resolutie van de W. door
de landelijke vergadering terzijde geJ.egd. Aan het besluit om uiteindelijk,
niet als bev/eging een open brief van Utrechtse theologiestudenten aan de Eaad
van Kerken over de Drie van Breda te onderschrijven ging op de landelijke
vergadering van 3«^«76 een uitvoerige discussie vooraf.
Vanzelfsprekend is in de bev/eging een voortdurende discussie noodzakelijk in
hoeverre de grenzen van de akties v/aar we wel en niet aan deelnemen verlegd
kunnen v/orden.

. .

2. Bij een aktie in de kerk komt het er op aan, b o ndg e noten, te vinden.
: dit verband beieritiseerde
het feit, dat we verzuimd hadden onze brief
over het Indones ie'bezoek van de Hervormde Synode vergezeld te doen gaan van de
steun van in de kerk gewichtige personen. Dergelijke fouten moeten vermeden
worden.
3. " V/ij villen gsen aktie voeren in plaats van de bestaande politieke organisaties, of althans allesn in het uiterste geval "(."
). Van groot belang
daarbij is, of de linkse eenheid in de aktie gerealiseerd wordt.
ging zover, te formuleren dat " de beweging zich in elk geval moet terugtrekken wanneer de politieke organisaties, v/aarop zij zich oriënteert, rechtstreeks in de akties tegenover elkaar komen te staan ".
De vraag die voortdurend beroering wekt, is natuurlijk: welke zijn de organisaties,
v/aar op CvS zich oriënteert ?
Op het manifest tegenover de FL './aren nogal wat reafcties gekomen dat dit een
typisch CPN-stuk './as (notulen 1.11.75). Daarbij moeten we ons dan afvragen:
. - '
- Klopt dit ? (Er zaten in het eisenprogramma aan het slot ook vooral door de
PSP opgezette en gesteunde akties bij. En
'
' vond het stuk goed, maar
wel "maxi;nalistisclv;, zoals hij op een leerhuis in de Populier verklaarde) ;
- kor.it dit, omdat communisten in de bev/eging hun wil opleggen, of omdat we in de
('"'oeweging autonoom tot standpunten komen, die die van de CPN naderen (zie boven,
crisisscholing) ? ;
.
•
•
.
.
.
- beleonert deze identificatie nu echt de linkse eenheid ?
'Je hoeven er iüiners niet van te schrikken, als v/e net de CPN in verband
v/orden gebracht. V/ant"v/e willen immers zelf het anti-cor.inunisr.ie bestrijden.
Maar het levert problemen op, dat v/e daardoor niet meer met l i nies e mensen van
andere partijen kunnen praten (v/at ook CvS-leden kan overkomen die jrceen CPN-,
lid zijn of tot een andere partij behoren). Haar wie doorbreekt dan da linkse
eenheid ?
' '
Ik kom hier i.v.m. de "raamv/erkdiscussie" op terug (par. ':• sub k~)
Later zou
vrarren, waarom we bepaalde aktiepunten lieten lin,~en, die in feite minder door de CPN werden gesteund (zoals Kalkar - 1.10.77).
Daar is toen door
'
en mij op geantwoord, dat deelname aan akties
er toch. vooral vanaf han^t wat de CvS-leden zelf voorstellen. Er is'nog geen
voorbeeld van afwijzing van een aktie door mensen binnen de beweging omdat
dat een bepaalde partij ninder goed zou uitkomen,
opmerking kan
dus verstaan v/orden als een beroep op creativiteit binnen C/S, om door het aangaan van telkens wisselende.coalities de linkse eenheid te bevorderen.
'!og weer een probleem apart vornt do vraag, in hoeverre do FvdA behoort tot
ï organisaties, v:aarop CvS zich oriënteert ", gezien hst aantal .akties
v/ücir deze partij zich uit terugtrekt of die ze ne^sert. ?'aar ook daar-kom "ilc
op terur.
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^. De beweging toont haar politiek gezicht
van het CD-congres (november '76) naar do verkiezingen (inei '77)« En ver'der ?
- - -• -• '
'
- Eerst een historische platitude: iedere periode-indeling heeft willekeurige
en bezwaarlijke Itanten. Dit kler.it te neer, naarmate je dichter bij het heden,
komt. Tot nu toe heb ik me aan verslagperiodes van ongeveer een jaar gehouden.
In heel groffe termen geldt dat ook nog v;el voor de nuvolgen.de laatste gedeelten van het historisch overzicht.
Maar zakelijk-s-'stematische indelingscriteria overwegen. Onder k- zal de politieke,
onder 5 de theologische ontwikkeling de volle aandacht krijgen.
i

Het overzicht van de politieke opstelling van CvS zal fors inzetten net het
grootse europees congres tegen de Christen-Democratie. .
" had
voorspeld dat dit voorlopig onze laatsto kans zou zijn in de burgerlijke openbaarheid te komen. En die kans hebben v/e benut.
Dan loopt het verslag over de historisch-politieke rcliolinc (bewust gekozen
thema in een verkiezingsjaar) naar onze campagne tégen de christen-democratie
:' •
en vóór de'linkse eenheid bij de tweede kamerverkiezingen.
•
.
Het zwaartepunt van dit gedeelte ligt dus in het jaar 1S76/77. Maar terwille
van de overzichtelijkheid is de gehele interne discussie over de noodzaak al
n niet van heroriëntatie na nei '77 (bekend als de"raarawerkdiscussiei:), die
<-ot op heden niet is afgesloten, jnéégenor.'.en.
De t hè o log i e_ v/as, na de confrontatie in hot voorjaar van '75 van de agenda
van althans de landelijke vergadering verdwenen. Ze kwara pas in liet najaar
van 1977 terug, en nu v/el op geheel andere basis. Ei- werd een scholing net subversieve momenten uit de Nederlandse kerkgeschiedenis opgezet, en de eerste
aktie-ervaring werd opgedaan met het :'paasgebed als volksverzet". Dit alles
komt onder 5 aan de orde.
Het kopje "gegevens" kont uitsluitend onder ^ terug. Ik heb daar de noodzakelijke
feiten over de periode zomer '76 - zomer '70 bijeen gezet. Overigens zij voor
het verdere gebeuren van de laatste jaren verwezen naar de hoofdstukken II
t/m IV.
•
-

gegevens:

.

.

'

- Het ledental liep in de loop der jaren op van 200 tot 260. Er is een aantal
Afzeggingen van ongeveer 20 per jaar, ;:•;!- gecompenseerd wordt door nieuwe mensen.
indruk bestaat van stabilisatie en stagnatie ir. de ledengroei.
In het voorjaar van '78 is echter zelfc een teruggang ingetreden (naar' 2-:-0).
Bovendien worden de ledenbijdragen over '73 slecht betaald. Duidt dit op iets
dat slechter is dan stagnatie ?
Het is op het secretariaat niet bekend, in hoeverre er in de regio's mensen
aktief zijn die landelijk niet als lid zijn aangemeld (naar b.v. uitsluitend
als abonnee).
i

- Opstand groeit geotaag. Van 500 in de zoi-ier van '7S naar 973 abonnees nu.
Het aantal opzeggingen bedraagt ongeveer ^5 per jaar, + een 15-tal dat wegens
wanbetaling gelicht moet v/orden. Dit verlies v/ordt dus blijkbaar ruimschoots
gecompenseerd. Hog dit jaar even de 1000 halen •
- I\egio 's: de regio 't Gooi is na '75 afgevallen, l/ageningen is eind '77, Leiden
voorjaar '78 in slaap gedosnmeld.
Daartegenover rtaat de groep in Twcnte (sinds '?6 draaiende, ongeveer maart '77
tot regio ongevormd) en - aarzelend - ICanpen (vanaf voorjaar '77. In Friesland uordt voorwerk voor de ombouw van een regio verricht. Hetzelfde geldt
voor Noord-Molland boven hot IJ. Verder is er vanuit Groningen contact rust een
f"-»ep in Emmen, De regio Tilburg/Breda uordt momenteel gereaktiveerd.
de "oudere" afdelingen, als Groningen en .'\osterda:;i, bestaat .het _bueld van
een zich wijzigende personele sacienr.tellir.g.
'' ^ ••-

- 31 ^*1 tiet al is het beeld dus niet eenduidig. Afval en v/instji/egend, zoy ook hier ..
,an stabilisatie gesproken kunnen worden.
- publiciteit
Vervolg op de lijst van paragraaf J>:
- ds Volkskrant 25.10.76: "anti-CDA" .
- de "aarheid 30.10.76:-Christenen voor het Socialisue"
- AFP 10.11.76: Paulus VI heeft de CvS beschuldigd van contradictio in terninis
(en dat aan de vooravond van het congres)
•
.
.

- Trouw, 13.11.75, idem Leeuwarder co'ur/: ;;ex-abt Franzoni op congres in ons
land;'
•
.
•
. .

.

-Trouv/ 15.11.76: "CvS: nee tegen christendeuocratie, ja tegen christen-democraten :'
- de 'Jaarheid, 15.11.75: " Congres CvS v/ijst op gevaren CDA-politiek "
- de Waarheid, 15.11.76: " Don Franzoni: '! progressieve ontwikkeling binnen
de Italiaanse kerk zet zich door "
.
-

- de Tijd, 19.11.76: '•' Kiezen voor Christus én H'arx. CvS zijn anti-anti-coramunistisch en zeker niet anti-revolutionair;' (cover-story)
- de Vollcskrant 15.11.76: " socialistische christenen: CDA dienaar van kapitalisne11
- NRC 11.11.76 D.Th Kuiper (CDA): :'CvS, kritiekloze solidariteit"
dez. in Nederlandse Gedachten (blad A2P)
- NIÏC 9.11.76: H. de Lange, Christenen en socialisme een :!dialoog"
- NPvC, 16.11.76: ds. P.. Zuurmond:1' CvS bestrijden concrete misstand :'
- Leeuwarder Courant, Wilfried de Pree 13.11.76: "v/at wil de beweging CvS ?"
- L.C. , ide:.1. 28.11.76: '; Cliriotendeiuocraten kiezen niet voor armen en ontrechten "
- de Nieuwe Linie, 10.11.76: " Gerard de Bru^i:" Gaat de vierde richting het CDA
te lijf » (?)
- aandacht voor het congres v/as er verder voor da radio via de NCBV. (do. 11.. 1.1),.
AVIK) (14.11.), VA2A' (14.11), KTK) (kruispunt, 14.11), IKON (de andere wereld
van zondagmorgen en de kerkdienst vanuit Delft uitgezonden 14.11. 17.00 u.), e.o, 1
e.o. 15.11 (schelden op
).
<
Voor de televisie ook de rubriek Kenmerk 17.11.
In de stafvergadering van het IKON verd de angst uitgesproken dat er zoveel
positiefs v/e r d bericht dat identificatie dreigde.
- 13«11« de Volkskrant. Artikel Kees. Bastiaanseii in parlementaire rubriek
,- Hervormd Nederland: artikel van ; '
, werd niet geplaatst. Er werden
.•
teveel nisverstanden over ons te goed in uit de v/eg geruimd.
Kiertegen is uitvoerig schriftelijk geprotesteerd. Antwoord: we mochten wel
eens in debat net
Wel verschenen:
- HN 27.11. weinigzeggend, interview met G. Girardet
- HvN-r 27.11. Ruitenberg: ;; 2 vragen aan CvS ".

Bev/eging 1976 nr. 21: H,G. Geertsena (geref.)
Jeugd en samenleving (juli '76): Kar l Der les e n over CvS
Trouw: 13.12, 14.12, 15.12, 16.12.76 Ds J>J. Buskes, •• christenen en marxisten". Kot derde artikel in de oer.ie was (originelerwijs) getiteld:" vragen
aan C vS :'
Trouv/: 2o.12.76: CvS antv/oorden dominee Buskes: "Veal varbindt ons"(r.r,b.)
Trou-./, d.d. ds. Buskes: " een oproep tot bez,inning en gesprek ;;.
NÜC, 3O.12 Heidring: t; politiek op grond van v.'oede (flauw ger.peel :;iet discuesie in Trom/)
Trou1..', 18.12.76. nedaktioneel commentaar tégen onze bri-sf aan do Paad van
Kerken. (Trouv: is tegen verkorting van de arbeidsdag met behoud-.van loon en
voor 'rerhoging van de del'eiinie-uitgavon, want dat geeft './crkgalegealieid)Trom/, 24.12 Mv/. F.G. van Dijk-IIeiuüien neemt het voor ons op tegen 'de' rodaktie
Trouw 14.2.77 Gereformeerden bezig niet ttarx en het socialisme (verslag SOS-

- 32 dag net o,a de lesing van Leontien )

- H.M. 19.2,77: "Prij-Tr'v.rpeiicatie is geen. loonsverhoging -"-(voor CvS reageren
e;i
" tegen een artikel van de hoojjovendirektie
tegen de stal-:ers.
- H.N. 32.^.77. Leontien Eberhard, " u-e moeten niet doen alsof er geen icapitalisme is "
- Voorlopig, juni 1977. 2ies n.: hoe duur is goede raad ? (over de loonstrijd)
- Lrending, :.iae.rt 1977- Een speciaal nummer over ons CD-rappor-t. Ant-.;oord aan
Dl Kuiper, Pia Beckers, prof. '-anning door Dick Boer (CvS)
- Vrij Nederland. Aukje Holtrop " valse profeten of een nieuwe openbaring "
(CvS afgezet tegen christenen in d'e PvdA)
- Achtergrond (weekblad sjaloon), 20.5.77: " CvS: gezar.-enlijke akties --'an links
basis voor volksfront ;: (r.r.b. namens de stuurgroep)
- de Bazuin, 29.^.77. Een tv/eetal artikelen over CvS van de hand van Jan Zijerveld.
- de NOS (hr. Hoodbol) besteedt op een zondagavond aandacht aan CvS. Onder
meer interviews niet Kar l Derl^sen en Dick Boer
- HN'1^.5.77: korte aankondiging verkiesingspainflet CvS
- HN 12.10.77. Interview van Klaas - './ybo v.d. Hoek net Ed Grace (anerikaan
in Italië, deelnener CD-congres). Deze zou kritiek hebben op de strategie
van CvS in Nederland,
- Tijd en Taak, 7.3.78. Herbart P.uitenberg valt de Pree aan op diens benadering
van de DDR en verklaart bang voor ons te zijn.
- Trouw, 2.6.78. '7illem Klamer (CvS) reageert net Arnold Megelink op het bezoek aan Oost-Tiüior van een kerkelijke delegatie (o.a. ds. van Welie) die'
zich door de Soehajrto—.nilitairen liet inpakken.
- Student, febr. 1970. Rouke v.d. Koek: :'Cliristenen voor het socialisme"
- In de V/aagschaal, 3.0.78 Bas de Gaay Fortman, "Pleidooi voor ruimte '•' (door
de G.F. zelf aan de redaktie gegeven stuk dat inèern voor oud-leden van de
NCSV v/as geschreven)
- i.d.l'. 17.^.78 ds. A. Spijkerboer " herinneringen aan IC.H. Hiskotte"
(die ui j ten onrechte zouden clair.ien ) .
'

i
hoofdpunten:
Te behandelen zijn nu achtereenvolgens : 1 . het eerste europees CvS-congres
tegen de Christen-denocratis, 2. de historisch-politieke scholing, 3« de verkiezingscampagne, k. de discussie over de politieke plaats van CvS.
1. Het congres
a. voorbereiding
Naar aanleiding van het
werd door de landelijke
de Nederlandse bijdrage
mocratische strategieën

verslag van de zitting van het europees contactcomité
vergadering van 29.11.75 een voorberaldingsgrosp voor
aan een europees congres ''christendom, en christen-de-'n Europa;i ingesteld, bestaande uit
• en de sscrotarin (v/erd
. Later zou
vervangen v/orden door
. - . ' , en
door
. Dese conir.iiosia kreeg tot taaie ds o pst e 11.in.'; van een v/erkdocur.ient,
niet een historische analyse van de CD' in Nederland.

Daarnaast verden er drie praktische co.vnv'.issieG govornd, onder coördinatie van
, .
en
. voor a. technische zaleen, b.
financiën, c. publiciteit.
Do Wereld Christen Studenten Federatie 0/SCF) stelde tolken en oen vertaalLnstallatie ter -beschikking voor het Franc, spaann en duits, Door deze conaisclies i f- QO:I ongelofe.li jke hoeveclhoid \/erk verset aan foncin;.;erving, reclro.e,
'iches, adi;iiaistrat.le, stGncil-./erk, service, -^ervoer, geluidsinstallatie,
inricb.ting van de manifentatis-ruihite, infori.iatieverschaf f ing aan de .gore-, ' ~
fouragering e bc, etc. - dat alles in eon fraai draaiboek vervat.

- bijdrage regb /".nisterde-r., 3.3.7-3
'-"•ergazeld van een s tul c van
_ ': notitie over CvS en de kerk op
.olcaalniveau ".""
spreekt de"Vrees uit, dat v/e dbör'uïtvöéfiQ over liet
politieke krachtenveld te spreken uit het oog verliezen dat v/e daar alleen een'
funktie hebben als uc zelf een concrete plaats in de kerken hebben, en dan ook
in de plaatselijke kerken veri/ortald zijn. Een weliswaar hoogst belangrijk -.
spoor, naar in deze discursie eon zijspoor.
- een stuk van 5 mensen uit Nijmegen, niet allen behorend tot de regio

Vóór r.ij lissen vier discussie-bijdragen uit de regio Groningen uit januari
197o. ze zijn landelijk niet doorgesproken en ik ben zelf niet bij het debat
.betrokken geveest, dus ik '..'il er kort over zijn.
Toch moet er een enkel woord aan worden gewijd, ondat zich hier tend.en.zen
voordoen die voor mij bewijzen hoe de discussie over de politieke plaats van
CvS niet moet verlopen. '_
uit in zijn stuk(ken) bezwaar tegen de
gerichtheid van de CPN op een andere regeringspolitiek, als ik het goed begrijp
vanwege de klakkeloze overnane van het burgerlijk'staatsapparaat waar die par-,
tij naar zou streven. Daartegenover stelt
" het ontstaan van een klassebewustzijn door de verkende.klasse in haar strijd, op basis van haar ervaringen",
n een :-pri:r.aat van de strijd on de macht in de bedrijven en v/ijken1',
iiu goed. Dat is een concept, en daar valt in scholingsverband over te discus*siëren. (Dan zou ik overigens willen betogen, dat het een slecht concept is:
het"is onzin te zeggen dat de staat op-zich-zelf burgerlijk is. De staat-op-zich
bestaat helemaal niet. Haar de staat is een produkt van klassenstrijd en vervolgens dan ook een voorwerp van- die strijd. Als Marxisten de tern ';een andere
regeringspolitiek ': in de mond nemen kan dat moeilijk betekenen dat nu opeens
de staat een neutrale grootheid wordt geacht. IDii het "alternatief'1 dat
suggereert gaat uit van een niet toevallig in de marxistische theorievorming
steeds meer omstreden hegelianiserend postulaat van een spontaan groeiend
klassebeirastzijn).
'
,
Haar niet o.v..'deze politiek-strategische discussie noeru ik ;
' interventie.
Haar on het feit dat hij vanwege deze af v/ijkende opvatting -van hen :; erkenning
van verschillen :; binnen CvS verlangt, en eist da£ \.<e die ook rustig naar buiten
kunnen tonen. Teglijk ga?.t hij niet in op harn gesnelde vragen wat zijn opvattingen voor de concreet door CvS gevoerde akties betekenen. Welnu, dat laatste
is terecht door ..
•. bekritiseerd. Hot :iou funest zijn voor de beweging als
1. de pluriformiteit van het begin af alc- toch niet op te heffen wordt gesteld
_(dan zou ons hele streven naar convergentie in de begintijd dus ook zinloos
ijn geweest).
2. \re een discussieplatform van linkse strategieën gaan vormen dat niet meer
gecentreerd is rond de vragen van onze bijdrage vanuit de kerkelijke strijd.
Na een inventarisatie van de stand var. de regionale besprekingen op de landelijke vergadering van 11.3«?o, kv/am het raamwerk pas weer inhoudelijk terug
op 3.S.7'u.
.
. •
Vooral de bijdrage van do vijf mensen uit Nijmegen stond daar centraal.
Naiiieiis de stuurgroep leidde .
het "gesprek in. Hij haalde vooral de
inzet van de discussieronde nog eens op, en riep, een aantal procedurele kwesties in herinnering (zo bleek er nog steeds de veronderstelling te bestaan
dat het interne raar.iv/erlc voor gebruik naar buiten bedoeld was, '.vat in Groningen
helemaal niet gezegd war.s.b.).
De streldcinf; van het s t ui: van
'
c.s. is, dat CvS zijn brugfunctie
en tegenover christen-dor.iocratiscli georiënteerde kerknensen die naar linies
willen én binnen linkn zelf verspeelt, als de beweging zich te zeer in een
r.arxistisch jargon hult en zich to duidelijk met een bepaalde politiek vereenzelvigt.
J)oze centrale stelling wordt dan r.et een reeks van punten onderbouwd. Op sommige
1%van ben ik al eerder ingegaan, zoals o;.-> onze houding tc^enove.vde Nieuv/e Levens-.t.ijl (zie par. ;• onder 2.d.) 'en de Icv/ectia van het taal;;;sbru.:'.lc -in .C\f; (zie
3.5«^« Ik geoi' daarcr.i hier enkele ando.ro punten -.veer, «n. laat daa'ropjkpi-t commentaar volden:
- '
'

_1. "Het wordt blijkbaar niet toegejuicht als christenen van het CDA naar de
Pvd"; of de PP^ overstapDcn"'
2. ''WanrSer gematigde synpatisanten uit kerkelijke kring (..) CvS zouden laten
vallen, omdat deze beweging te zesr vereenzelvigd wordt biet een bepaalde
politieke partij (de C'Pït dun, rrb) l:an CvS alle v/srk naar de massa van de
kerkgangers en i;ier.r?a;i die beïnvloedbaar zijn door christelijke ideologie
v/el vergeten (hoewel bestrijding van blind anti-cohiniunisme ook een taaie
blijft van Cvfj) ;;
~*>» :'Steod" vser blijkt in discussie net christenen (..) de identificatie
net oosteuropese maatschappijformaties, die een serieuse bezinning op de
eigen positie in do weg staat. Hier ligt o,i. nog een grote scholingstaalc".
ad. 1. Geluiden in de richting dat './e niet blij zouden zijn on iedare stem,
die uit het CD-kaap naar Ir'.'nks uordt losgeweekt, zijn mij niet ter ore gekomen.
Wel is zelfkritisch de vraag gesteld, of mensen die op grond van ons verkiezingspanflet de stap naar de Pvd."-. hebben gedaan (en die zijn er) nu niet hoogst
teleurgesteld moeten r al-ie n over de koers van die partij, en of ze niet in feite
al linkser terecht '.raren gekomen. Een voorbeeld: esn PvdA.-man als de Lange
die al zo lang sociaal-democraat is houdt door de bestrijding van ons beslist
ook een bepaalde radikalisering tegen, terv.'ijl gereformeerde diakenen e.d.
""ie via vragen als ontwikkelingssamenwerking nu pas doorbreken dan ook meteen
oor ons aan marxistisch-economisch inzicht willen worden geholpen. Veel mensen
zijn niet rechts. Ze worden rechts gehouden. ün de discussie circelt rond de
droeve, vermoedens dat misschien ook de PvdA hen zou kunnen remmer, in het verkrijgen van. zicrt op hun eigenlijk belang.
ad 2. De vraagstelling raakt hier in een circel verstrikt:
1. we willen het ar.ti-communisrne bestrijden (~merkte op dat het
bijvoeglijk naamwoord ''blind'; er op duidt dat ds schrijvers blijkbaar ook
een echt, ziende en juist anti-commvvnisme kennen);
2. Nu hebben we potentiële medestanders, maar de ellenda is dat ze. anti-CPN zijn;
~$. we zijn slechts aanvaardbaar als v/ij ons in afstand tot de CPN kunnen
profileren. \/e zetten ons dus tegen een beeldvorming af die ons in een hoek
bij de CPil plaatst;
5. Maar we waren geen anti-communistsn
i
Daar komen v.-e geen stap verder mee.
V-'e konen alleen verder, als de scribenten politieke kritiek leveren op standpunten die door CvS publiekelijk zijn ingenomen, op alcties die v/e wel en niet
ondersteund hebben, en dan zo nodig ook aangefjeven walke politieke bezwaren
-*~* tegen de CPN hebben.
cul_ J>. Akkoord. Abonneer je eens op Oost -Sur opaverkermingen (Parkstraat 9i
Utrecht), dat blad geeft prina informatie. Ik sta er nog altijd achter, dat
we ons in de beweging allereerst on een plaats in de nationale socialistische
beweging hebben bekoiamerd, en ons onze agenda niet door onze tegenstanders
hebben laten bepalen. Maar het kan natuurlijk best eers tot een goed debat over
het .-"reeële socialisme1', zoals men zich in het oosten graag noerrfc, komen.
Na _deze bespreking van de aangedragen discussiebijdragen v/il ik nog een-opmerking naken over een van. de centrale vragen in deze ra.e.r.u.'21-kdiBcussie: n.l. de
wijze waarop in onze beweging ovor de CPN wordt gesproken.
Het is duidelijk dat er daarover binnen Cv53 - or> basis van een consensus
over d.3 noodzaak van een niet-reforiïi-istisch soc.ialisr.ie - verschillen van mening
bestaan in de waardering van do Icracht ar. ds betekenis var. dszs partij. Er zijn
er onder ons, die - mede geimponesrcl door do verkiezingsuitslagen - niet sian
dat de CPN een central a rol vervult in hot organiseren er? mobiliseren van antikapitalistische akties en in het opzetten van sen politiek vervolg van die aktiss
?.n het perspectief van hot socialinr.ie (z,b. ,
. maar b.v. ook de discussiebijdrage van de regio Twents).
r""••.r staan andere ervaringen t&nover: in alcties als "Stop do neutronenbom''
t het Groninger volkscongres hebben v.-i j kunnen ervaren dat do •coï/.qunisten
objectief die voortrolcharsrol vor'-'ülb die de beschrij-/in;;e:i van de C>--als' voorhoede van het proletariaat bij Lenin behoorlijk nadert. 'Sr valt veel voor te
zeggen, 'daaruit do conclusie te trekken dat iedere versterking vrui deze tenden-

zen het socialisme in Naderle.nd dichterbij brengt. Il: begrijp dat dc.t echt niet
v~— ieder evident is, ;.iaar il: acht lieteen.-,-VQ.orwac.rde voor het- goed verloop van
d.. ^-aai'.n/erkdiscuGGie, dat alle deelnemers daaraan in ieder geval .bereid zijn om .de mogelijkheid van deze conclusie onder o^en ts zien.
Tot zover de stand van de raarnverkdincunsie, './aarin ik mijn eigen keuzes en
afgrenzingen niet heb willen verhullen,
.....
Met .is niet >"ijn taak, de weg aan te geven die nu bejvaan moet worden.. "3en paar
opmerkingen, nog, welke voorwaarden • er voor een gezonde discussie naar uijn
inzicht vervuld moeten blijven:
1. Ue moeten intern niet bang zijn analytisch csvo;icien verbanden ook hojrd bij
hun naam te noei.ien. Al moeten er harde './oorden ".'allen over de stabiliserende
funktie voor het Icapitalisne van de soci<?.a!-de.uocratie, al blijken ook ele• raenten van de politiek van PS? en CPi1! aanvechtbaar, '/e houden ons aan het
parool van de Materialistische wetenschap: |; Voorrang der -./erkelijkheid "
(Kiskotte) ;
2. Een ieder moet openlijk voor zijn politieke keuze kunnen uitkomen. Laten
v/e alsjeblieft niet een situatie gaan krijgen dat PvdA-leden in de beweging
bang worden- voor reformist te v/orden uitgescholden ( het is echt niet al~~*"i.jd een scheldwoord) , of communisten hun partijlidmaatschap verbergen omdat
'i ,r dan gedacht '..rordt dat ze de koers willen bepalen.
3. Laten v/e steeds de relatie vasthouden met de ervaringen en doelstellingen
•-'van onze beweging, opdat we niet in intellectualistisch hobbyisme vervallen.

~"f Begin van theologische verheldering
vanaf juni '77 tot....
1. De theologische scholing
Sinds de ongelukkige polarisatie in het voorjaar van 1975 was de theologische
reflectie niet meer systematisch in de landelijke beweging ter sprake geweest.
Wel waren regionale scholingsprogramma's opgezet ( in '7o/77 b.v. in Amsterdam
rond exegeses uit Opstand, in Utrecht over genesis 1 - 4), naar dat was erg
van locaal aanwezige "deskundigheid" afhankelijk.
Na de drukte rond CD-congres en verkiezingen was er een algehele opinie, dat
het-de hoogste tijd v:erd de. theologische studie weer op te vatten. De regio's
Rotterdam, Nijmegen, Utrecht en Groningen varen in dezen één van gevoelen.
Dit hing ook samen met de steeds sterker gevoelde noodzaak, een binnen-kerke- .
lijke strategie te ontv/ikkelen en de aktiviteit niet tot het expliciet politieke
werk te beperken.'CvS heeft nu eenmaal zijn plaats in de arbeidersbeweging doordat we de strijd voeren vanuit de "christelijke gemeenschap". Ook in de raamwerkdiscussie werd dit accent bij voortduring gelogd, zo door de regio Den Haag
./"moet bezinning op de binnenkerkelijke strategie geen prioriteit hebben ?",
1.10.77) en .
. . . (" de aanleiding tot de huidige - d.i. raamwerkdiscussie, de verkiezingen, werpen vragen op naar het politieke doen en laten
van de kerken ". Nodig is allereerst een analyse van wat leeft op het kerkelijk
grondvlak ").
'
Welnu, in de ideologische strijd in -de kerk is de theologie een machtig v/apen.
a- programma
Voor de landelijke vergadering van 25.6.77. schreef .
een stuk,
waarin de inzet van een scholingsprogramma werd omschreven. Enkele citaten:
- "De vorige drie cycli waren vragen v/aar we maatschappelijk mee v/orden geconfronteerd. Nu moeten we het probleem van de kerk stellen. Ook iets waarnee
we maatschappelijk geconfronteerd worden, maar ook:^ waarin we op onze eigen
•identiteit als beweging worden aangesproken " (...]f" Christenen voor het socialisme is een stellingnarae, het losmakan uit de normaliteit van het fatsoen en
het conformisme, het uiteindelijk hoe dan ook eens zijn met de basis van
deze maatschappij, met haar produktie-verhoudingen, wat alles de kerk belichaamt"(,

.- " Maar hoe kan de kerk dat belichamen ? Dat is de ene kant van het probleem,
^e komt de verzoening met het imaginair maatschappelijk geheel tot stand. Hoe
_n het dat mensen over "v/ij" praten v/aar ze van "zij" zouden moeten spreken
en nog kwaad v/orden als je ze daarop v/ijst ?" Kortom: :i.'ihoe kan de kerk een
succesvol ideologisch apparaat zijn ?"
Dat vraagt een onderzoek naar:
1. haar representatie van verschillende klassepositiec;
2. haar wijze van socialisering (niaatschappslijke aanpassing) ;
3. haar omgang met het traditioneel gegeven materiaal "(....)•
\ " De andere kant van
misplaatstheid ? Zijn we reformatoren of doodgravers ? Zijn wij geneesheren
of juist chronisch zieken ? "
" Aan de empirische kant van dit probleem moeten v/e ons in ieder ^eval bezighouden met eerdere opposities in de kerk. (..O V/aar i n bestaat deze oppositie ?
" Soms niet de ketters van alle eeuwen in de exegese ? Nu zal de-e exegese, met
de wetenschappelijke theorie van de arbeidersbeweging, materialistische exegese
moeten zijn" (...) " De these, hier te bevestigen, luidt: De bijbel kan daarom
als spreekbuis en slagwapen van de onderdrukte klassen dienen, omdat hij zelf
van den beginnen af aan het boek van de onderdrukte klasse is".
T-«t zover Herman.
x.* de zomer van '77 werkte een scholingscommissie, helaas in hoofdzaak-bestaande
uit leden van. de stuurgroep, het voorstel uit. Op 2 september werd dit-a'angeboden aan de vergadering in Groningen.

_dkozen werd er voor, om niet niet een algemene theorie (al dan niet Althusseriaans) van de ideologie en de ideologische apparaten aan te vangen, maar
de drie door
_. geformuleerde vragen (onder '" de ene kant van het probleem ")
los te laten op de tweede kant van het voorstel: het'onderzoek naar eerdere ~
protestbewegingen nin de kerk. Ket vraagstuk van'' de materialistische exegese
v/erd voorlopig niet in behandeling • genomen. Er zou in de loop van 1977/73
wel hard aan gewerkt v/orden, naar grotendeels buiten het georganiseerd verband
van de beweging CvS (zie hfdst. II. A. 28).
De commissie:
•
* • •
.
" De scholingsgroep stelt voor, de vraag naar de kerk als ideologisch apparaat
té steller: in de behandeling van enkele beslissende momenten uit de kerkgeschiedenis, l/e hebben ons bij de selectie beperkt tot Nederland. " V/e kozen
een viertal bewegingen, in dewelke.zich duidelijk een maatschappelijk protest
heeft uitgedrukt (zij het meestal niet een protest dat zich van zijn karakter als klassenstrijd bewust was). Tegelijk-roepen deze stromingen de vraag op
hoe het kon dat ze als aanval op de heersende verhoudingen toch onschadelijk
•gemaakt konden v/orden. Ze betekenen dus voor CvS een gedachtenis en waarschuwing beide ".
•
t voorstel v/erd door de vergadering aanvaard, hoewel daar op. een onderdeel
aog een uitvoerig gesprek aan vooraf ging (Er lag een voorstel om de afscheiding
te behandelen in samenhang ~et de doleantie, die.:-traditioneel als haar vervolg
gezien wordt, waar de scholingsgroep om allerlei redenen niet voor voelde)..
Achteraf is terecht geconstateerd, dat de hoofdelijke stemming waartoe het ter
vergadering over dit puntje kv/ar-i nogal ridicuul is en bij een- dergelijk punt
niet op de vergadering thuis hoort.
c. de vorm
Vanwege de onbekendheid met de thema's in de regio's ging ditmaal de inleiding
op de landelijke vergadering aan de bestudering vooraf. Er- zouden' leeswijzers
verschijnen met aanduiding van hoofd- en bijzaken in het" materiaal.
Het is mij niet bekend welke regio's al de stukken -verwerkt hebben. Den Haag
startte in het voorjaar van '7<3 na overleg net een eigen exegetische cursus
onder begeleiding van
' „ Groningen hield in april '78 een heel regiov/eekend over theologische vragen. Van het aanbod van de scholingsgroep tot
begeleiding is geen gebruik gemaakt. Dit jaar zat het materiaal voor de eerste
maal niet in het pakket van het lidmaatschap van het KRIK-projekt. Toch hebben
5 mensen zich erop geabboneerd, één getal dat mij alleszins is meegevallen,
xitft programma is landelijk p. i ej: volledig afgewerkt. Van het plan, om op de
vergadering van 6.5.78 •/ragen die in de regio's waren gerezen n.a.v. de onderdelen A t/in C te behandelen is niets terecht gekomen. Ik vind -dat beslist te
betreuren. Het duidt erop, dat ondanks de door iedereen gevoelde noodzaak tot
systematische reflectie, liet vele aktieverk deze toch in het gedrang doet
komen.
Daardoor ontnemen we onszelf de kans, om als beweging als geheel bepaaldeontdekkingen te doen en gezamenlijk voorwaarts te komen.
*'"
Onderdeel D werd opgeschoven naar een later tijdstip, vanwege de tijd die
ingeruimd moest v/orden voor het bedenken van de ervaringen bij het "paasgebed
als volksverzet ".
d. wat wij ontdekten
B. De afscheiding
De protestbeweging van 183'r v/as gekozen als representant van het moment van
verzet xn het sinds de Nederlandse revolutie zo belangrijke calvinisme.
Op 5.11.77 verzorgde ik zelf de inleiding.
-—Daarin wees ik onder u.eer op da duidelijke ideologische stx-i.'jd in de literatuur over'de afscheiding: a, hè c anti-positivicmo in da traditionele
gereformeerde geschiedschrijving (ruimte voor de afscheiding als'Gad.swonder),
b. de burgerlijke trcnt in de reguliere sociologie die het sociaal "conflictkarakter plaatst in het kader van het abnormale dat zich moet emanciperen

de inpassing in het normale/burgerlijke, en c. do onteigening van het
beroep op de afscheiding door Colijn bij de herdenking in 193^ door zowel
de marxist van der Goes als de anti-fascist Miskotte.
" •.
- Vervolgens behandelde ik het klassekarakter van dit kleinburgerlijk protest
tegen het dominante liberalisme, en besprak een reeks "aktie-ervaringen",
waar we ons als protestbeweging in kunnen herkennen.
( 1. de grenzen van de pluriformiteit, 2. de repressie-inkwartiering, 3.
het conflict als taalprobleem (!)i ^..God zelf als kritische instantie haaks
op de natuurlijke gezagsgetrouwheid juist van dit kleinburgerdom, 5. het
beroep op de ketterse traditie).
- Daarna gaf ik aan de hand van Miskottes analyse aan, hoe het extra-calvinistische vasthouden aan het dogma van de verkiesing, d.i. Góds vrije initiatief,
de grens is van en de aanval op het burgerlijk algemeen-menselijk subject.
- Maar precies dit anti-burgerli.jke kritische moment richt zich ook kritisch
tot de afgescheidenen zelf. Want zij gingen de Verkiezing ver-subject-iveren •
tot de verkorenheid van de eigen groep. Wat begonnen \\-jas als beweging die
verwees naar Góds initiatief, ging nu de eigen gelovigheid in antithese stellen
*~*t de "ongelovigen". En daardoor blokkeerde ze het - objectief in de.19e
v. aw volgens sociale historici wellicht nog niet onmogelijke -bondgenootschap
met de eveneens anti-burgerlijke arbeidersbeweging.
"Juist echter, omdat dit ondanks en niet dankzij de kritische kracht van het
Verkiezings-dogma geschiedde, is deze blokkade van de alliantie wel historische
realitoit, maar geen noodzakelijk let voor een beweging die de kritische
kracht van de bijbelse God op het spoor is gekomen "(rrb).
Met de sfeer en de toonzetting van de bespreking van dit verhaal was ik bepaald gelukkig. De theologische dialektiek van een Miskotte was velen weliswaar vreemd en niet direkt inzichtelijk. Maar het moment van herkenning met
die merkwaardige "oefenaars" onder de Groningse verpauperde handwerkslieden
was duidelijk aanwezig. DG reformatorische traditie, die nu eenmaal in het
midden van de beweging tegenwoordig is, begon het image van autoritair geloof
in nauwelijks begrepen gezag te verliezen.
Dat is winst, vergeleken met 1975.
*
De oorzaak ligt zeker in de gezamenlijke aktie-ervaring die we sindsdien
hebben opgedaan, de solidariteit dio we verwierven.
Maar ik wil niet verhelen dat net ook met mijn eigen ontwikkeling te maken
hee^-t, dat ik minder bang ben gev/orden om te bedenken hoe dio ervaring mede
ee
.mpuls in de theologische reflectie vormt.
A., de doperse beweging
De doopsgezinden zijn ouder dan da calvinisten in Nederland. Zij vertegenwoordigen ten tijde van do opkomst van het vi-oege kapitalisme het nat ionaalgodsdienstig reveil, mét hun revolutionaire vleugel (Romein).
___^
stelde het materiaal samen, «n leidde dat op 10.12.7? voor ons
in (de inleiding staat op.papier).
- Hij schetste allereerst de verandering in de produktieverhoudingon aan het
eind van de 15e en de vroege 16e eeuv.'. De proletarisering, vooral op het
platteland, de toenemende in- en export en daarmee het verval van het
gildewezen on da opkoniGt van het handelskapitaal, de protesten en boerenopstanden, het verwarde en moeilijk precies na te speuren karakter van de
opstootjes (geen grote leiders en beroemde theologen).
Dan als voorbeeld van de omgang met theologisch materiaal do als partijideoloog" beschimpte
, o.a, predikant ir. Munster. Zijn
zeer opvallend "ketters1' terugvallen op de bijbel, en zijn "materialistische"
lazing daarvan (hot koninkrijk komt op aardo. En hst ie r.-a komende). In de
t-orthodoxe hoek geplaatst werd hij 'vuoral om zijn laor van de woderoprichting van alle dingen (apokatastasis, restitutio, hand. 3,21).'Een overigens
ook bij de religieus-uocialisten herondckt erfgoed •'
-" •'
- Als zeer duidelijk voorbeeld van socialisatie behandelde
de volwassenendoop-, als breuk met de vanzelfsprekende; inlijving in het corpus christianuin

die de kinderdoop belichaamt.
_ '
Daarentegen toont de ontviikkeling na de nederlaag in Munster bij
...
- ._
het regressief moment in de beweging ook precies aan de doop: de verinnerlijking
van de veronderstelde innerlijke bekering die voorafgaat aan. de waterdoop
is dan een proto-uiëtistische afkeer van de strijd in de materiële werkelijkheid (N3: ikihouc. er niet van hier van "vergeestelijking" te spreken.
De ontwikkeling verwijdert zich hier juist van de Heilige Geest die (als
stormwind) een hoogst inatsriëlo kracht'is).
Na enig uitstel kwaiu op 4.2.78
.
: de aktualiteit van de doperse
beweging belichten, ili.j gaf aan, dat de broederschap, ondanks de tendenzen van
wereldvlucht, haar revolutionaire geschiedenis- nooit geheel kon verdringen.
Wel had in de loop van de eeuwen een verburgerlijking plaats, maar ook de liberalen (dopersen zijn nimmer confessioneel •) kunnen zich nooit geheel.onttrekken aan het vasthouden aan de sociale solidariteit zoals b.v. de doopsgezinde
vredesgroep dat representeert.
.
V/e mogen ons gelukkig prijzen, in de heer
(die overigens al vroeg in
973 bij de plannen tot oprichting van CvS betrokken werd) een broeder te hebjen, die de levende band tussen kerk en arbeidersbeweging, hoe saai ook in
de Nederlandse geschiedenis, belichaamt.
C. De rooms-katholieke arbeidersbeweging
De scholingsstukken, samengesteld door
., bevatten twee artikelen
van .
'
_ '. uit eltheto nr. 53 + een reeks citaten uit m.n. de pauselijke
sociale encyclieken. .
.
was op 1.4.78 inleider.
- De organisatie van ds katholieke v/erkers blijkt eerst lange tijd te zijn
tegengehouden door dé feodale stromingen, die slechts liefdadigheid van boven
voor de armen wil erkennen. De stroming die echter het recht van \aicorganisatie wil erkennen (school van Luik) v/int aan invloed wanner de socialistische
arbeidersbeweging bedreigend groeit. De krachten^ die niet onder het niveau
van de moderne maatschappij willen blijven, (b.^.
' in Tvente') winnen
rond 1891 met pauselijke steun: rerum novarum.
- De corporatieve ideologie van de RK-sociale leer veronderstelt een vals bewustzijn van het kleinburgerden. De discussie op de landelijke vergadering
spitste zich vooral toe op de vraag, hoe het toch komt dat de zakelijk en
— historisch volstrekt onjuiste voorstelling dat "geen arbeid kan bestaan
zonder kapitaal7' steeds v/eer opnieuw op kan komen. V/elk mechanisme versluiert
toch telkens v/eer de realiteit, dat "kapitaal" een toeëigening is van meerarbeid ?
V/e bogen dus eigenlijk terug naar de ideologische component van de in de in de
imperialisrae-scholing ontdekte wezenstrek van het kapitalisme.
Het is bepaald stug, dat de discussie juist bij het katholieke onderdael
op economische; vragen, en niet op theologische terecht kv/cx;. Een theologisch
aspect ontbrak in deze scholing, ondanks herhaald aandringen van de acholingsgroep.
'.
Volgens
' v/as de betekenis van de bijbelcitaten in de pauselijke betogen
te verwaarlozon, en zowel
als
verklaarden de officieelthomistische onderbouwing van het corporatisme voor volstrekt irrelevant. " Dat
is een zaak voor specialistische curie-theologen. Dat lééft niot ".
Zou dat werkelijk v/aar zijn ? Is begin en einde van het rooir.u-katholieke denken
werkelijk het kerkelijk .ideologisch apparaat en niets dan dat ? Dan zou, v/at
"de andere kant van het probleem" genoemd heoit eenvoudig hier«niet
bestaan. Dan zou de RK-theologie nauwelijks meer een legitir.orcndc, laat staan
een kritische kracht bezitten, Dan zou do tegenstelling katholiek-protestant
n de beweging platvloers neerkomen op een niet resp. vol toegerust zijn voor
^e strijd op theologisch niveau.
Ik kan niet aanvaarden, dat de zaak zo simplistisch ligt.
'"-^.i . - 'Het klopt ooi: helemaal niet met de theologische diepgang, die de CvS' b'ev/oging
juist in katholieke landen bereikt

- 50 en verder ?
Onderdeel D kwam zoals gezegd te vervallen. Het had het religieus socialisme
in Nederland moeten behandelen: de band met de socialisten, de herontdekking

van de radikaliteit van het evangelie, maar dan ook de verburgerlijking van ,
de sociaal-democratie v/aar het óók een onderdeel van vormt.
Vervolgens had dan de door de NCSV inmiddels uitgegeven rede ;' de christen in

de maatschappij " van ,

..

. bestudeerd zullen worden, met de kritiek op

het religieus-socialisme in de dubbele zin: geen secularisering van Christus

en geen klerikalisering van het socialisme.
Dan zouden we als gehele beweging diepgaand bezig zijn geweest met afgrenzingen,
die al gesteld zijn toen CvS in '73/7A begon. • •
Hopelijk komen we' er in een of andere vorm de komende .jaren aan toe.
2. Faasgebed als volksverzet
In november 1977 deed
.
. -en voorstel tot: paasgebed als volksverzet.
Enkele elementen uit dat voorstel v/aren:
1. Het paasgebeuren is subversief en politiek. De herinnering aan de opstanding
.— van de rnessias spreekt de broeders van de messias aan op hun opstaan tot

verzet.
Daarmee wordt de valse leer verworpen, als zou pasen een zuiver religieus
gebeuren zijn, dat ten hoogste achteraf politiek zou kunnen worden toegepast.
2. Juist de schijnbaar zo religieuse vorm van het gebed is het scherpste
wapen van de gemeente om in een bezeten-wereld tegen de bestaande orde in
te belijden dat er toekomst is.
3. Het geloof in de opstanding zegt, dat die toekomst als begonnen is.
Wij wagen het, om als gelijkenis van- de opstanding van Christus te benoenen:
het verzet dat in de bevolking begonnen is tegen de waanzin van de railitairisering' (tegen de neutronenbom, kernwapens van Nederlands' grondgebied, tegen
oefenterreinen etc.). Verzet, v/aar i n ook kerkniensen zijn betrokken.
. ' noemde als voorwaarde, die vervuld moest worden wilde de zaak slagen, dat
het initiatief niet alleen van CvS moest uitgaan, maar ook van andere progressieve groepen in de kerk (IKV, SOS, IKVOS e.d.). <
Verder gaf hij aan, dat CvS door een dergelijk initiatief zijn positie binnen
de kerken zou kunnen versterken.
'
'
•;
a. ervaringen - intern
t was van het begin af duidelijk, dat met dit plan de beweging een nieuw ter' rein verkende. Dat had tot gevolg, dat er, nadat het besluit om het initiatief
door te zetten op de landelijke vergadering van 10.12.77 was genomen, nog veel
gesprekken nodig waren voor v/e zelf helder voor ogen hadden wat nu eigenl|k de
bedoeling was. Op 11.3-7& is dat uitvoerig besproken.
Een aantal vraagpunten waren:
1. V/e moeten er voor oppassen, dat we de vormen van politieke strijd die we in
.andersoortige aktiea ontwikkelden, hierop gaan overplanten. '.-/e kunnen van
'de kerkdienst geen meeting rnaken, zoals bij het CD-congres. En we mogen ook
gebeden niet verspreiden op de kerkstoep als was het een politiek pamflet.
D? "klassenstrijd in de liturgie" heeft haar eigen gestalte.
2. Laat het er toch vooral niet oni gaan dat "CvS zich een naam maakt". Het gaat
primair om de zaak, niet om het pushen van onze originaliteit ("Tv/ente").
3. We bobben altijd gezegd, dat CvS geen se'ctevorming- wil bedrijven. Laten v/e
dus duidelijk blijven maken, dat ue niet in een hoekje pasen op linkse wijze
bedrijven, maar dat v/e nu datgene helder trachten te maken in het midden van
de gemeente, wat het paasfeest oorspronkelijk al is. "De paasviering moet
geen religieuze bekroning of verdieping van onze akties worden. Het paas- gebeuren heeft ook ons iets te zeggen en dan moet het aijn zelfstandigheid
behouden. De distantie van pasen t.o.v. onszelf moet de openheid van een
dienst waarborgen voor niet-CvS-ers" (voorbereidingsgroep).
•-. ;; - ••-

-51" De paasdienst rtioet door opzet en inhoud anderepaasvieringencritiseren.
Een deel-inbreug in een dienst (b.v. alleer, een gebed of een "toepassing"
achteraf) is hiervoor to weinig ".
5."Sr moet v/el heel hard gewerkt vrordan, villen we voorkomen dat een gemeente-zich overvallen voelt. De aictie moet hot einde betekenen van locale afzijdigheid van CvS in de kerk". .
.
wat erg fel).
b. organisatie
Oorspronkelijk v/erd gedacht aan een nogal*groots opgezette presentatie:, naast
een aantal plaatselijke diensten zou er éér. eer. landelijk karakter kunnen dragen
en dan extra publiciteit krijgen.
Een voorbereidingsgroep i/erd ingesteld (
>
• niet da gedachte dat daar nog een technisch
organisatiecomité naast moest komen.
In de loop van de maanden v.'erden de plannen nogal teruggeschroefd.
Dit kwam voor een groot deel door gebrek aan tijd, om werkelijk ook allerlei
groeperingen als het IKV ook landelijk te benaderen, or. gemeenten te benaderen,
o»- een volledige liturgie te ontwerpen e.d.
' r zeker heeft ook de intensiteit van de noodzakelijke gesprekken tot v/at
we nu eigenlijk wilden bijgedragen tot een meer bescheiden opzet voor dit eerste
jaar. Op 16.2.78 kwam een theologische voorbereidingscommissie bijeen, bestaande
uit
en
. Er werden enige liederen voorgesteld en .daarbij exegetische
aantekeningen verzorgd bij de teksten ez. 37, 1 cor 15i op 5« Er is nogal
wat kritiek geveest, dat de aantekeningen "te weinig nieuws" zouden bevatten.
Naar mijn indruk lag dat zeker niet aan gebrek aan vruchtbare aanwijsingen van
de commissie. Het probleem lag veelmeer daarin, dat er een aantal "deskundigen"
bijeen had gezeten, die verder lang niet allen aktief in de bev/cging participeerden. Dan kan er in de binnenkamer v/el allerlei hoogst politieke lading
in de teksten ontdekt v/orden, maar dan ontbreekt de hoogst belangrijke reflectie
op de ervaring, op welke .MUTSn je eigenlijk stoot als je deze politieke implicaties in de eredienst expliciet maakt.
<
Bij nader inzien v/erd er vanaf gezien, om voor het hele land. een "standaardgebed" te ontwerpen. Dit ook na de waarschuwing van i
"
dat zulke
teksten in het verleden dan ook een eigen leven gingen leiden in een geheel
apolitieke liturgische contekst. Er v/erd een speciaal ontvrorpen affiche gezeef-d*"~%T"ct: Christus oprijzend zuit zijn graf, met wegrollende soldaten in moderne
t. rusting (opst. 5e jrg. nr. 1, p 1).
:'
Grote perscampagnes werden er nist aan verbonden. '
schreef wel op
zaterdag 5 waart een paasnieditatie in Trouw met aanrocring van enige thema's
uit het paasgebed, maar noemde het initiatief zelf verder niet. Het afdrukken
door de kerkelijke redaktic- van ons affiche naast
artikel leverde nog een
humoristische correspondentie en uiteindelijk v/at geld op.
In Rotterdam (z.o.) v.-crd na lang overleg een persbericht uitgegeven door de
gezamenlijke initiatiefnemers, dat meerdere kerkbladen bereikte.
,.-- .
Wat de regio's betreft: Delft, Groningen, Nijmegen, Den Maag en Kampen hebben
pogingen gewaagd om het paasgebed aan te kaarter, maar strandden óf op het
late tijdstip van initiatief, óf op te grote gevoeligheden crr. zich met CvS
in te laten, óf op het gevoel van de regio zelf nog te s v/alt in de schoenen
te staan.
In Enschede vond in de studentenkerk een dienst in de geest van Paasgebed plaats,
waarbij óók CvS-ers participeerden zonder al te officiële deelname.
De regio Amsterdam ondernam meer initiatieven dan ze achteraf aan bleek te
kunnen: de KG IJmond reageerde enthousiast, de hervormde gemeente l/eerenkapel
t -ide belangstelling, i,;et de gereformeerde Huiderkerk vond oen voorbereidend
£t,-prek plaats. Met de als progressief bekend staande Ainstelkerk-genjeente verliep het gesprek moeizaam. Al in het brede predikantanraan bleken onver-i/acht'
veol bezwaren te bestaan. In de paasdienst zelf aldaar verkeerde het gebed

-52n ontferming in het tegendeel"'lan "opstandigheid: het werd'een uiting van scepsis
vanwege de dubbelzinnigheid van de condition humaine. Beter kwamen elementen
uit onze suggesties tot uiting bij het Luthers studentenpastoraat en in Assendelft
Blijft over Kotreraam. r-ia grote moeilijkheden, v;aar ik nog op terugkom, konden
een aantal IKV-kerr.en en (aen meerderheid van) de organisatoren van de "vaaiidiensten" zich met het plan verenigen. Enkele andere regio's hebben dan ook een
oproep voor deze dienst doen uitgaan.
c. ervaringen - extern
1. Het is-opvallend, hoe veel steinmen er ook in progressieve kring opgaan, die
de politiek isoleren: :: ja, er zijn ook v/el politieke consequenties van de
paasboodschap, maar de nood van . ".de gehandicapten is er óók nog ". Het aloude
dualisme, dat uiteendenkt wat in de éne beweging van God-met-ons besloten
ligt, blijkt een taai leven te leiden.
-2. In andere gestalte blijkt het dualisme daar nog hardnekkig, waar het paasverhaal louter als verhaal, als mooie en inspirerende' boodschap en niet
als verkondiging van de reeële grond van een nieuwe wertëLijkheid wordt gehoord.
Het effect wordt dan: " Ik geloof wel in de opstanding, maar dat wolk bij
ons, ach - dat is toch nieb in beweging te krijgen ".
Dat.is: ik geloof, maar ik geloof niet in mijn geloof.
3. In de theologie van Barth wordt gewaarschuwd tegen identificatie van de
.' .
opstanding van de messias met de protestbeweging. Dat is ook volledig juist:
de opstanding is het - in geloof beleden - fundament van de verandering van.
de v/ereld, van waaruit een hoopvol licht valt op die momenten in de aardse
werkelijkheid v/aar deze mogelijkheden tot omvormingen in deze wereldtijd
biedt. De. opstanding van de rnessias behoud daarbij een kritisch moment.
Maar naar onze ervaring blijkt deza prediking er maar al te vaak toe te leiden,
dat dit kritische moment niet meer de kritiek van God blijft, maar een
voorbehoud van het geir.eentelid om zich maar niet in een protestbeweging
begropen te hoeven weton, wat op zichzelf net zp goed burgerlijke angst kan
zijn.
<
k. V/eer even anders: de kritische kracht van de "barthiaanse" prediking heeft
de gemeente afgebracht van het besef dat de kerk automatisch de drager van
Gods geschiedenis zou zijn. Ze maakt ruimte voor het besef, dat de armen de
plaats zijn v/aar Zijn .toekomst begint.
-~ Nu schiet dat echter door tot een bewustzijn in de sfaer van : " dus kunnen
wij in ieder geval nist bij Gods bevrijding betrokken sijii ". En dan keert
langs een omweg het hele ultragereformeerde zondebesef in zijn uitzichtloze
vorm (" ik ben niet waardig....") terug. Ofvrel: het klasseloze ideologisch
complex " v/ij zijn allen schuldig en allen verantwoordelijk"" dat we al in
de Nieuwe Levensstijl moesten bekritiseren'.
5. Nog even een andere ingang: de
leer van het V/oord van God houdt
terecht vol, dat het Woord geen uitdrukking van ervaring-, is, maar God zelf
als aanzegging van de perspectiefvolle geschiedenis, waarbinnen, onze ervaring
geduid mag v/orden.
Extra. ' wordt dit nu zo geduid, dat de prediking gehoord zou moeten
worden door onbeschreven bladen . " Ds paasboodschap i:al v/el anti-militaristische consequenties hebbon, maar ik wil dat niet tevoren v/eten :'. Dit
negeert üowel daf'de mens die zich in zonde tegen het Woord verzet " alloen
al daarmee allang politiek ergans staat, als dat de maeste mensen dia dit
uitspreken in foite al lang een veel progressievere praktijk hebben dan
ze in hun religie v/aar v/i Hen hebben.
6. De z.g. " I.iturgieconmissie ", ingesteld door de landelijke vergadering van
6.5.78 hoeft dit zeer knap in voorlopige vorm op begrip gebracht. Zie het
stuk " de verborgen agenda van de liturgie " •
f

.

t

. • , - . - - _

De centrale these is, dat een. liturgie er in de burgerlijke maatschappij toe
dient, dat de gemeenteleden menen "tot subject te worden". Zij wórden dan
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dicalë organisatie zijn uit de eredienst gebannen.Het woord "volk" in'"volksverzet" is dé grote ergenis - is dat omdat het de opheffing van de individualiteit
betekent ?
;
"
Ook een theologie uit de school van
. en .
, hoe materialistisch
'ook van inhoud, staat voor het levensgrote probleem van de burgerlijke vorm
waarin ~e overgeleverd wordt in de liturgie.
7. De preek van
.
. Le Itotterdaa dient in onze beweging grondig bestudeerd te worden! Töpst. 5e.jrg. nr.,35.p« 3>6 vlg.").
.
Er blijkt ui b, dat precies in de opheffing van de individualiteit voor Ezechiël
de-inhoud:van de opstanding van Israël bestaat.
_.
En laten we nu alsjeblieft- niet meteen terugkeren tot de discussie van '75 •
of die ontdekking nu resultaat is van Openbaring of van ervaring. Waarom zou
in het. getuigenis van de Heilige Geest het tweede niet opgenomen mogen zijn
in het eerste ? De winst van deze eerste aktie in het religieuze hort van in
ieder geval het protestantisme, is dat we niet in oude stellingen teruggevallen
.zijn, maar op een nieuw zakelijk-politiek probleem gestoten.
. . ; -.
—^. vervolg ? .
Lte "beweging is in het seizoen 1977/1973 beslist een duidelijker kerkelijk
.gezicht gaan krijgen.
We spreken niet alleen taktisch over het winnen van christenen voor het socialisme,'we gaan zelf ter kerke. Hoe 'ook met schroom, hoe onwennig vaak. We
komen er voor uit binnen de kerk te staan, en zijn hier en daar al zo ver,
dat we ook anderen er toe uitnodigen zich neer te realiseren hoe zeer ze zelf
tot de gemeente behoren, al v/orden ze naar de rand gedrukt (regio Groningen
in gesprek met IKV-kernen aldaar).
Maar het punt waartoe we zijn doorgestoten is niet gemakkelijk.
Er is in de kerken véél progressieve beweging op gang gekomen, met en zander.—
CvS. Er is een IKV-aktie, er. zijn vele kerkr.ensen in de N-bom-sktie betrokken',
synodes willen nog wel eens tegen de regeringspolitiek ingaan etc. In het volgende hoof do tuk zal daar nog veel ^an worden aangestipt.
Maar .met " paasgebed als volksverzet11 is een diepere laag aangeboord.
Ik aarzel wel eens of we echt moeten doorstoten.
Voor een politieke partij kan het afdoende lijken, als kerkr.ienr- . • op politieke punten gemobiliseerd worden. Hoeten wij hen ( en o"-rz':-. ' • nu echt
^ :k nog allerlei religieus-ideologische complexen afnemen ? •£
••
illon we de- eredienst toch ^.sar niot pfiv-zaak laten ?
In zusterbewegingen als de Italiaanse CvS zijn die vragen volop in"discussie."
Ik heb de indruk, dat wij al een v/eg zijn ingeslagen, waarin deze vragen niet
meer' genegeerd kunnen v/orden.
Wie gelooft in de anti-roiigieuze functie van de NAAM kan.niet geloven in de
ondoordringbaarheid van de religieuze subjectiviteit, die zich verzoent met de
burgerlijke orde.
'
Daarom zal de politieke arbeid van CvS ook in de toekomst voortdurend Begeleid
v/orden door de aanval op h c? t - steeds weer ook in religieuze vorin optredende
- cultuurpessJihisinc- die we belichamen.
Niet, zoals het versleten verwijt luidt, omdat socialisten in die ain in "de
vooruitgang geloven" dat het kapitalisme zich ook uit dez-3 crisis wel v/eer zal
redden. Maar omdat er vanuit het licht dat valt vanuit de overwinning van Christus
er geen nacht kan zijn v/aarin geen radikale en effectieve, volledige en doeltreffende tegenbeweging gezien kan v/orden.
De bede van pasen v/as van deze aanval een eersteling.
' '
T E N S L O T T E
on fraa:.e toekomstperspectieven geschilderd aan het einde van dit--eerste
hoofdstuk, maar liever een laatste woord aaa
(^.9.77):
''>-'•-•" '"
"..niet do z'eaktionaire kliek van Van Agt, ciaar jullie hebben de toekomst.
" Het nieuwe groeit op tenmidden van dat, wat onherroepelijk en onvermijdelijk
moet -verdwijnen1'.
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In het eerste hoofdstuk is vooral op die door CvS gevoerde akties ingegaan,
waarvoor de beweging niet alleen het initiatief nam, maar die ook door (vrijwel) alle regio's gedragen werden en beslissende ervaringen voor de beweging als
geheel hebben opgeleverd.
(Nieuwe Levensstijl in '75/76, verkiezingen in '77, paacgebed in '78).
Het wordt nu tijd een vollediger beeld'te verkrijgen.
Daartoe dient het overzicht (..A ) van de door CvS opgezettan en/of ondersteunde
aktiviteiten. Ik hoop zo volledig mogelijk te zijn, maar kan zeker bij regionale
initiatieven een en ander over het hoofd/ hebben gezien.
Een verslag als dit heeft slechts zin, als het instrumenten biedt voor een
waardering. En een waardering bestaat bij criteria. Als toetoingsinstrument
"heb ik genomen een "aktieprograrnma" dat. in januari 1977 door het toenmalig
sekretariaat ontworpen is, en een aantal eerdere pogingen tot formulering van
onze taken trachtte samen te vatten. Het programma maakte deel uit van een ontwerp voor een soort "beginselprogramma", waaraan in de beweging toenderti-jd-• '•
behoefte werd gevoeld. De tekst was overigens niet zo sterk, moet ik zelfkritisch vaststellen, en ik ben er niet rouwig om dat de discussie over het
ontwerp verder in de beweging is verzand na een korte bespreking in de landelijke
vergadering van 5.5.77 ( alleen de regio Limburg reageerde). Het onderdeel
"aktieprograr.ima" uit dit ontwerp blijft echter bruikbaar.
De toetsing (onder B) bedoelt niet meer dan een stand van zaken weer te geven.
De vraag, of het beleid juist v/as, danwei accentverschuivingen behoeft, ligt
vanzelfsprekend aan de landelijke vergadering-ter Beantwoording.
A-; OVERZICHT
Telkens zal gevraagd v/orden naar a. eigen publicatie (s) over de aktie, b. het
doel, c. de reden(en) tot deelname van CvS, d. de wijze van besluitvorming
tot deelname, e. de mate van participatie aan de aktie vanuit de beweging,
en f. (eventuele) ervaringen.
1. De zaak
zie: opstand 2e .jrg. nr. 1, p. 13-21
eltheto 49, p 17-29
•' •
•
In september 197^ werd-de godsdienstleraar . .
geschorst en vervolgens
ontslagen door het bestuur van het "christelijke" Carolus Clusiuscollege
in Zwolle omdat hij CPM-lid was. Niet klachten over zijn lessen, maar de
ideologie van de "onverenigbaarheid" van christelijk geloof en het lidmaatschap van een atheïstische partij vormde de motivering;. De aktie beoogde,
hoe kan het anders, het ongedaan maken van dit ontslag. Ondanks strijd
tot de hoogste beroepsinstanties van het bijzonder onderwijs is dit niet
gelukt.
De zaak was het eerste evidente geval van niet louter ideologisch, maar ook
machtspolitiek-disciplinair anti-co:;imunisrr,e in de christelijke wereld. Protest
lag voor de hand.
Zo snel na de oprichting van CvS waren er nog geen maatstaven, noch de
organisatorische kracht om al in de openbaarheid te treden. Het protest ging
daarom niet namens CvS, maar nog namens het Kr.ik-nrojokt van de NCSV uit
(17.9.7^)
deelname aan de aktie geschiedde dan ook door individuele leden van CvS
ervaringen
- vakbond (ABOP) en partij (de CPN zelf) konden zich natuur lïjk'-best weren.
Onze funktio lag voorn.1 in de ideologische strijd: de theologische."kritiek
op_ de antithese togen het atho'isMO en de waarheidsvraag van do strijd door.
communisme tegen de mamr.on
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geven aan de indonesië-sectie van de RvK ging wat knullig, leidde in ieder
geval niet tot een verklaring van die kant. Wellicht niet zonder sair.enhang met
het feit dat ene
, '. dan wel niet het enige, maar dan toch een
"gezaghebbend" lid van die werkgroep is ?
.
- Het opstandmuuner is naar een reeks van missie- en zendingsinstanties gestuurd.
De mate en de aard van de respons zijn nog'niet to overzien.
• t• 9. Kerken voor Angola
•
»
a. opst. 3e jrg. nr. 1, p 29-3^
'"'
•
• b. In het najaar van 1975 was Angola welisv/aar onafhankelijk geworden, maar
verscheurd door een interne strijd waarbij Amerika, Frankrijk en Zuid-Afrika
evident kapitaalsbelangsn beschermden door hulp aan de FNLA/Unita. Gezien het
feit, dat er in de loop der jaren erg veel arbeid voor de solidariteit met de
bevrijdingsstrijd in Angola was verricht in do kerken, leek er wel een voedings-bedem-aanwezig, om binnen de Nederlandse kerken te pleiten voor een verlaten
van .een "neutraal11 standpunt en een keuze voor de MPLA. Daartoe deed een comité
""kerken voor Angola" in december '75 een oproep uitgaan.
c. Eedenen voor deelname van CvS v/aren: 1. de .MPLA is de enige socialistische
bevrijdingsbeweging, 2. het behoort tot onze taak de kerken van een louter
humanitaire tot een politieke solidariteit op te roepen, 3. wij kunnen informatieverschaffing en aktie in de plaatselijke gemeenten/parochies helpen bevorderen.
..d. Als ik het wel heb, ging het om een personencomité, v/aar we niet "als"
beweging inzaten(verder ging het on mensen uit .o.a. de Katholieke en de Hervormde Jeugdraad, vormingscentrum i;de Drieburg1' en het ecumenical research
exchange). Niettemin heeft de landelijke vergadering zich er voor uitgesproken
dat • ,
er zitting in nam.
. .e. De aktiviteit is grotendeels beperkt gebleven tot de secretaris, en het
.contact bleef aanwezig doordat de secretaris van KvA een vriend van CvS was.
Door de regio's is voorzover ik kan nagaan ternauwernood aktiviteit ontplooid.
f. Het comité heeft wel het een en ander ondernomen (documentatiemap, bezoek
Angolese bisschop aan Nederland). Toch was de aktie geen onverdeeld succes,
onder meer door het isolement er van . Zoals bekend, is het de MPLA. gelukt,
Angola te bevrijden.
10. Vredesweek•19?6
a. opst. 30 jrg. nr. ^, geheel
.
b. De interkerkelijke Vredesweek is al vole jaren een van die momenten in
• het kerkelijk leven, waar de bespreking van politieke kwesties r.iiu of meer geaccepteerd is geworden.
c. CvS participeert sinds 1976 in de vredesweek. In dat jaar waren er een
drietal bijzonders aanleidingen:
- •
.
-»
1. de bisschoppen haddon een brief over ontwapening doen uitgaan, net een reeks
vrij vergaande formuleringen (o.a. dat ".eenzijdige stappen tot ontwapening
niet kunnen v/orden uitgesloten l() Maar de brief was vaag genoeg dat het CDA
zich niet aangevallen kon betonen. De interpretatie van do brief diende dus
zo progressief mogelijk gerekt te v/orden.
2. De afkondiging op do assemblee van de Wereldraad in Nairobi van het antimilitarisme-prograi.n-ia.
3. - Naar later bleek - : de zwakka vredoskrant waarin ditmaal c;r, niet geheel
naspeurbare redenen ;'minder gepolariseerd1' werd, d.w.z. CDA en PYDA politici
_ onbekoiiimentariecrd hun zegje kor.den doen.
d. De bisschoppenbrief v/erd op de landelijke vergadering van 8.5.76 grondig
doorgesproken. In juni v/erd afgesproken dat zo veel mogelijk regio^s zouden
meedoen.

- 59 - in de special -ivan~ Opstand werd de nadruk gelegd -op a. de"• economische achtergronden.: a. het belang van het wapenkapitaal bij de wedloop, b. de aanval op
het CDA en de v/rijf punten tussen CDA en kerken, c. exegese, d., het aangeven
van de concrete verzetsmogelijkheden. in Nederland zelf (WDM, Groningse "akties)
- Regionale aktiviteiten waren er in Rotterdarr., Den haag, Groningen, Delft.
Op het weekend in Gchaesberg hield _
. _
een openbare inleiding, mede
bedoeld om de verwante problematiek aan te geven in achtergestelde regio's als
Groningen en Limburg en op te roepen tot gezamenlijke aktie.
c. Het Opstandnumraer was snel uitverkocht. De reacties v/aren in het_algeraeen
positief (goede leesbaarheid) .
'
'
- In IKV-krinsen was men er redelijk gelukkig mee dat v/ij politiek de punten
o'p de i bleven zetten. Wel werd getwijfeld aan onze preciese kennis van zaken.
Er bleken openingen aanwezig- voor toekomstig contact.
.
11» Katholiciteit en marxisme
.
a. .
.
.• ••
b. Op 9 december 1975 werd aan de Nijmeegse universiteit een congres georganiseerd over "katholiciteit en marxisme". Dit hing samen met een poging van de
bisschoppen en het RK-universiteitsbestuur om de grenzen af te tasten van de
pluriformiteit, d. i. .de -plaats van marxisten in de wetenschapsbeoefening en
de democratische organen in gevaar te brengen (dreigende oplegging van katholiciteit als benoerningscriterium)

c. De mogelijkheden voor CvS op dit terrein lagen in de ideologische strijd in
aanvulling op vakbondsakties.
d. Het initiatief kwam min of meer van de Nijmeegse CvS, zij het niet door alle
zogeheten CvS-groepen daar gedragen, in samenwerking met theologische faculteit, studcntenkerk, Je wereldcentrum. Van elders participeerden de
-.groep
en :
Helaas is de aktiviteit landelijk nauwelijks doorge<

12. Militairisering Oost-Groningen

•

'

'

j
!

.
;

j
i
j
;

\, z
i

i

a. opstand 3e jrg. nr. 4, p. 57-02
b. Het kapitalisme heeft niet alleen het voortdurende kenmerk, meer en minder
perifere gebieden te scheppen, liet pleegt ook zijn onmacht tot een evenwichtige
industrialisering op te vangen door achtergestelde gebieden bij voorkeur tot
militair gebied te maken. 'Zo zijn er in Groningen plannen geweest tot oef enterreinen bij Ter Apel, later vervangen door het Lauwersmeer. De akties daartegen
zijn wel verbonden met die tegen de plannen tot een atoomfabriek vlak over de
grens met. de BED en tegen de opslag van atoornafval in de zoutlagen.

i
:

c. de strijd tegen de NAVO-strategie werd al gevoerd door de linkse -partijen
in de provincie en het Groninger volkscongres. De CvS-regio besloot, deze strijd
vanuit de kerken te versterken.
\r- •
d/e Het betreft hier dus een regionale aktie

j
j
j

j
j
j

f. In september '76 wcrdon er pamfletten aan de kerken verspreid mat een oproep
voor een open avond. Daar verschenen 60 mensen. De oproep werd ook grif door
niet-CvS-leden ondertekend, en doorgestuurd naar allo kerk- en parochieraden
in de provincie. De reacties waren verheugend (zie verder pt. 18).
.

j
i
;

13. Open brief Raad van Kerken

j

•

.a. opst., 4e jrg. nr. 2, p 5-9
b. De Raad van Kerken schreef in November '76 uit verontrusting over de werkeloosheid aan de stichting van do arbeid een brief. Men constateerde een overeenstemming bij alle voorstellen tot "offers in do inkomenGsfeer" erï_"deed .niet
minder dan een aanbod om de leden van de kerken aan die gedachte te?" helpen
wennen.
c. Het lag gehoel in de lijn van de waarschuwing van CvS in de Nieuwe Levensstijl-

•

j

- 60 aktie, nu deze dreigende consequentie van do aktio werkelijkheid ging worden.
••dat ze zich platweg togen; de . ^oidersklasse richtte, te protesteren tegen ," helr afweT '.'--len van de- gevolgen: varfTde crisis op hen, die" hem' niet veroorzaakt hebben ;r.
• . .. •
d Daartoe besloot ook ds landelijke vergadering van 1.12.?6.
e Behalve aan de RvK &n de pers, werd .cnzo brief ook toegestuurd aan NX-groepen,
industriepastores 9..rls
, - - . . •
.
f Trouw reageerde Zc:3r negatief, van een enkele v/erklozenbelar.genorganisatie
kregen we een bemoediging. Overigens maakten de grootse stakingen van februari
duidelijk door v/ie dis door de RvK zo- toegejuichte "overeenstemming" nu eigenlijk gedragen werd..,,. '
;
1.**» Communistenjacht Vrit--. l'"iiversi'teit

'

• '•

"".'.'"

a opst. 3e jrg. nr. 2, p 52-55; >-e jrg.' nr. 3, p 1-9' - - '
•
.
•. • - -•:;
b In 1975 gingen in e-en aantal benoemingscommissies aan de VU moeilijkheden spelen
rond het lidmaatschap 'van r-tudenóen. die wel eens., 'de Waarheid verspreidden,
een stemoproep van de CPN onderschreven of lid waren van dié partij. Toenmalig
rector magnificus . '
" vcegda daar een grootscheepse aanval aan toe on
communisten uit alle bestuursorganen van de universiteit te weren, met als _doel
— -niet alleen de CPN ~e treffen maar ook de gehele progressieve beweging te v-erdelen en te verzwakken. In esn 'narde campagne werd getracht het rechts-gereforineerdendom in den Iar.de te mobiliseren met een beroep zowel op coiamunisten- .'.langs t als op -alle sentiment 3n nnd het bijzonder onderwijs. Het verzet werd
aangevoerd door de studentenvakbond SRVU, mat -steun van de- 'commissie "doel-.
.stelling" (die weigerde van de Vu-doelstelling een selectiecriterium te maken)
en de studéntenpredikanhen.
. . :
.
....
c De SHVTJ voerde de strijd begrijpelijkerwijs vooral op syndicale gronden: geen
.aantasting,' .van dé democraticering, geen politieke discriminatie. Daardoor liet
zé : de' walgelijke door h?t college van bestuur uitgegeven brochure over .de onver• •,- enigbaarheid van .christelijk geloof e-n .CPN-sta tuten liggen. Ter ondersteuning van'
-de vakbond ,. en- als ideologische nanvulling nomen CvS-ers het op zich, dit stuk
(van de .hoogleraren E.lar.v en ~ alv/eer Verkuyl) aan te vallen. 'In een kleiene
brochure "voor gesprok en samenwerking aan de VUT werd aangegeven dat verwerping
van de dialoog achterhaald was geworden nu cïiri&tenen en communisten niet .allee m
samen praatten n:-is_:- ook samen v/orkten- v/erd de geraalclvelijke' v/ijse waarin d'e'
proffen z±ch van es Mar::se godsdicrjstkriciek afntaakten belcritiseerd, en de '•.misselijke sfeerr.:aher:L j aangevallen waarin uitspraken van communisten slechts
-• . als ; taktische mancevre gezien kunnen v/orden. Het sbok v/as geschreven met het
~ oog op het. meekrijgen van do moer;'libero.le'' stroming op de VU, en ademt ook wel
, . die' geest. Een eigenlijke theologische discussie-bijdrage ontbreekt erin.
d : Het lag voor de hand, dat vocral CvS-leden aan de VU aktie voor ons gevoerd•hebben, aiót steun -'-an da Amsterdams G regio,
e Er werd aandacht aan hè -r -p-nnilftt gyschonken in Ad Valvas (universiteitsblad)
en Trouv/^ Verder werd h-?t ae.n allerlei instanties gestuurd en vrij massaal op
meetings verspreid j
'
.
.
.
f De precie.se invloó-d van de bijfr^ge van CvS is lastig te meten. Er kwamen nogal
wat mondelinge reactie-e. Ix-eweJ. nieuwe aanvallen niet uitgesloten zijn, is het
een beslissend f-3it, cU~t 'Jiepenlinrsts plannea uiteindelijk docr de universiteitsraad verworden sijn,
15. UC -Almelo

'

•

a Opst. ko jrg, nr. 1, .p, 'l?-"^
.
b In de aktie tegen d-? uitbreiding van de ultracentrifugefabriek in Almelo, die de
afgelcpon jaren 1:0 'n gr o t, o rol 'ho^i't gespeeld in de Nederlandse politiek, is door
CvS vroegtijdig geparticipeerd. De roeks argumenten tegen ds uitbreiding (togen
leveranties aan do militaire Jiktatuur in ürazilië, tegen de invloed van dé BED
op het atooi'.iprogranuna ^fcc,) zijn CGII ieder ookond.
De proteGvan uit korke-iijkr; .i\_ring (pa:<: Christi) v/aren er van het begin af aan,
en CvS besloot daarmee o.-r;a:iirtoj-.orirc!i vorui aar. te geven. - ''••;-•CvS-ors ("
.
^ behoü?:dca toj. het initiatiefccr.iité, met' "medev/oton van

- 61 de vergadering. In een later stadium, toen het tot een officiëler "A.lmelo• overleg" -kwam, had de beweging daar formeel en meestal ook feitelijk zitting
in.
~~~ —"—""
Bat overleg v/as er echter niet van het begin af aan. En daarmee stonden we aanvankelijk voer een van dia problemen, die politieke arbeid 20 ingewikkeld kunnen
maken: Ket ir.itiatieicoinité had voor 2 april 77 een demonstratie in Almelo zelf
uitgeschreven naar vervolgens kondigde ook het Landelijke Energie Koraité/roeweging "Stop atoonplannen1' een manifestatie af net veel algemener gestelde
eisen tegen kernenergie, zonder vroegtijdig overleg met .het initiatiefcomité.
De landelijke vergadering van 5«3«77 vond dat laatste een hachelijke onderneming
met een bovendien weinig politiek toegespitst eisenprogramma. Het was ons niet
duidelijk, waarom CvS zich tegen kernenergie-cp-zich-zelf moest verklaren zonder
een duidelijke anti-kapitalistische context (daar moeten we waarschijnlijk nog
"ééns opnieuv; over praten). Besloten werd, dat CvS niet als organisatie zou meedoen, maar dat wal op individuele leden een beroep kon v/orden gedaan. Op de
twee-de april v/as het LEK overigens wel aanwezig, evenals PPR, PvdA (na aeen
• uitspraak van het partijcongres) en kerkelijke organisaties (
_ sprak).
Zo werd'wel de l i nies e eenheid gedemonstreerd - immers één van onze criteria
tot deelname - , hoewol ook de linkse onenigheid in de meesta redes terdege
doorklonk. Later in het jaar kwa:;i het LEK net nieuwe initiatieven tot
bundeling van alle anti- ,\_]:"elo groepen. Ditmaal was het aktieprogramma gerichter
geformuleerd, terwijl tegelijk de pluriformiteit aan argumenten binnen links
op een bepaalde v/ijze tot zijn recht kwaiu. De PSP deed nu wel mee. Ket succes
van de zeer grote demonstratie op ^f.3.78 is bekend:
;-meer dan 40 duizend demonstranten en een bonte mengeling van protestgroepen
(ook uit de BP.D).
e Naast de aktiviteiten van het landelijk overleg hebben zeker de meeste regio's
in de plaatselijke comité's meegewerkt aan de verspreiding van energiekranten
e.d. Vanuit het secretariaat werden contacten met ons bekende kerkelijke groepen
in de BP.D gelegd. Daarnaast zetten
.
. en .
'
een
overlegorgaan op om vooral specifiek op de kerken gerichte akties voor te stellen.
f De kerken v/aren togen de leveranties .aan Brazilië-, zij het aarzelend en niet
op de politiek spannendste momenten geuit. Het n£est in het oog sprong een
• uitspraak van het moderair.en van de Hervormde synode.
- Er zijn momenten geweest, waarop de indruk werd gewekt dat CvS zeer bepaalde
aktievormen moest bevorderen, k'e woeten hier zeer behoedzaam..zijn. Natuurlijk
heeft iemand, die CvS-er is en in een aktiecomité zit, ter vergadering zo zijn
,—. voorkeuren en meningen. En als het binnen een aktie op stemmen aan komt doet
hij of zij mee, en zal bij weifeling binnen de beweging overleg plegen. Maar
we moeten goed in de gaten houden, dat de specifieke bijdrage van CvS ligt
in ons werkterrein, niet in een speciale- politieke v/eg die wij binnen links
zouden" voorstaan. Ik wil dus niets poneren tegen de broodnodige creativiteit
in het vinden van. "alctiemodelien", alleen, maar waarschuwen tegen de neiging
te denken dat speciaal wij hier een taak zouden hebben, er; niet de aktie als
.geheel. Gaan v/ij eerder dan in het uiterste geval een eigen v/eg, dan moeten
v/o goed toozicn of/KS nog wel de "oecumene van links" of niet veel rseer het
secteweze-n dienen.
- De maanden sinds maart '78 is er niet veel ondernomen. De discussies hadden
een enigsziiir warrig karakter. V/at -.zeker samenhing met oen rtiope woede dat
zo'n machtige demonstratie het zoveelste verraad van het CDA, dat uiteindelijk
kwam, niet kor: keren.
16. verkiezingscampagne
a o pst. 'fo jrg. ur. 1", geheel
b t/ni f: zie hfdrit. I, par. *f sub 3.
17. Slthotoschool
^- (korte voruiolding o pot. 5e jrg. nr. 3, p ^9)
Op een school uit de -V-o terclo.rr.se Oosterparkbuurt dreigden in juni..'77 twee
onderwijzers geen vaste aanstelling te krijgen van het bestuur van-.tie. - hervormde
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opstand ^e jrg-. nrv 5i ? 3 - .6
' '~
......
. ' " ~........."'•'" ••-,' •
b Het IKV kondigde aan, dat vele jaren "bezinning op het vredesvraagstuk" onvoldoende v/aren gebleken. Daarom kwam het met een manifest met een heel concrete
eis: "help de kernwapens da wereld uit, Om te beginnr."/ in Nederland", Een" spits,
. .die nogal v/at tegenstroom opriep (b., v. van de PvdA-2e kamerfractie, die de eis
"onrealistisch" vond)
'
.
.
c Voor C.vS betekende deze inzet van de vredesweek een hoopvolle ontwikkeling. .
Anders dan het vorige ,jaar (pt. 10) konden wij nu van har t o meedoen.
f -.Conform de reactie van ?iet IKV op. onze vredesweck-opstand werd nu' aandacht
besteed aan een concreco aktio, n.,1. die v/aarbij CvS-ers in Groningen betrokken
v/aren geweest t^gen de oefenterreinen in het Lauwersmeer (pt. 12) in de vredeskrant,
- De raad van herken Groningen schreef een aanbeveling voor de vredesv/eek .aan
de kerlcraden, Opvallend was daarin dat de argumentatie uit een brief die op
initiatief van CvS aan de KvK was geschreven bijna woordelijk werd overgenomen.
- Regionale avonden werden .georganiseerd in ten.Tiin.ste Den Haag, Groningen en
•.: Kampen.
.
• - Het IKV werkt aan de opbouw van "kernen", dat zijn plaatselijke contactpunten.
"Deze bleken in de vredesweek lang niet overal even aktie-gericht als landelijke
werd verondersteld, Hier en daar gebeurde er in plaatsen v/aar zich CvS-regio's
bevinden zelfs erg weinig (b. v. Utrecht )
- Later in het jaar bleek dat het ook mogelijk was dat een regio als geheel zich
tot zo 'n kern verklaarde, In sommige plaatsen ia dat ook gebeurd. Deze overlapping
met de organisatie van het IKV kan praktisch van groot nut blijken.
- De aktie -"help de kernwapens etc." zal nog enige jaren door gaan. Het blijft
de funktie van CvS om a. 'een terugval in de loutere "bezinning te helpen voorkomen, b. het verband met andere akties in de bevolking (zoals stop de N-bom).
te leggen, en c. cm het kerkelijk karakter van het IKV te onderstrepen en zo
nodig hulp te bieden in de theologische strijd.
20. stop de neutronenbom
a opstand ke jrg. nr. 5, p 59-&C; ^e jrg. nr. 6, p -52-37; 5e jrg. nr. 1, p 38-^1
b Sinds de arnerikaanse regering in ds vroege zomer van '77 de mogelijkheid tot
produktie van een neutronenbom (of hoe ze dat ding ook later wilden noemen)
bekendmaakte, bleek de verontwaardiging in de bevolking groet. De argumenten zijn
bekend (zoals: a. het. is g-^en l:schoon", maar een iiihiinaan v.-apen; "b, hot verlaagt
de atoomdrempel eu brengt daarmee de kans op lokale atooraconflicten dichterbij;
c. het introduceert een nieuwe famiüs wap&ns «n bedreigt zo de ontspanning etc.).
Voor velen v/as dit dé grens: tot hi.=r .;: . ;
bx-.n.p-:-rJ.njj en niet verder,, maar
terug ! Hier v/era de ware prioriteitsstelling van hei; kapitalisme duidelijk 'die ligt in ieder geval niet bij het menselijk leven.
Een handt ekeningen-al'.t ie tegen de bom startte '19 augustus. Nadat er tienduizenden
. bleken, te tekenen, werd ze omgezet in een volkspetitie.
c/d Nog voordien, op hot startv/eekend 3-9>77 -In Groningen, had CvS besloten de
aktie volop te ondersteunen, en de nog te smalle basis ervan vanuit de kerken
te verbreden.
"""
e De participatie was vrijwel geheel in de beweging. Enkele f eï •*-«"•
- landelijk. De regio Amsterdam nam i. s. m - het secretariaat i
het initiatief or.i do aktie eindelijk iu de burgerlijke pers te laten doordringen
door middel van oen r.rtikel ir. Trom/. Al die predikanten., kerkelijk hoogleraren
en anderen die do akr.io al onderschreven hadden moesten cVuir onder sta-an- Deze
.onderneming heeft ons een einde-loze reeks gedonder opgeleverd, Ondanks vela
kanonnen (ditmaal kan
. aan deze zijde van de scheidslijn vermeld v/orden)
was de redaktie jvJ.ot bereid ons de gelegenheid i-'ct een artikel te bieden. V/el
v/as de hoofdrcdaktie goed Lcuuv/achrig gewordoru
._.Het werd dus een advertentie, die die (ruoren'laols Vu-hoogleraren wel konden opbrengen. Dit momer.t op £1„9' heeft beslist een doorbraak in de alctie betekent.
De petitie word eindelijk anderszins dan in de Waarhuid er. op da". straat .bekend.

De gebleken harde muur van de burger l :.;>% "^ri-ï.;.leerzaa/a-C—-de-Volkskrant zou no£ vele" r.ï'=r.üi. .s^i
-"-—
= ^r t-:r": niet meer
omheen kon).
Het is goed, zulk een geschiedenis te cr.tl,riiir_ I
r~ mee
deden, zaten naar mijn ervaring met het --ï~£^~^r_L
deelname
hen ta gemakkelijk afging. Als je dan ec-.ir i. ~_~L;
een moment
van opoffering in liggen. Ket kan o^zs ts^L^ -irrzoot
te
tonen hoc hij icag steunen op de eerdere vervrr—rL
beweging.
- regionaal werd in 02 plaatselijke ;X~~.r Tzcirf ;
CvS-ers
uit Rotterdam, Groningen, Del.rtj Den HÜS. 'i^rs:
Leiden, Bussurn. Volgens rr-ijn gegevens heeft all—r. ia
in
een
plaatselijk comité geparticipeerd.
- Vanuit Nijmegen verJ.on vele kloosters, "i~ vr •
Veel respons tot handtekeningen vanuit hs~ -".L'JLZ— Eind oktober werd ir. Groringen het i_-iiti5.:i.ii z-.
van
een kerkelijk comité. Dat zou niet a?_s ccrrr.—rr.7 :
I±L=
-ran
het
initiatie f comité optreden. Ook hierin rcr^f i~'----j
rlijka
titel
plaats,
Als funkties v/erdan otider ,^ec-r gs-f-urïïulsii-i: *. is
i 2iHri=lijke openbaarheid brengen, 2.. eventueel theologie::ii srrmir
r^r- 3« stimulering
van IKV-kernen e.d- Enkele tientallen grc^p-r. "ürl
-isrrar., kritische
gemeenten) in en buiten Ie stad. doden Z3^, 2". ~-~-~
1. dat er een geweldige v,'il tot alctio -v-as- ----- :^-_
€r rcrorfunktie
moest vervullen wilde men ock v/erkelijh 111 '^r:'.—_-.
2. dat aarzelingen tegen de deeLrvame var. crrr— ~E2rrr.-"k van de
sanenvrerking overv;onu?.n »/er.ien
3. dat er niettemin raer schuchter werd r^izsr. :r i
ET riitan toe
teveel een CvS-g-3-zicht te laten tonen. Dit zlül r.
f-iri'er. rond de
samenstelling van de sprekerslijst o\> eer. f:rm ir.
=rk"-3p 16.3.78
(overigens door 600 aauv/e^igan bezocht1;
- Het plan tot oprichting van kerkelijke ~™T.i~z -=
=-"=• Cl^r ir irsterdaai,
op kleinere cchahl, ovargenomeno
- Internationaal zijn pogingen onde:-.-ncc:ii: er ~-:~-y=fr-zL
r stiralerende
rol te laten -rerv uilen bij d; saraen^talir z -f.i_ :.~ i^^LET l=t int ernationaal forum (vooral gericht op Ita.Mö. ~—^- —--'^ ~..
t is raar ten dele
gelukt. V/at niet wil roggen r"at er niev in .-_rr:Tr-^r: —;
ilÏTke organisaties
vertegenwoordigd warcr i (o-a,, van de o!-^i=-:rlr->3. n-r-J
uit Italië, seor •.ta.^is-gonsra;-.?.
.
f De grote resultaten vt.ii het :;.?i.i"i"-.tiaf STCJ. i- rsT^rrm-^
TT bskend: het
internationaal forum', het al maai- -c.ar.v.~i£iir ~£r ii- '- — j
icir. tot boven •
het miljoen, het interrationa.?! i'cruir.., dr ir:crr:.i -=-=
iscvistratie van
ver boven de 50-CGO m'jnsan. her. opschorten -=r: 'li zr:-±u
ia boe door de
Carter-regering. De aV:tie heoft -veu hoop -;r_~=-r -^al rC
E!cz.
paar ervaringsfeiten:
- wat de politieke stc-ur. betreft loo^hcr^rr^f-r i: ürri^
ïiz: zat 3-stroraenland. Alleen CPN en t'PH gavcii ci'fici&le 3tf-_r, ~= --~_^ ic-iilijk te zitten
vanwege het ministeriel-2 stor.dpunt dat 'c.j-. i^±--—---?
57 i3z"vyl had
ingenomen en voelde aich ,~€p;'£Siei .
Lc=r initiatief
op een veel te laat mo;/.cn\:.- De P,-i? voi.d zé ^~~_= rie-ï=-C6g omdat ze
zich niet tego^i allo kax-r.wapcivj richtte (-i==_rr-^ z^r:
i:t
=JLj9mene alleen
aan het bijzonders duidelijk \vordt er. crlirr" , Ir-i I
ir-da
zich mot
horten en stotea togen, r.-.aai' liet ncv -..-el -ri- i_~r. r:
^r-sii?.' dat dat
ook onder druk van de Dictie- ;•/.-.y gebeurd.- Zi~. .-iirjirr~
? d= parlecientairo debatten: CDA en PvdA vincrsr. ejJc£uir rlzi.-ïi ir
sivireit maar
verzuimden volledig o:'.i zic'i op d^ machtcb'Fi; ~^r :-.
"rrdersn. Dat
betekent allerminst dat niec vele, leden v ir r~-^. J£3
r .-k 'rrD zich
plaatselijk seor aktiof hebber, betoond •
- De kerken v/aren er rolatiof vi-oug Di;" -.s: lm !_;•=•'_r
: ïLCtie: Pax
Christi, IKV, allerlei theologische IcopsT^'i-r .-ïïrr:
: ïirvormd Meder land), de hervormde syr.c-do. de Ra-dd vm i-.'frJnr. _:^
•£5^^ 'aan' de
uitspralcon aan de top v/o c ".iet enorme poza^Ti—l --~r. r
LTS £arl de bas is.

-• 65 Plaatselijk kwam een - letterlijk:ongekende - samenwerking, .tot stand tussen •
~- communisten en christene.a,
. ..
v . ,
. :.
-.•
- Op de landelijke vergadering van 6.5.78 gaf J___
. een evaluatie wat deze
aktie voor CvS betekende. Zijn punten v/aren:
1« CvS vindt het belangrijk dat de bezorgdheid over toenemende bewapening in
de kerk i's geconcretiseerd
2. Alle in de aktie betrokken personen en organisaties zijn een ervaring
rijker geworden. Geen dogmatisch standpunt dus over toekomstige organisatievormen, maar uitgaan van deze veranderde situatie
3» In de samenwerking werd niet voorbijgegaan aan de verschillende invalshoeken
van de betrokkenen, maar werd juist ge'brxiik gemaakt van ds verscheidenheid aan
funktie en ervaring
A-, Door de bundeling van krachten werd resultaat bereikt. Dit moet uitgangspunt
worden voor nader gesprek en aktie.
5. De beweging stop de N-boni maakt deel uit van een verzet uit de bevolking
tegen oorlogsdreiging, tegen de crisis, maar daarmee ook: voor het menselijk
welzijn en voor een ontwikkeling naar het socialisme. Tot zover
- Met recht is door het initiatiefcomité nadruk gelegd op het democratisch gehalte
van de aktie» Er flikkerde iets op van andere politieke mogelijkheden dan verzuiling en driestromenland. Was het nu de doorbraak naar een nieuwe coalitie ?
We hopen het, maar het is niet zo maar gegarandeerd. Het tere plantje is nog
erg vatbaar voor de kou van de koude oorlog. Of er werkelijk verdere perspectieven worden geopend hangt van veel factoren af. Eén ervan is zeker, in hoeverre
CvS de wegen zal vinden om de bestaande (of al weer ingeslapen ?) werkgroepen
op nieuwe punten te bundelen.
31. Verkujls voorbereiding voor een kruistocht
a opstand 4e jrg. nr. 5, p. 33-58
'
" .
eltheto 50/51, p. 91-109
b In september '7o verscheen van prof. Verkuyl het boek "voorbereiding voor de
dialoog over het evangelie en de ideologie van het marxistischC!) leninisme
De atheïstische cathegisnius (?) van de marxistische ideologie getoetst aan het
(natuurlijk niet-ideologische evangelie en te licljrfc bevonden. Een aaneenscha- .
keling van domme, eigenwijze en platvloerse fouten, volstrekte onkunde en vertekening, eclecticisme in theologische uitrusting en vooral: wantrouwen.
c Het lijkt misschien een pc-rscnalistische fobie dat we steeds weer op de man
^ moeten terugkomen (vgl. .de punten 1, O, 14). Maar ja, de gereformeerde wereld
^blijkt nog altijd een bepaalde hang te hebben naar de gezaghebbende leider (" De
iguur van de 'Führer' van 1336 was despotisch genoeg, om hem van verre te
- vergelijken met de dictatoren van heden ;|, schreef Miskotte in 193° over
A. ICuyper). Gelukkig is dat gezag aan het wankelen. De doorbraak naar de democratie, an ten dele ook naar het socialisme, is op gang gekomen.. Maar juist om
die ontwikkeling te keren moest geprobeerd worden de antithese nog eens op te
poetsen, in alle redelijkheid en niet een. beroep op de diepste calvinistische
complexen te waarschuwen voor de "jongeren." die in naïef optimisme zoeken naareen instrumentarium cm het kapitalisme te kunnen begrijpen en veranderen.
e De strijd is - het ligt voor de hand - vooral op publicitair vlak gevoerd.
In Wending (mei 1977) en Opstand. Nadien hadden nog een aantal gesprekken plaats
(door
en
. ). Zo 'n communicatie heeft zijn zin zowel in het ook uitspreken van
de ontstane v;oede, als in het aftasten hoever de "andere kant" van
gaat (zijn standpunt tegen het Vorsterregiom en de Neutronenbom b.v.). Bovendien is het niet onbelangrijk, waar te namen hoe hij gedwongen wordt, al is het
maar iu deze kleine kring, cm langzaam maar zeker een aantal aperte onjuistheden
t'erug te nemen. Toch moetor, we constateren, dat de waarschuwingen tegen ons uit
zijn mond er allerminst door zijn afgenomen. Juist deze zomer heeft hij weer
.nieuwe can-.pagr.es tegen CvS eu de» f-'CSV ondernomen. Te vrezen valt, dat we hen
S meermalen tegenover ons zullen treffen.
• •-.•_•- ...
- In hoeverre werkt onze kritiek op zijn boekje nu ook werkelijk dóór-?"Zijn
er gereformeerde gespreksgroepen, die nu gaan inzien dat dit do toegang tot een
kennismaking rnet de marxistische- benadering van maatschappelijke vragen niet is ?
Het zou goed zijn, als we in staat v/aren, dergelijke cffekten enigszins te meten.

- 68 dagen het Palestijnse volk. Juist een schijnbaar allegorische en vergeestelijkte
.e zing kan voorwaarts- wijzen, een : 'letterlijke" pint vast . op~ he±—v.er leden
(of dat nu christeli jk-historisch, zionistisch of feministisch gebeurt).
Ik duid dit alles misschien v/at cryptisch aan, om te tonen hoe hoogst noodzakelijk communicatie over deze vragen in onze beweging is willen v/e niét.

hegge t
a opstand, 5e jrg. nr . T , p 53-60 ; 5e jrg. nr. 3, p. 50-57
b
.
is door een benoemingscommissie van de theologische faculteit
van Amsterdam voorgedragen als hoogleraar in onder meer de christelijke ethiek,
maar door een commissie van de Hervormde Kerk afgewezen. Door het optreden
van' de faculteitsraad en vooral door een aktiogroep werd er een openbare zitting
van de synode (juni '73) over deze zaak gehouden. Daarin, zijn de argumenten
van de kerkelijke commissie in feite vervallen (dat van de onwetenschappelijkheid van . . , en dat hij niet het vertrouwen der kerk zou genieten), en is
_bovendien duidelijk geworden,, dat politieke motieven niet de doorslag mogen geven.
Nu moeten v/e natuurlijk niet zo naïef zijn te denken, dat met het vervallen
van argumenten de tegenstand gebroken is. Veel zal aankomen op de ruggegraat
'~ "ran het faculteitsbestuur en de aate waarin het noderanien van de synode tegen
:<
j.e eigen commissie zal durven optreden.
c Het is duidelijk: de linkse opstelling van
_ _ .. speelt een voorname
rol in de af v/ijzing, al durft niemand het te zeggen. Het woord "Berufsverbot"
is al gevallen. En daar heeft CvS alles mee te maken.
d/e V/e hebben niet als beweging in de aktie meegedaan. V/el heb ik zitting in het
personencomité, waarin verder predikanten en studenten zitten (waaronder ook
v/eer CvS-leden) . De landelijke vergadering wordt op è hoogte gehouden, en Opstand besteed aandacht aan de aktie.
f Op een aantal punten moeten v/e letten:
1. Niet door ons, wel door de pers is de afwijzing in verband gebracht met
;
JvS-lidmaatschap. Dat heeft er toe geleid, dat anderen weer een afstand tussen
en de beweging benadrukten. Dat is altijd het gevaar van op
personen 'gerichte akties, dat die ene niet verdedigd gaat worden als representant van velen en van een zaak, maar ten koste vaK anderen, die in dezelfde
positie terecht kunnen kernen. Duidelijk moet blijven dat in deze aktie ook de
ruimte van CvS-ers in de hervormde kerk, de mogelijkheid van theologen onder
ons om er een werkkring te vinden e. d., indirekt op het spel staat.
^(N3: een soortgelijk probleer.: doet zich voor bij de aktie van Vü-kopstukken ten
,-unste van een gereformeerd predikant die wegens PvdA-lidmaatschap niet beroepen
v/er d in Dordrecht. De tendens zat daar in, de PvdA naast het CDA als acceptabel
te presenteren, met voorbijzien van de belangen van theologen ter linkerzijde
daarvan. Vandaar dat Trouw hier zo veel ruimte voor inruimde ?)
.
. .
2. Ook weer door de pers wordt gesproken van "vriendenvan
Alsof het doel van de aktie is, iemand namens eer. richting te pushen. Juist
terwille van ons doel, geen sectcvonr.ing te bedrijven, zullen v/e moeten blijven
duidelijk maken, dat hier oon plaats wcrdt bevochten voor een theologische
vraagstelling die héél de kerk en niet slechts een partij aci.nga.at: (In-een
briefwisseling van het secretariaat met "
zijn deze punten opgehelderd) .
3. De kerktop wordt woest als het woord Berui'sverbot valt. "Zoiets kennen we
bij ons in de kerk niet". Dat duidt er niet alleen op, dat men de toestand in
de BRD dan blijkbaar ook met ons: ernstig vindt, maar op zijn minst tevens op
onkunde van de sluipwegen waar langs ook daar Berufsverbote plaatsvindan en op
zijn ergst op het gebruiker, van verontwaardiging over de BED als alibi voor de
eigen politiek tegc-n linke.
25. De campagne 1 3 r; e r. do theologie van do bevrijding
\ opstand 5e j r c. nr. 1, p 37
u .Sinds 1975 werkt er een internationale RK-orgar.isatie "kerk en bevrijding",
met daarin lieden als do beruchte pater
, aan de bestrijding: van de
theologie van de bevrijding, en aan het terugdraaien van de voorzichtige pro-

- 69 grcssieve stapper, van de latijna-amerikaanse bisschoppen in ïtodellin 19'S8.
De politieke contsxt een evidente kerkelijke steun te farceren aan de militaire
^~~ diktaturen-in-Zuid-Amerika.
:
u Daar een aantal rechtse bisschoppen uit de BRT'1 hartelijk 'meedoen in het anticcmmunistischc front, is de strijd in West-Duitsland al ontbrand. Onze zusterbeweging heeft er al een speciaal seminar aan gewijd, in Bremen, april 1978... Ket
gevecht zal ook onze b e v/eg ing v/el niet ; voorbijgaan.
26. De kerk in.ido BRD
a opstand 2e jrg. nr. 6, p. 32-36;
A-e jrg. nr. 2, .p. 1Ï-14; ke jrg. nr. 5, p. 13-21;
W jrg. nr. 6, p. 13-21; en -44-50.... . . .
.
b In" "de" Bondsrepubliek is cm.allerlei redenen het meest gevaarlijke economische
imperialisme van Eurona gevestigd. Het vormt eeen bedreiging niet allean voor het
oosten, maar ook voor de socialistische beweging in alle landen van v/est-europa
en de derde v/creld. Ket toenemend repressieve karakter van de BRD-staat gaat
de kerken, niet voorbij. Te donicon valt daarbij aan de Berlijnse kerkstrijd van
'?A-, de dicties tegen de communistische predikanten in Hossen, de ruimte voor
crypto-fascistische christelijke organisaties, de reeks van maatregelen tegen
studentengemeente, nu zelfs tot politionele akties toe.
_ Heel linies buiten de BRD heeft het grootste belang bij een krachtige democratische oppositie in dat land. ook in .de kerk.
^ Al in het voorjaar van 1976 is het voorstel gedaan, on het initiatief te nemen
tot een versterking van de in Nederland al bestaande comité's tegen Berufsverbote e.d. op het kerkelijk terrein. Helaas is een voorbereiding van-een speciaal
nummer van Opstand over de verrechtsing in de kerken in de BRD, waarmee op het
europees congres al een begin v/erd gemaakt, aanzienlijk vertraagd.
Veel beter verliep het werk aan de samenstelling van de Nederlandse delegatie
• naar de conferentie in Darrnstadt, oktober 1977» Het ging hier cm de herdenking
van de verklaring"van de Reichsbruderrat van de Belijdende Kerk, die in 19^7 '
al waarschuwde tegen restauratieve tendenties in de na-oorlogsc Duitse kerk.
De verklaring v/as een kritische vaststelling hoe de kerken de opkomst van het
fascisme mee hadden helpen voorbereiden. Ze riep tijdens de kapitalistische
wederopbouw op tot nieuwe vormen van sociaal lever>. Ze keerde zich bij de.formatie van de CDU tegen de vorming van christelijke fronten tegen de vernieuwing.
Ze herinnerde tijdens de start van de koude oorlog aan de herinnering aan de
saaie van de armen die het marxistisch materialisme voor de gemeente vertegenwoordigt .
d Toer. de V/ereld Christen Studenten Federatie en de Evangelische Studenten Ge-—meer.te (SSG) het initiatief tot deze herdenking namen, werd (in Groningen 4.9.77)
. jesloten CvS te laten participeren in een zo breed mogelijke delegatie.
e Deze bestond uit vertegenwoordigers van CvS, de NCSV, de CFK, de Nederlandse
studentengemeenten, de kritische gemeenten en basisgroepen, het IKV, de Woodbrookers. In totaal 20 personen. De breedheid van de groep is een uiterst
gelukkig feit. Het is een van de weinige punten v/aar o p v/ij geprobeerd hebben
alle progressieve krachten in de kerk te bundelen, en het is zeer verheugend
dat dat ook gelukt is. Dit biedt perspectieven, waaraan we moeten vasthouden.
f De manifestatie in Darmsfcadt v/as zeer geslaagd. Dat blijkt al u:i t het feit,
dat er niet ds geplande 200, maar 800 deelnemers v/aren. Ook uit de BRD zelf
waren allerlei groeperingen vertegenwoordigd (inmiddels zijn deze gebundeld in
een stkiiidiger Darmstadter Konferens i). De evangelische Kirche trok een-subsidie voor de bijeenkomst in. Het gebeuren v/as een "opgericht teken" dat de overlevering van verset in de kerken in de BRD niet dood is !
- De delegatieleden v/aren door mij "verplicht" aan publiciteit te doen bij
terugkomst. Dit leverde een zeer verheugende stroom artikelen op (de V/aarhcid,
Leeuwarder Courant 2 x, Tijd en Taal-:, Trouw, Vrij Nederland (vanuit zijn anticlericale instelling hoogst verrast over de linkse taal van zulke vrome r.onsen
^als Nicmöllcr), Hervormd ï.'oderland (niet geheel var. anti-Duitse gevoelens vrij),
emor.strants weekblad, Vrcdcsopbouw, nieuwsbrief kirtische gemeenten., NCRV,
j-KON, eltheto, opstand 2x).
' ''~X "
- De delegatie deed een aanbod orr. te bemiddelen bij contacten tussenT-Nöderlandse
en V/est-duitse kerkelijke ceneenten. Zulk rechtc.Gtreeks contact ia immers een

-70noodzakelijke voorwaarde on een isolement van oppositionele kracht o n te voorkomen.
—•Er is bij mijn weten var. gebruik genaakt te Nijmegen, Enschede en Utrecht )(in
.tet'' laa"tst'e~gcval zonder participatie van de' CvS-regio ?) Bc ""KG"TJmbhd heeft
al een eigen Bcrufsverbctcprojckt.
- Noodzakelijk is een studieprogramma cm de anti-fascistische traditie in de
eigen Nederlandse kerk v/alclccr te houden. Binnen, het KRIK-projekt is hiermee,
een begin gemaakt.
- Protesten tegen de maatregelen tegen ESG's zijn grotendeels tot de NCSV
beperkt gebleven. Het is van groot belang, ook de Nederlandse student enkerken/
ekklesia's te aictiveren.
.........
..:...
- De raad van de evangelische kerk dee4 in september '77, ten tijde van de
ontvoering van. Schleyer, de verschrikkelijke uitspraak " Nur ein starkor Staat
kann ein liberaler Staat sein". Het plan, cm te proberen de Nederlandse Raad
van Kerken, altijd zo snel klaar met commentaar, zich nu ook hier tegen te
doen uitspreken, is gestrand door te weinig vasthoudendheid. Toch moeten we
in de gaten houden of er nbt ook op dit vlak gewerkt moet v/orden.
- Er is al spoedig na Darmstadt een internationale groep gevormd, die gaat
pogen aan de daar bereikte bundeling van krachten verder te v/erken. Deze groep
heeft al verschillende plannen, onder meer tot een manifestatie in West-3erlijn,
december 19?8. Wellicht kan er een internationaal secretaris v/orden aangesteld,
raarvoor een CvS-lid in Nederland is voorgedragen.
Inhoudelijk zijn er voor de komende tijd voor het projekt tv/ee zwaartepunten.
vastgesteld:
1. De uitspraak van .
.
.in 'Darmstadt: 'T het socialisme, dat de vaderen
van de belijdende kerk verwachten, was niet de sociaal-democratie van Helmut
Schmidt ", ofwel de these van Gollwitzer: " het christendom is tot nu toe in de
historie refornistisch geweest. Maar dat kón onder de huidige verhoudingen
niet meer ".
•
.
2. De nieuwe levensstijl, als het aanbod van de kerken op europees vlak tot een
bijdrage aan kapitalistische crisisbestrijding.
.
- Bij al deze arbeid ishet van groot belang, de kritiek op de objectieve rol van
het Duitse imperialisme niet te verwarren met anti-Duitse sentimenten. Alleen
al deze funktie, de progressieve mensen in do BPD duidelijk te maken, dat v/ij niet
daarom extra aandacht voor repressie en verzet ±y hun staat en kerk hebben,.omdat
ze Duits zijn, is een reden tct continuering van het contact.
- Het is de bedoeling, in Nederland een comité- te vormen van waakzaamheid,
samengesteld op basis van de Darmstadtdelegatie en wellicht nog breder. Taken:
1 . informatie verschaffen over de kerken in -de BRD

— 2. uitwisseling bevorderen
j* -de Nederlandse kerken oproepen tot protest
A-. eveneens waakzaamheid betrachten bij ontwikkelingen in de Nederlandse kerken
in de richting van Bcrufsverboto.
Hopelijk komt dit comité de komende winter vrji do grond.
- Het laatste v/oord is aar. prof.
.
, die op de cvaluatiebi j eenkomst
van de Darnistadtdelegatie opmerkte:
" Ik ben zo blij dat do christenen voor het socialisme een belangrijke rol
bij de organisatie vervuld hebben. Want ik kan daarmee aantonen, dat zij willen
staan in de traditie van het kerkelijk belijden".
27. de zaak
a opstand 5e jrg. nr. 3, p. ^7-^9

b De stichting RK-Scholon in Tilburg besloot om ondörwijser

te

schorsen en vervolgens te ontslaan om zijn lidmaatschap en lijsttrekkerschap
voor de CPN ter plaatse. Ila zich eerst achter de ouders verncholen, te hebben,
gooide het bestuur hot die voor 2/3 een handtckeningonaktie voor Hars tra ondersteunden ever de principiële boeg.
c—Do protesten kwamen dus van ouderrz, verder van Tilburgse partijen, vakbond,
pleidingcn, instellingen*
Ook de kritische gemeente "Maranatha" war, solidair. Do deelname van de beweging
is bcporkb gebleven tot aandacht voor de zaak en waakzaamheid van oen"enkel
Tilburgs CvS-lid. Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat de KVP-kliek zijn

- 73 3» Bestrijding van do binding van christelijke arbeiders en middonstanders
aan-hun-rechtse s taiitl organisaties,- vakbonden 'en' par'tl jen'.
zie pt. 16.
Eigenlijk komt hier alleen het anti-CD congres met zijn vervolg in aanmerking.
De persoonlijke contacten tussen CvS-ers en christen-democraten onttrekken zich
aan het algemene beeld. Met dat voorbehoud moet clan toch geconstateerd v/orden
dat onze taak stelling hier grotendeels verbaal is gebleven. WG hebben ons zelf
er in geschoold en in publicaties er de nadruk op gelegd, we hebben geen echte
aktie geveerd.
Tot georganiseerd contact net en/df bestrijding van b.v. het CNV is het niet
gekomen. Dat zal zeker te maken hebben met zowel de klassesanenstelling van
CvS-leden als net het feit dat ze vaak niet aktief zijn in kerkelijke gemeenten
én parochies waar je confessionele arbeiders, boeren en vissers tegenkomt.
Alweer: persoonlijke uitzonderingen daargelaten.
4. Strijd voeren tegen anti-socialisnie en ar-ti-communisme in christelijke
orpranisatios Zie pt. 1
11
14
1?
24
21
2?

a

b

c
-

Kwantitatief kont het aantal akties op dit punt op de tweede plaats ( -na pt. 1).
Drie terreinen wil ik onderscheiden:
Het "zuiver" ideologische front. Dat vil zeggen: bestrijding van "anti-marxisne
op christelijke grondslag ". "Zuiver" is die discussie natuurlijk nooit, zoals
praktische interventies bij tal van maatregelen tegen communisten wel
bewijzen.
Ondersteuning van de belangenstrijd van kerkelijke werkers van wio wegens
linkse opvattingen baan en positie in gevaar koet.
In algemene zin is dit geen specifieke CvS-taak. Dat is ook docr de landelijke
vergadering van 11.12.7'$ duidelijk gesteld, toen een voorstel aan de orde kwam
voor een "vakbond van theologen". Syndicale strijd in de kerk is natuurlijk
hoogst "noodzakelijk evenals het gevecht on de democratisering van hef'bijzoh-'
der onderwijs. In de regel zullen CvS-leden er een aktieve rol in vervullen 'om
zoiets als een vakbond van de grond te krijgen. Maar als .beweging ligt onze
taak toch Qieer ideologisch en politiek dan syndicaal.
Van een voorstel van
... . (9.10.7;^) o m fop het secretariaat een archief
aan te leggen met dossiers en jaarverslagen van progressieve kerkelijke organisaties en hun binnenkerkelijke conflicten is tot nu toe weinig terecht gekomen.
Helaas.
Hulp waar aantasting van rechten en posities van socialisten in de kerk
"christelijk" onderbouwd wordt.
Dit is meermalen geschied, en v/el op verschillende wijzen:
- de aard van argunentatie verschilde. In het ene geval v/erd de theologische
v/aarhèidsvraag gesteld (Zwolle), in het andere meer getracht om de liberale
pluriformiteit ook voor links te waarborgen (Vü-N'ijmegen ?).
- De mate van inhoudelijke steun verschilde. De grootste ideologische kanonnen
blijken in do gereformeerde kerk te v/orden opgesteld, in do hervormde kleinere
en zwakkere in de JlK-kerk meent men het net pure macht wel af te kunnen tot nu toe,
- Wat de verschillende politieke partijen van links aangaat: in vrijval alle
gevallen ging het on CPN-leden. Alleen bij
' is niet één partij het
doelwit, maar in algemene zin zijn "marxisme" (en zijn bepleiten van een samengaan van progressieve krachtsn ?). Nu is die nadruk op cor.uiiunistcn niet verwonderlijk, Er heerst nu eenmaal het grootste taboe op, on het is ook tct op
grote hoogte een nieuv; verschijnsel:
Sociaal-democraten in de kerk zijn er al de hele 20e eeuw, en do PSP is toch
ook b'.j haar oprichting een beetje "doüïincesparti j" geweest. (nisschien is een
andere reden nog dat de CPN gewoon objectief het gevaarlijkste is voor het
kapitalisme ?). Niettemin is het goed, te signaleren dat wc tot nu toe niet zijn
opgetreden bij zaleen rond Kar.ipense theologen dia geen beroep kunnen krijgen
wegens P?P-lidmaatschap, of in'de "kwestie Dordrecht'1' (PvdA). Wc zullen daar in
clo toekomst attenter op r.ioeton worden.
• '""-,••-

- 74 „Ie nu sinds de oprichting van CvS het anti-conmunisrne in ds kerk afgenomen ?»
lij dunkt, dat. er. terdege vooruitgang is geboekt..
'
- Dat bewijst bijvoorbeeld wel de gang van zaleen in Keerhugowaard, waar de
bekendmaking van
...
- .• dat hij op zijn vrouw, die CPN-lijsttrekker
was,, had gestemd, "elliswaar veel deining veroorzaakte, overvolle gemeehte"avonden, viaitatoren op bezoek, gezinnen die de kerk niet meer bezochten en
al dergelijke voorspelbare verschijnselen meer, maar v/aar toch terdege gesprek
en discussie in de gemeente mogelijk is gebleken.
- Dat blijkt ook uit de overwinning van de studentenbeweging op de VU tegen
de communistenjacht, die toch een doorbraak in de gereformeerde wereld betekent;
- dat blijkt uit het feit dat v/ij voor 'deelnemers van de gereformeerde stichting
ontwikkelingssamenwerking het marxisme zelf niet als atheïstische ideologie,
raaar als maatschappij-analyse kunnen, verhelderen;
- dat blijkt uit .de uitspraak van secretaris-generaal der hervormde kerk
, dat er in de toekomst ook ruimte noet zijn voor cornraunistische
predikanten._i£el .is .het zq,_d_at__zich publieke conflikten zoals in .Hessen nog .
n-i f>t -hshhen voorgedaan in Nederland rond een dominee of pastor die CPN-lid is.
Maar er kan v/cl gesproken worden van een verbetering van het klimaat waaronder
zo'n corf'likt zou plaatsvinden. Hoe moeilijk dat ook wordt.
""et bestaan van onze beweging is natuurlijk niet de oorzaak van deze tendens,
.iet' is juist uitdrukking var. het toenemende maatschappelijke en politiek inzicht
onder christenen. Maar het bestaan van organisatorische garanties in de gestalte
van CvS zijn wel degelijk een steun om stand te kunnen houden. Deze weg naar
afbraak van het anti-comnunisme is voorwaar geen onbelangrijk gegeven in een tijd
van terugdraaien van de ontspanning (frustrerende Saltbespreking, westerse
afrika-politiek e.d.), van rechtse regeringspolitiek en van de onmetelijke
ideologische druk van het driestromenland in de media !
5. "De theologie bevrijden uit haar babyIonische gevangenschap in het burgerlijk denken "(H.M.) pt. 2 1 2 5 2 3 2 9
heeft de these opgesteld, dat de gemeente al vanaf de tweede eeuw
het getuigenis van het "nieuwe testament" niet me^er gehoord heeft vanuit de
Tenach ( dus: vanuit het verhaal van een uit het {slavenhuis bevrijd volk), maar
binnen het raam van de heersende filosofie, als de filosofie der heersers.
- Nu kan de horigheid aar. de burgerlijke denkwijze binnen een theologie v/el
partieel doorbroken v/orden, maar v/at dat allemaal betekent wordt toch alleen
maar duidelijk in relatie met de aktie, in het voeren van de klassenstrijd op
''lle niveaus. Zo is het wel waarschijnlijk, dat
. met zijn afscheid van
j.e natuurlijk theologie een fundamentele voorwaarde voor ont-burgerlijking schiep,
naar op z'n laatst onze aktie paasgebed als volksverzet heeft duidelijk genaakt,
dat een nieuwe inhoud van de prediking op zichzelf nog ihelemaal niet voor
burgerlijke valkuilen is gevrijwaard. In de regel is bij diegenen, die soms
ook met een beroep op '
kritiek op do natuurlijke theologie CvS verwijten
het profetisch getuigenis nu in oen ander, "proletarisch" vaatje te gieten,
nog een flinke dosis burgerlijke ideologio te veronderstellen. Dat houdt niet
in, dat er i:i zo'n verwijt geen element van waarheid zit. V.'e zijn het er in de
beweging v/el over eens, dat een theologie die slechte achteraf de marxistische
inzichten religieus rechtvaardiger, kan gevaarlijk en zinloos is.
Minder duidelijk is, hoe dat te voorkomen is. En of
'
loer van do kritische
afstand en de gelijkenis tussen rnessir.s en de in iedere tijd onderdrukten
hier v/ego r. v/i ja t.
6. Het bevorderen, van nieuwe theologische reflectie, die mogelijk wordt bij
deelname aan do strijd van. cl o onderdrukte klasse-. pt. 28
kon bij deze taakstelling slechts do vrees uitspreken
dat hier een ideologische illusie word gekweekt, dat dit program v/cl moest
•"'i t lopen op de presentatie van ecjn ;ir.ioorv/aardo", oen specifiek christelijke
Bijdrage aan het socialisme.
.
•..

- 75 Toch is het binnen. CvS nooit werkelijk omstreden geweest dat een beweging van
"christenen ook voor de opdracht. „s.taat ,an tegenover de openbaring ia Christus .
te verantwoorden waarom zij voor het socialisme kiest, zij het dat deze opgave
nooit een centrale rol in de beweging heeft gekregen, omdat het allereerst
een taaie is binnen de gemeente en de funktie van CvS primair politiek is.
Overeenstonr.iing bestaat er over, dat de theologische reflektie de socialistische praktijk veronderstelt.
De calamagroap sogt 'net zo (opst. Je jrg. nr 1, p 13) :
" Met deze manier van theologisch denken wordt gepoogd een bepaalde impuls te
krijgen (....), n.l. o ra zicht te krijger, op een nieuwe plaats, in de zin van
een nieuwe ervaringsdimensie, een ::locus theologicus" van waaruit eerst kerkvernieuv/end handelen structureel van betekenis kan zijn :'.
En net een iets ander accent
" Eerst v/ordt Israël uit het slavenhuis bevrijd, daarna krijgt het zijn "vet"
die niets anders i.~ dan een stuk van de verbcndsakte v/aar i n Israël v/ordt vastgehouden op de concreto wegen van de Heer. V/ie niet het primaat van deze
praxis over de hele linie laat gelden, aal over het daaropvolgende ton eeuwigen
dage in het duister tasten :;.
Op die plaats, op die v/eg van onze politieke praktijk, zullen v/e steeds opnieuw
-•de schriften horen. En v/e zullen ook door bepaalde ervaringen gespitst en geattendeerd raken op de expressie van de onderdrukten in de schrift zelf, zoals
ik b.v. met mijn exegese van Jesaja 58 in de context van de Nieuwe Levensstijlaktie ondervond. Die samenhang is echt geen schande. En het getuigt ook van een
weinig materialistische kenleer om hier onniddelijk het verwijt te maken dat
v/ij de schriften zouden laten builcspreken. Uaarcm kunnen onze ontdekkingen niet
corresponderen net de harde werkelijkheid van klassenstrijd in de bijbel en net
de door die verhalen betuigde strijd van. God aan de kant van de armen ?
Be verhalen hebben dan vervolgens ook sen kritische fur.ktie tegenover onszelf.
Dat is al v/eer geen a priori. Dat is geen dogmatisch postulaat v/at per se neet
gelden. Maar dat ondervind1! je in de dialogische omgang net dia teksten.
Die kritische kracht nu stelt ook vragen te midden van onze politieke aktiviteit. En zo zal onze verantwoording voor het V/oord in feite meespreken in onze
kritische reflektie over het socialisme, waarin v/e betrokken zijn. Natuurlijk
heeft het gedrenkt zijn in het bijbelse taalveld invloed op onze politieke reflektie. V/ie het al eerder genoemde artikel van '
"
n.a.v.
leest (opst. 5e jrg. nr. 3j P- 2^f vlg) zal die theologische oefening bespeuren
in het denkwerk over problemen binnen de "arbeidersbeweging.
_Dat betekent evenwel nog allerminst een "meerwaarde" van die theologische re'lektie. Het is een enorme en rampzalige kortsluiting, te menen dat de realiteit,
dat Góds praxis verre uitgaat boven en vooropgaat voor onze praxis, nu ook zcu
betekenen dat onze reflektie over de praxis van God, die de theologie is, uitgaat boven onze reflektie over onze eigen praxis. De superioriteit van deze
ene bezigheid var. het schepsel" boven de ar.dere valt nooit te bewijzen. En dat
hoeft ook helemaal niet. Dat wij het socialisme dus ook theologisch bedenken
zegt nog helemaal niet, dat v;ij menen dat dat de wijze waarop het socialisme
zichzelf bedenkt (in de marxist is c b. o wetenschap), on waarop ook wij zelf als
socialisten marxistisch dcnkon, overtroeft. V/e moeten af van die taaie, .neiging,
beide reflcktics in concurrentie met elkaar te zien. Met zou kunnen, zijn, dat
juist de theoloog in ons do marxist in ons aanspoort, om ook werkelijk zelfkritisch -marxist te si in.
^Tot zover deze schetsmatige
persoonlijke verantwoording van dit programma- punt.
7« Kot bevorderen van de eenheid van linies
pt.

15

18

20

22

JDvcr dit punt kan ik kort zijn, ondat het "raamwerk" over do politieke plaats
an CvS hier nog helderheid moet verschaffen.
Een enkele constatcrir.^:
' "'•;•'• ..

- 76 1..Wij hebben ons wel aan.hct criteriun gehouden, dat meerdere linkse partijen
in een aktie samen moesten werken, als wij mee wilden doen. Alleen de PvdA
viel wel eons af (N-bom, anti-fascismccotr.ité). PPH on CPï! deden vrijwel altijd niec.
Het afvallen van de PvdA is voor ons nooit reden gcwoest tot terugtrekken.-.
2. We hadden van het begin af geconstateerd dat het anti-co:n.Tanisrr.e het grote
struikelblok voor de linkse eenheid v/as. Aktic-s boden de mogelijkheid mensen in
een praktisch samenwerkingsverband over hun blokkade heen te helpen.
3. Tot de verkiezingen van '77 gebruikten wij de term "volksfront" in de zin
van het samengaan van de linkse partijen.
Niet het doel, v/el de praktische v/egen tot nieuwe coalitievorming zijn er in
de discussie sindsdien wel anders uit gaan zien.
*!-. Toetsing is nodig, of CvS-leden die van de PvdA, PPR o.i.d lid zijn, in
die partijen feitelijk voor samengaan' :net PSP en CPN hebben gepleit, zoals in
juni '7^ v/as afgesproken. Ik ken verschillende censor., voor v/ie dat inderdaad
geJLdt.
De zin van de raamwerkdiscussie is óók, clkasjr daar open vragen over te stellen.

- 35 1.3-78 -enkele werkzaamheden verricht. Hij werkt aan de werving voor het bestaande fonds,, .hèL.benaderen van boekwinkels,- het aanboren var.nieuwe"'markten voor
abonnementon, het vinden van verkooppunten, hot opzetten van contacten aet
drukkers, het ontworpen van een draaiboek.
Al deze arbeid zal onmiskenbaar de professionaliteit van de produktie en afzet
van onze uitgaven ten goed koacn.
Toch komt daarmee nog maar een fraktie van de plannen terecht.
Vooral de uitgave van brochures zal minder grootscheeps kunnen v/orden aangepakt. Ten dele wordt dat ondervangen, doordat cltheto regelmatiger zal gaan
verschijnen in brochurevorm. Een begin is gemaakt mot het boek van Jan Bonsen
(nr. 59)- Maar een groot aantal voornemens zal nog v/el even in de la blijven
liggen.
Tambach
Eet enige boek, dat v/e .v/el konden uitbrengen v/as de z.g. Tambacher rede "de
christen in de maatschappij" van Karl Barth.
De uitgave gebeurde niet door CvS, maar door de NCSV n.a.v. het 16e lustrum
van de vereniging.
Dat onderscheid is niet geheel zonder belang. Uu onlags is CvS v/eer door
verweten, dat .v/ij "Barth claimen". Het is duidelijk: van
het begin af hebben een aantal mensen in CvS de in Tambach door Barth uitge.sproken kritiek op het toenmalig religieus-socialisrne heel goed in hun hoofd
gehad, on zich de valkuilen, te realiseren waar een beweging als de onze in kan
trappen. In zoverre is deze uitgave een belangrijke, kritische dienst aan
CvS. Maar dat is een andere zaak, dan de volstrekt irrelevante kwestie.of
v/ij soms van mening zijn dat Barth op zijn oude dag CvS-lid zou zijn geworden,
v/aar
blijkbaar in geïnteresseerd is. Maar een dienst aan CvS is
iets anders dan het uithangbord van CvS.
Overigens zal de goede lezer van het commentaar van .
.
. daar verschillende concepties en politieke standpunten in ontdekken, die niet zonder meer samenvallen met de posities van cnze beweging.
Ik hoop van harte, dat het boek onder ons nauwkeurig en goed gelezen wordt.
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A. INTERNATIONAAL
Vanaf het begin van de beweging brachten verschillende leden van meerdere
kanten internationale contacten in: de groep "christlicher Sozialisnus" v/as
onderdeel van een internationaal projekt, " . . en
•
..
hadden .
deelgenomen aan het eerste Intensivseminar van CvS in de BP.D, .
. i
aan een congres november '7J> in Lyqn, de
. .groep kon van Chileense er- |
varingen berichten en de NCSV had contacten via de \7ereld Christen'Studenten
Federatie.
Al eerder ben ik ingegaan op de aanvankelijke aarzeling bij onze participatie
in het europees contactcomité, en op de herkenning en eensgezindheid die er
op het eerste eurcpeos congres tussen de verschillende bewegingen, bleek te
bestaan.
(zie: hfdst. I, resp. par. 2 sub "tenslotte", par. J> sub "gegevens, par. *f
sub 1). Na het congres is het contactcoraité bijeen geweest in februari 1977
(waarbij
. . . . _ .
CvS-Nederland vertegenwoordigde) in Keulen, en op
.25/26.2.78 in Leuven (waarbij
.
aanwezig v/as). Schriftelijke'verslagen van deze zittingen ontbreken. Momenteel v/orden voorbereidingen getroffen
voor een tweede europees congres, te houden in Milaan eind april 1979: een maand
voor de europese verkiezingen.
Van plannen voer nieuwe ontmoetingen op wereldschaal is mij niets bekend.
Om uiteenlopende redenen v/il ik op de contacten met tv/e e buitenlandse CvSgroepen nog speciaal ingaan:

België

.

Met de zuiderburen zijn bilaterale relaties gelegd. Zo heeft do regio Limburg
een uitwisseling gehad met de Waalse CvS, en is de Cpstandredaktie naar een
gezellige en leorzar.ie "open dag" in Antwerpen geweest.
Het zou goed zijn, als er ook op regionaal niveau met'in. ieder gaval de Vlaningen een intensievere omgang tot stand kon jfomen. De taal noch de afstand
kunnen enig probleem opleveren. Het secretariaat moet er ook in do toekomst op
letten onze Belgische kameraden uitnodigingen voor belangrijke conferenties en
manifestaties van onz-e beweging te sturen.
Italië'
Er bestaat, onder neer in kringen van de kritische geneenten, nogal eens de
neiging orn de beweging CvS in Nederland uit te spelen tegen die in Italië,
die dan veel beter acu zijn. Geen onbekend fenomeen, gezien de wijze v/aarop
sommige persorganen zich op hst "eurocommunisr.e" hebben gastol-t zonder er
aandacht aan te bestedon of misschien de Nederlandse communisten niot al
jaren soortgelijke standpunten innemen als b.v. de PCI.
Als ik het wel heb, dcen vooral drie beweringen de ronde:
1.. In Italië zou CvS in veel grotere mate dan in Nederland het geval is samenvallen met de 'uasjLsbeweging
Het lijkt me niet onjuist, da-ar tegenover te stellen dat ook in Italië de basisgroep en ir. de katholieke kerk niet allereerst om politieke redenen zijnontstaan, :r.aar vanwege binnenkerkeli jke conflicten \an het concilie. Natuurlijk
bevatte die ontwilckelir.c allerlei momenten die een politiek vervolg kregen. En
de oprichting van CvS-Itali'ê in 1973 heeft er ook toe bijgedragen dat de tegenstellingen een meer politiek karakter kregen. Maar evenmin als hier vallen in
Italië CvS en basisger.ieenfce scu'.icn, zeker niet in het noorden. Cv.? beschouwt zich
als een politieke beweging en wil niet zelf aan gemeentevorming v/erken.
Naar il: mij heb laten vertellen is het bij de r.ieost verregaande vorm van overlapping nog zo, dat niot rr-.eor dan do heli"i; van CvS-leden in een plaats of streek
lid is van een basisgroep, en niet moer dan de helft van een ger.ieonte aan
CvS-aktivitciter. meedoet.
"
"•'-/ ; - .. ....

- 8? 2. In Italië zou CvS nu eens geen intollectuclonclub zijn, maar "echt" proletarisch.
- - -. komt op dit punt:tot-de conclusie, dat (anders dan in Chili
het geval v/as !) "het in Italië niet zo is, dat alleen priesters, theologen en
intellectuelen het bestand van de beweging vormen. V/el lijken deze groepen ons
nog v/el ovcrproportior.ee! verteger.woordigd"(p. 75).
" .
Het lijkt mij beter, om in plaats van het spreken in tegenstellingen als
die tussen arbeiders en middengroepen, die natuurlijk geldon, te signaleren
dat zowel in Italië als in Nederland CvS sterk nat karakter van een kaderbeweging draagt, of zoals ze in zuidelijke landen graag zeggen: uit militanten
bestaat, en minder een nassakarakter .heeft. Dat is tenminste de voornaamste
indruk dia ik van Italiaanse CvS-ers 'krijg.en die mij op een overeenkomst tussen
daar en hier lijkt te duiden. Vervolgens kan dan best geconstateerd v.'orden, dat
onder de militanten in Nederland het proletarische element erg weinig,' in
Italië iets sterker vertegenwoordigd is.
3. De Italiaanse CvS zou minder "communistisch georiënteerd" zijn
V/e moeten goed in de gaten houden, dat het spreken over linkse eenheid en de
plaats van communisten daarin in beide landen een heel verschillende kwestie is.
Bij ons is de sociaal-democratie de grootste partij van links en v/il deze in
de landelijke politiek niet net partijen -links van haar samenwerken (afgezien
van de PPR, soms). Het is duidelijk, dat v;anneer CvS dan de linkse eenheid aan
de orde stelt dat noodzakelijkerwijs betekent dat ook de samenwerking met de
communisten aan de orde wordt gesteld. In Italië is de communistische'partijde grootste in het linkse kamp. De socialisten zijn niet tegen samenwerking met
de. PCI, prefereren zelfs een regering van haèl links boven een "historisch
compromis" met de christen-democratie. Bovendien is de PCI v/cl verrev/eg de
grootste en belangrijkste, maar niet de enige serieuze marxistische (Gramsciaanse) partij. De "Partito di Unita Proletario" heeft zelfs ook zitting in het
parlement. Het voornaamste punt van discussie binnen linies v/as tot voor kort
niet de linkse eenheid zelf, maar de tussen marxisten bediscussieerde kwestie,
of de politiek-militaire toestand het wel toelaat naar een regering van linies
alleen te streven, of dat - in het perspectief yan het socialisme en op grond
van de aanwezige Machtsbasis - een compromis :;',e£ de christen-democratie moet
worden nagestreefd (hopend de DC te kunnen uithollen). Het is begrijpelijk,
dat de Italiaanse CvS aarzelt om in deze discussie tussen en binnen linkse
partijen een zeer helder standpunt in te nemen, omdat juist iedere
poiitickcukcuzoT.1 al het streven naar linkse eenheid bemoeilijkt. Maar voor
zulke ingewikkelde problemen staan wij in Nederland nog niet.
B. CONTACTEN IN DE NEDERLANDSE KERKEN
1. Kritische gemeenten en basisgroepen
Na het getrage afsterven var. do vroegere "septuagint" beweging (hfclst. I. par. 1
sub 2) v/as langzaam maar zeker een nieuw overleg tussen de basisgroepen van de
grond gekomen, geïnspireerd door de informatiebrief (rcdoktiesecretariaat:
) en gecoördineerd vanuit de Pastourctraat in Utrecht. , .In een "werkgroep" kwamen vertegenwoordigers vanuit enkele honderden groepjes
en groepen bijeen.
Namens cloz-s werkgroep waren er v/aar nemers aanwezig op het curopees congres van
CvS. Deze hadden de indruk, dat CvS('o.v. op de persconferentie ma afloop)
de samenwerking tussen beide bewegingen te rooskleurig voorstelde.
Naar aanleiding van dergelijke irritatie vond een eerste officieel contact
plaats op B.S.'7?. Aanwezig './aren namens de werkgroep:
(Tilburg), en
: (IJmond). Voor CvS:
en ik. Eerst moest daar v;ederzijds onbehagen v/orden uitgesproken.
Zo zag de v/crkgroc-p het gevaar dat CvS te "opportunistisch" r.ict de baciobeweging
omging. V/ij' v/aren v/eer -geprikkeld over de toenmalige spreekwijze i:CvS-Woudschoten:'. Dat wekt o n.l. de indruk dat er naast onze beweging, immers aansesloton
bij het internationale contactcoiuitc, ooi: nog een heimelijk heel "andere. CvS-

stroming bestond en alsof bovendien V/audschoten meer v/as dan een kantoor, n.l.
'zoiets"'aïs"~c"2FïT eng" hoofdkwartier van' vTaaruit alle' centralistische" direktieven

uitgaan.
Ook meer serieuze punten moestenvederzijds worden opgehelderd en afgebakend:
- Onze delegatie benadrukte dat CvS tegelijk minder en meer v/as dan de bas.isbeweging. Minder, voorzover wij slechts een politieke doelstelling hebben en
als beweging geen gerneentevormende taaie zien, en neer omdat wij uit de gehele
kerkelijke gemeenschap christenen voor een socialistische maatschappij willen
mobiliseren en daarbij het werk in meer traditionele gemeenten en kerkelijke
organen niet schuwen.
- .
- Onderwerp van gesprek was ook de mystificaties die nogal eens rond het
•v/oord "basis" opdoemen. Valt daar iedere groepsvorming onder, al is het in een
bungalowpark ? Of betreft het de organisatie van bondgenoten,'die in een zelfde
objectieve maatschappelijke positie .onder het kapitalisme te lijden hebben en
elkaar ondersteunen in v/eerbaarheid ?
- Van da zijde van de werkgroep werd gevraagd, of CvS "politiek" niet in te
enge zin opvatte. Hadden v/ij niets te zeggen over vragen van b.v. liturgie en
de politieke samenhang daarvan ?
- Er bleken verschillen in socialisme opvatting. De vertegenwoordigers van de
basisgroepen, in.n. .
..: betoogde dat zij vanuit hun ontstaansgeschiedenis in de jaren 'oO nogal affiniteit hadden met de meer anti-autoritaire,
anarchistische impulsen uit de studentenbeweging rond 19^8, en in CvS een zekere
teruggang naar IToud"-linkse methoden bespeurden.
- Daarmee hing samen een theologisch verschilpunt n.l. over de vraag in hoeverre
christenen nu een "alternatieve organisatie voor traditioneel links" moeten
bieden en binnen de socialistische beweging een specifiek christelijke inbreng
hebben. Zoals bekend verwerpen v/ij het eerste vanaf onze eerste vergaderingen
(zie hfdst. I, par 2 sub 1) en willen we het tweede zeker niet bij voorbaat als
programma formuleren (vgl. hfdst . II B sub 6).
Nu is het bij dergelijke punten als laatstgenoemd nooit geheel duidelijk geworden, waar v/e net individuen uit do basisbeweging discussieerden, en waar met
representatieve meningen. D.v/.z.: het v/erd nooi-t geheel duidelijk of de gehele
werkgroep achter de inhoud van de gesprekken s^ond.

••

Iets meer helderheid werd daarover verschaft, toen wc de afspraak maakten een
inventarisatie op te stellen van plaatselijk al gerealiseerde samenwerking.
De werkgroep verzamelde berichten uit Hoorn, IJmond, 't Gooi, Tilburg en
en evangelie en industrie te Beverwijk.
CvS voegde daar informatie aan toe over Amsterdam (Populier), Zaanstad, 't
Eikske in Schaesberg, de ekklesia den Haag en de vier handen in Groningen.
Uit deze berichten zijn een paar algemene kenmerken .te .halen van. de wijze
waarop in kritische gemeenten op CvS wordt gereageerd: (dit geldt natuurlijk niet
voor allen gelijk):
- vaak wordt opgemerkt dat CvS de centrale- plaats die de liturgie voor de basisgemeenten inneemt miskent;
- er is meer aandacht voor vragen van levensbeschouwelijke aard ra.b.t. het socialisme
- angst voor "dogmatisme" en "collectivisme"
- bereidheid o.ti van het marxisme ta leren, maar vermoeden dat het christelijk
geloof een aanvulling daarop te bieden hoeft.
- soms: samenwerking niet de arbeidersbeweging en CvS in de aktie.
Op 21.5.77 werden de verslagen uitgewisseld en besproken.
In september '77 verscheen do "oproep voor een basisbov/eging'1'. bedoeld als aanzet om de nu enige jaren bestaande werkgroep een steviger organisatorische vorm
te gaan geven. De Opstand-rcdaktie vroeg aan
.
en ' •
- (medeondertekenaars van de oproep en CvS-lid) als ook
. .
en
.
••
om een reactie (opst. ^o jrg. nr« 6, p 2-12). Algemeen
in deze stukken is de ter.aur, dat CvS en de basisbev/eging bondgenoten zijn,
beiden in protest te,~e!i een maatschappij waarin het recht der armen .vertrapt word. t
beide op weg naar ''bekering" vanuit de middengroepen.

- 39 Een paar vragen die in da stukken gestold v/orden:
- -De oproep beweegt zich in een bepaald taalveld. Is het noodzakelijk dat "poëzie"
per se tot- maatschappelijk ormamrkeuri'ge omschr i j vingen leidt T"
- De analyse naar de eigan bevange&eden van middengroepen blijft in de oproep
nog achterwege. Levert dat niet het gevaar op dat zich in de basisbewegirig
fenomenen herhalen, die CvS in de Nieuv/e Levensstijl bekritiseerde ?
' ,
- Blijft de oproep niet te veel steken op het niveau van het "bewustzijn" •
van oen nieuwe instelling en een nieuwe mentaliteit tegenover (•) de onderdrukten
en gaat ze niet te weinig de weg die het mogelijk maakt onszelf bij de bevrijdingsbeweging van het wereldproletariaat zelf aar. te sluiten ?
-'Houdt het uitgangspunt dat de "kerk begint bij. mensen " niet ook het evangelie
te veel op het vlak van bewustzijn en inspiratie ? Begint de kerk niet:veeleer
bij Jezus Christus als een materiële werkelijkheid die de v/er e ld van Godswege
verandert ? De delegatie van de werkgroep reageerde positief op het .forum.-dat
in Opstand geboden was. In zoverre is het dus geslaagd als hernieuwde opening
van het gesprek. Nog twee andere alctiviteiten haalden die samenwerking nauwer
aan:
,,.
a. de'grote conferentie over materialistische exegese 20-22 januari in Woudschoten, v/aar in-mensen uit verschillende basisgroepen participeerden, in de
verwachting dat de politieke lezing van de bijcel juist in on door groepen
moet kunnen gebeuren ;
- . . - , - .
b. Het initiatief tot een paasgebed als volksverser, v/aar ia - eindelijk - bleek
dat CvS de liturgie niet rechts liet liggen.
Dit alles.leidde allereerst tot een niéuwe reeks gesprekken, waaraan van'onze
kant nu ook door
'
en
. werd deel- j
genomen (28.1.78, 1*-.^. en nog een keer in. juni).
Ook kreeg CvS een officiële uitnodiging voor het congres van de basisbeweging,
11 maart in de Dominicuskerk te Amsterdam.
Enkele conclusies uit de laatste ontwikkelingen:
'
•
- Op het congres v/erd een reeks van moties aangenomen met politieke strekking.
Dat v/as hoopvol. Niettemin moet er nog f linie doorgestoten worden, v/il de partiële doorbraak uit de vaagheid gelukken en de vaeJc nog weke massa enig skelet
krijgen. Een handvat kan hier zijn de uitspraa^ van
op-het congres
ten gunste van een "oecumene van links7'.
- De kerkpolitieke plaats van de basisbe v/eging is niet zo duidelijk. (Dit betreft vooral de p.KK) . Wil men nu geheel breken met de hiërarchie, of juist een
rol spelei op zulke gebeurtenissen als het vastgelopen "pastoraal overleg" ?
En als dat laatste de bedoeling is, krijgt de participatie dan een duidelijk •
politiek gezicht ?
- CvS mag zich dan inmiddels met liturgie bezighouden, dat betekent op zichzelf
nog geen groeiende overeenstemming. Het zou kunnen sijn, dat v/e ons .er nu pas
goed van bewust v/orden v/aar de discussiepunten liggen. Is het toeval, dat de,
"liturgieccr^nissio" binnen CvS, die het paasgebc-d evalueerde, juist in een kritisch-progressief bedoelde uitspraak van
("in de liturgie v/orden
de gemeenteleden tot subject ") tot uitgangspunt nar;; van de kritiek, van.de burgerlijke liturgie ? (vgl. hfdst. I, par. 5 sub ?. pt. d 6) .?
- Er is afgesproken dat het overlegorgaan van beide delegaties geregeld bijeen
• zal komen (A'-x per jaar). Het meet dan niet alleen bij dit orgaan blijven. In.
de werkgroep ("raad") van alle basisgroepen rr.oet ook duidelijk v/orden v/elke
plaats het bondgenootschap r:;ot CvS innesr.:t.
2. leerhuizen
Op een toenemend aantal plaatsen in het land is de laatste jaren de traditie
ontstaan van het "leerhuis" rond verschillende bijbels theologen, v/aar de
profeten en apostelen uitgelezen, uitgelogd en besproken v/orden.
In veel gevallen is deze goede gewoonte uitgebreid ir.et z.g. "politieke leerhuizen". Voor deze laatcten hebben nogal eons CvG-leden, oen cyclus kunnen
geven. Bijvoorbeeld: "
(over Marx) en '
(over Barth) in Rotterdam,
en
(over het NL-par.ii'let) in de Populier^ -ikzelf in Zaandam

- 90 en Weesp etc.
Deze bij eenkomsten zijn niet alleen,,een...nuttige oefening ora.-te_.ervaren- hoe de
vragen ^an de socialistische theorievorming in een dergelijks (rand)kerkelijke
omgeving ter zako besproken kunnen wordnn, maar er dienen zich zeker ook bondgenoten aan, zoals uit samenwerking inakties zal moeten blijken.
.
3. Studcntengemeenten
- V/aar zoveel CvS-regio's in studentensteden gevestigd zijn, is het te verv/achten dat er redelijk veel verbindingen zijn met ekklesia's, parochies, gemeenten van studenten. In meerdere-plaatsen zijn er inderdaad nauwe _banden, s o cis
in do vorm van gezamelijk opgezette kringen (b.v. Nijmegen), soms door Ie- '
zingen over CvS in de gemeente (Utrecht, Amsterdam). Over het algemeen zijn deze
ekklesia's politiek niet érg uitgesproke^ staan in de regel op enige afstand
van de progressieve valcbondspolitiek op de universiteit. Weliswaar bestaan er
hier en daar intentieverklaringen trgemeente voor het socialisme'' te willen zijn
(zoals de EUG in Utrecht), maar in de praktijk moet de politisering er steeds
v/eer bevochten v/orden (vgi. voor Utrecht hfdst. I, par. 4 sub 1).
-•Onder de studentenpastoros is de belangstelling voor CvS vrij groot. Op
8-11.6.76 werd er een landelijke conferentie aan ons gewijs, v/aar
en
. gesproken hebben. De interesse en het begrip waren zeker niet algemeen
(zo vonden \mgeningse predikanten de stukken van de strategiediscussie "onleesbaar") maai' er zijn toch CvS-leden en sympatisanten onder de pastores in Groningen, Tv/ente, Kampen, Vu(niet zonder samenhang met de "doelstellingen"kwestie,
vgi. II.A' 1*0 , Leiden, Delft en Eindhoven.
:
- Samenwerking is ook ontwikkeld mot de SSF; (gereformeerde studentenvereniging).
Zovel in Delft als V/ageningen konden in de. jaren '75-76 lezingencycli door. CvSleden worden gehouden.
k. theologische opleidingen
Van vrijwel alle theologische opleidingen in Nederland (uitgezonderd de extremen
als Gijsens Rolduc of de ultra-gereformeerde hogescholen) zijn studenten en
in meerdere gevallen ook docenten binnen de beweging aktief.
Bat schept mogelijcheden voor een coalitie ;net de beweging van progressieve
studenten en '.stafleden aan de theologische faculteiten en hogescholen. Punten
van samenwerking zijn bijvoorbeeld: het inbrengen in de studie van materialistische exegese (b.v. Utrecht, Kampen, Groningen en niet te vergeten de ATO),
ondersteuning van de strijd in benoemingskwesties waar liniese docenten geweerd
dreigen te v/orden (Amsterdam) , hulp door theologen bij de argumentatie en
agitatie van de CvS-regio in de ideologische strijd (b.v. Nijmegen)..
Alleen de theologische faculteit van de VU besteedde een heel v/eekend aanCvS
(12-13.3.77), dat in grote mate door CvS-ers op de faculteit kon worden voorbereid.
Blijkbaar konden zij duidelijk maken, dat ze v/ezenlijke vragen te stellen hadden aan de opleiding.
5. werkgroep irieuwe Levensstijl
(vgi. ook hfdst. I., par. 3 sub 2, c en d).
a. In april 1977 bracht de landelijke werkgroep NL, vallend onder de Raad van
Kerken, een "gespreksnota" uit ten behoeve van ds kerken. Men zei de betrokkenheid van CvS "soms als oen race-, soms als een tsgenstroom te hebber, ervaren".
" Mode onder invloed van hun kritiek heeft de werkgroep in latere publicaties
meer aandacht besteed aan macro-occnonische aspecten. In soverre is er een
stimulerende werking van uitgegaan.
Anderzijds heeft de werkgroep moeite p-et de liaaro inziens enigszins gedateerde
marxistische maatschanpij-an-alyso on de wijsc waarop CvS op grond van deze analyse NL menen te moeten invullen. In dit opzicht gaat er ook ceu remmende
en irriterende werking van dezo beweging uit "(p 12).
b. Op 10.5 en 28.6.77 hielden we een tweetal besprekingen met de y. rkgroep,
waaraan van cyizo kant werd deelgenomen door
'"-^cn r.iijzelf.
Enkele punten:
" '
- hot "gedateerde" van Marx block te bestaan in hot feit dat do goede man nop niet

- 91 de spreiding van kennis, macht en inkoncn had bedacht ( do NL beriep zich hiervoor niet eens op de bekende vernieuwer van hst wetenschappelijk socialisme
Den Uyl, maar op Garaudy) .
. ....
.
- —
- persoonlijke verandering werd losgekoppeld van struktuurvcrandcring, ovanals
de "grote omvorming" van de "kleiu.6 stappen". Daartegenover wezen wij'er op,
dat v/ij juist in onze akties de nadruk legden op de concrete mogelijkheden van
mensen om zich in hun vakbond, in volkscongressen c.d. "dichtbij11 te organiseren
van waaruit het perspectief van de "grote omvorming" kan v/ordcn duidelijk gemaakt ,
- De NL-gedachtegang van de "gezamenlijke verantwoordelijkheid11, theologisch
"gefundeerd" met het reatrr.eesterscb.ap over Gods schepping, en onze kritiek

op de klasseloosheid en exegetische tv/i jfelachtigheid van dat spreken kwamen
aan dé orde.
- Ook wij constateerde, dat de latere "injecties" (b.v. die over werkloosheid)
preciezer duidelijk maakten v/at kapitalisme is. Hoewel er, in overeenstemming
met doel en methodiek van de NL, geen conclusies v/er den getrokken of vegen van
anti-kapitalistische strijd v/erden aangeduid.
- Aan de hand van een artikel van Henk Koetsier in Hervormd Nederland werd
de verhouding van de ML tot de stakingsgolf van februari'77 besproken. Was de
"plat-^ateriële ais" van behoud van prijscorr.pensatie nu een mislukken van de NL ?
Het bleek, dat de werkgroep zich niot zo gemakkelijk, tégen de. vakbeweging liet
gebruiken. Maar de "waarde" van de stakingen v/erd toch vooral v/eer in het
ideëel-ethische v? uk getrokken ("het probleem van de arbeid is er aan de orde
gesteld") en alweer v/erd het vraagstuk niet in termen van zoggenschap over het
kapitaal, maar van beheersing van de inkomens gesteld.
Al met al bleken er dus nogal v/at verschillen. Toch bleken meerdere leden van
de v/erkgroep beslist tot gesprek bereid.
c. Inmiddels is de NL-werkgroep ontbonden en de v/erkgroep "geregionaliseerd".
Op meerdere plaatsen (Groningen, Noord'Holland) is CvS benaderd voor .participatie 'op regionaal niveau.
d. De NL keert.terug op de "kerkenconferentie" van 1980, waarvoor inmiddels door
de RvK een vaag voorbereidingsschema is opgesteld. V/ij sullen onze strategie
daartegenover nog moeten overwegen.
6. Stichting Ontwikkelingssamenwerking

fan

de gereformeerde- kerken

(SOS)

De SOS coördineert al enige jaren het werk m.b.t. vragen die opkomen rond het
"derde v/ereld"-v/erk in de gereformeerde kerken. De afgelopen tv/se jaar is het
met deze organisatie tot een van de meest vruchtbare samenwerkingsverbanden
voor"CvS gekomen.
a. Op 12.2.77 vond in Arnhem een landelijke dag plaats rond hot thema "christenen
en socialisme". In do knipselkrant die ter voorbereiding v/as uitgebracht, v/erd
.uitgebreid aandacht aan CvS besteed, zij het moer vanuit de discussies.in de
landelijke pers dan vanuit onze eigen publicaties. Op de dag zelf kwamen meer
dan 5CO diakenen, 3e wereldwinkelaars, mensen uit IK V- en i'.L groepen etc, voor
een groot deal werkelijk kerkelijk publiek. Plenair nam CvS niet zozeer aan
de discussie deel (al sprak
als IKYOS-v/erkster) , :r.s.ar des' ta meer inde gespreksgroepen 's middags. Daar v/as de belangstelling orr, met ons te' praten
overweldigend ( 9 van de 18 groepen). Het is ons naar mijn indruk daar gelukt,
om althas ten dele de mythevorming over ons te doorbreker., cm eenvoudig door
het feit van een ontmoeting en contact af te konen van het image eng te zijn,
en vooral: om het gesprek van het levensbeschouwelijke vlak weg naar dat van
maatschappijanalyse en aktie te verplaatsen.
b. De landelijke werkdag kreeg eind april/ir.c.i '77 een ver'/olg in een viertal
regionale dagen te Rotterdam, Amsterdam, V/ageningen, Zwolle. De opkomst lag
tussen de 20 en de 70. De CvS-regio's konden zich op soortgelijke v/ijza als in
Arnhem presenteren, soms ook de inleiding verzorgen.
c. In het seizoen '77/7-5 v/erden door SOS cursussen marxisme opgezet.

- 92 Mede door onze inbreng hadden cl~r,a een gelukkige opzet. Geen. "voorbereiding
tot een dialoog", maar gedegen kennismaking. Allereerst met Marx' analyse van
loonarbeid en-kapitaal-, en pas daarna behandeling- -van vragen van de- marxistischereiigiekritick en het thema "verzoening en partijdigheid". In totaal namen+ 150 mensen deel. De cursussen werden gegeven of v/el door goede bekenden van
CvS (
in Utrecht,
. in Groningen) of door mensen-uit
onze regio's (.
. in Den Kaag,
en ik in Amsterdam).
Het is van belang de didoktische en inhoudelijke lering die we uit zulke cursussen kunnen trekken goed te evalueren.
d. Op 18.2.78 vond in Amersfoort opnieuw een landelijke werkdag plaats. Ditmaal
over het thema: " wat heet werken ?;'.*Een hoogst belangrijk onderwerp, maar ook
heel gevaarlijk. Omdat juist in tijden van werkloosheid de christelijke ethiek
bij uitstek geschikt is on te reflecteren over de mogelijkheid van "werken als
.zelfontplooiing in een postindustriëie samenleving" etc., met voorbijzien aan
de kapitalistische contect waaronder de v/aar arbeidskracht wordt verhandeld,
uitgebuit en op straat gesmeten. Ditmaal konden v/e v/el als CvS plenair een
verhaal houden (zie het stuk van Ries Maaswinkel in opstand 5e jrg. nr. 3i
p. 3-6).
7. Christelijke vredesbewegingen
a. IKV (zie hfdst. II A. onder de punten 10 en 19)
b. De doopsgezinde vredesgroep: deze heeft contact met ons gezocht voor een
zomerkamp dat de groet) in '?8 organiseert op Tessel over CvS. .
en
participeren, üogelijkheden tot contact moeten besproken v/orden.
c. De Christelijke (Praagse) Vredes Con^erentieCCVC)
Hoewel CvS nooit officiële betrekkingen met de CVC (of naar de duitse afkorting
CFK) heeft onderhouden, lijkt het me toch raadzaam enige v/oorden aan deze
organisatie te wijden, al v/as het maar omdat v/e er door derden mee in verband v/orden gebracht. Het gaat on een vredesconferentis, midden in de koude
oorlog gestart door mensen als
en .
, bedoeld om de uitwisseling van
christenen uit oost en v/est te bevorderen en daarbij in te gaan op vragen
van vrede en veiligheid en sociale vooruitgang. Jn de jaren '60 deden daaraan
uit. de protestante kerken in Nederland moedige Mensen mee, die eeri zekere
breedheid van de kerken representeerden. Socialistisch waren zij zeker lang
niet' allen, maar het streven van de conferentie' naar verzoening wekte hun engagement. Na de inval in d.e CSSR in ' 68 en de ninder frisse gebeurtenissen die
daar in de CFK op volgden hebben verschillende westerse delegaties zich teruggetrokken of zijn gesplitst. In Nederlo.nd bleef een kleine groep over, zaker minder spraakmakend dan de weglopers.
Reden om lid te blijven waron onder meer
- dat de doorbreking van het anti-cornnur.isire dat van geen communicatie v/il
v/eten, zoals dat in 1961 als raden tot deelname had gegolden, zeker in'de Oostv/est verhouding geen achterhaalde doelstelling was geworden ;
- dat contact net die cost-europese christenen die meewerken aan vrede en sociale
verandering een oecumenische opga-/3 blijft;
- dat de CFK eer. grotere omvang'heeft dan Europa, on er ook veel socialistische
christenen uit de derde wereld in participeren;
- en heel praktisch: dat het een van de weinige organieke mogelijkheden was
tot "vrije uitwisseling van personen en cedachten" onder cluristsnen uit oost
en v/est.
Het is zeker niet zo dat de CFK als zodanig voor hot (in Oostcurona verwerkelijkte) socialisme is. Onder de leden uit de afdelingen in hot westen bevinden
zich meerdere uitgesproken liberalen. Maar wel geldt, dat deelname aan deze
beweging; impliceert de weigering en; zich tégen de socialistische laaden uit te
spreken, en het respecteren van zulke feiten als het niet-uitsprekon van een
publieke veroordeling var. de inval in '63 door de lid-kc-rkon van de conferentie.
Nu zijn oon aar.tal lede-n van CvS óók CFK-lid.
./at kan dit impliceren ?
M13t. d'-t hier een identificatie van beide bewegingen snoet op'trede-».;CvS -is
voor een socialistisch Nederland, on we iicbben te maken met poaiticVdie we

hier innemen, niet met standpunten over onder heel anders omstandigheden revolutionair gevestigde socialistische staten elders..
Maar als..christenen voor het socialisme kunnen v/e de ervaringen van de pogingen
tot socialistische opbouw dis er geweest zijn ook niet negeren, noch do reflektie
die christenen in zulke maatschappijen gepleegd hebben. V/ij sullen dus met name
•geïnteresseerd zijn in die christenen in de landen van het "reëele socialisme"
die ook bewust, nadenkend en-verantwoord vóór het socialisme zijn. Voer ons zijn
hun berichten belangrijke ervaringen, voor hen is het bestaan van oen beweging
van christenen voor een socialistische maatschappij in de kapitalistische wereld
ook een bemoedigend teken dat ze misschien toch neer zijn dan de opportunisten
waarvoor velen in hun eigen kerk ben houden. Zo interesseren ons echt niet
allereerst de resoluties en manifestaties van de CFK, rr.aar de mogelijkheden
tot gesprek en wederzijdse ondersteuning die ze kan bieden.
'Er lijkt me weinig tegen-, dat er in onze beweging enkelen zijn die deze contacten
onderhouden en daarover berichten kunnen. Dat hoeft nu echt niet te leiden tot
die officiële vereenzelviging die bepaalde tegenstanders van CvS zo graag zouden zien.
•
d. Het valt met op, dat niet alle kerkelijke vredesorganisaties behandeld .
zijn. liet enkele groepen hebben v/e nog geen formeel contact gehad. B.v. Kerk
en Vrede en zelfs Fax Christi niet, al werkten v;e in meerdere akties samen.
Van een hernieuwde opleving van het gereformeerd vrcdesberaad is sprake geweest,
maar althans op het secretariaat nooit neer iets vernomen. Kier liggen nog
toekomstige taken.
•
61. Industriepas-1 oraa t
Het ligt voor de hand, dat CvS speciale aandacht zou hebben voor de contacten
reet de kerkelijke apparaten die in de arbeidersuereid v;erken (Evangelie en Industrie, bedrijfsapostolaat, Dienst Industriële samenleving vanwege de karken).
Albert Koot heeft daar onder ons veel en terecht op gewezen. Tot nu toe is het
niet veel verder gekomen dan incidentele contacten. Zo v/as het DISK als waarnemer
aanwezig op het europees congres.
. .
9. Interkerkelijk vorningswerk inzake_ontwikkelingssamenwerking
Het ikvos hoeft in verschillende plaatsen in ho<; land v/erkers in dienst voor
maatschappelijke en politieke bewustwording. Do verbindingen met CvS zijn. niet
zo formeel, wel personeel in de bewegirig~aanwesig."Cbk ecri "böndg'enböt" om vast
te ihouden.
10. De Arbeidersgemeenschap der V/oodbrookers
Op 2^.1.75 schreef
.
. , bestuurslid van de (religieus-socialistische)
AG der V/oodbrookers én lid van CvS een artikel in Tijd en Taak dat bedoeld was
als agenda voor een wederzijds gesprek. Hij constateerde dat de discussie met
de Lange onvruchtbaar was geblaven, terwijl beide bewegingen elkaar toch serieuze vragen hadden te stellen. Na een verzoek on; zo'n gesprok van ons'in
mei '76 kwam het in januari 1977 tot stand. Voor de V.'oodbrookors' waren aanwezig:
en
Voor CvS:.
.
en ik.
'" '
De discussie was zakelijke en vriendelijk, op het academische af.
De door
aangegeven agenda, werd afgewerkt:
•
a. Allereerst stond ter discussie het wetenschappelijk karakter van. het marxisme.
De V/oodbrcokcrs vroegen of ook het niarxisine niet ethische vooronderstellingen
moet bezitten ? V/ij poogden aan te geven, dat natuurlijk ieder verzet tegon het
kapitalisme op ethisch vlak inzet. Maar dat do noodzaak vau eenheid van partijdigheid net '.•.-cteuschappoiijkheid bij Mr.rx er op gericht ia, de uitgebuite
proletariër, die allo belang heeft bij volledige kennis van de werkelijkheid,
die dan ook te verschaffen en daarmee inzicht te geven in do verandering en de veranderbaarheid van do maatschappij. Terv/ijl de ntriktü scheiding van'ethiek
en wetenschap leidt tot een verschuiven v:i:i liot socialisme naar oon ver en
•steeds hoger gesteld ideaal, terwijl ondertussen de kapitalistische werkalijkneid zijn gang gaat en de economische wetenschap dan alleen nog nnarj rcarg.Lnalc

veranderingen kan aangeven, r.iaar geen inzicht neer biodt in de tegenspraken
die het kapitalisme zelf in zich draagt, de gaten waarop in kan v/orden gegaan
om het, te~r.Gvolutionercn.
••- -.-.•b. De tweede stelling van
luidde, dat het religieus-socialisme wel in
een bepaalde periode met het reformisrne verbonden v/as (Banning), maar -dat dit
binnen het religieus-sccialisme geen noodzakelijke verbinding v/as, en een'-verbond met een revolutionair socialistisch standpunt niet was uitgesloten.
Hierbij wilder: de V/oodbrookers wel kwijt dat ze CvS v/el erg onbarmhartig over
Banning vonden praten. De man had toch velen die in de burgerlijke kerk vastzaten de ogen geopend voor het socialisme ? V/at v/ij erkende*.
Verder gingen we in op hot nieuwe beginselprogramma van de PvdA, door de AGdM
als verbetering bij het Banning/den Uyl s tule van 1959 aangeduid. \7ij begroetten
het feit positief, dat de illusie van•klasseharmonie, die in '59 nog werd gekoesterd, was doorbroken in het nieuwe ontwerpprogramma (hoe kan het anders
'in een tijd van economische crisis) . Maar v/e wezen wel op de uiterst gevaarlijke
tendens, dat in plaats van een signaleren van de klassenstrijd nu de modieuze
anti-"nieuwe vrijgesteldcn"-ideolog'ie tot beginsel werd verheven, en daarmee
nog geenszins de kapitalistische vijand aangeduid.
c- Een derde agendapunt .handelde .over de nieuwe aard en de verbinding tussen
theologie en politiek die CvS in vergelijking tot het religieus-socialisme
vertegenwoordigt: de afwijzing van het "dopen" van het socialisme, zowel in het
document van Santiago als in de theologie van Barth. De V/oodbrookers vreesden,
dat een te strak vasthouden aan de waarschuwing van Barth tegen P.agaz, Tillich
c.s. kon leiden tot een situatie, v/aarin er theologisch helemaal niets zinnigs
meer over h-at socialisme gezogd kan v/orden. V/at toch ook niet de bedoeling kan
zijn.
d." Tenslotte ging het over het pleidooi van CvS voor een volksfront in Nederland.
• •
vroeg, of in de leringen van de V/oodbrookers niet te weinig werd nagedacht over de vraag, of linkse politiek in Nederland wel zonder de communisten
mogelijk is. De sfeer van dit gesprek was van dien aard, dat er zeker aanknopingspunten tot samenwerking in zitten. Onze landelijke vergadering bevestigde
dat ook. Vooral op do punten b en d zou het goed zijn als sommige '.,'oodbrookers
hier binnen de PvdA vragen aan de orde konden stollen.
Tot een nieuwe afspraak is het tot'op heden nieu gekomen.
• 11. Synode der Nederlandse Hervormde Kerk
Op verzoek van de P.aad voor Kerk en Theologie schreef Prof.
' een
rapport over het marxisme. Hoewel CvS in dit stuk ternauwernood wordt genoemd,
bleek in de synodezitting van 1^.6.78 .terdege, dat voor voel synode-leden de
aanwezigheid van zo'n stuk nuttig is juist voor het gesprek met onze beweging
en over onze beweging als deel van de kerk.
Nu is weliswaar het rapport zelf niet bepaald geschikt voor een gesprak over
de vragen die wij nu juist daan de orda willen stellen (zie opst. 5e jrg. nr. 3,
p Vt-4?). Maar dat is misschien niet zo enorm belangrijk. Het feit zelf, dat
ook op hoog-kerkelijk niveau "het marxisme" een erkend gespreksth.er.ia is, kan
een groot voordeel blijken. Dat levert op zijn minst een dekking voor al die
plaatsen v/aar feitelijk samenwerking ir. e t communisten of scholing in de kritiek
van de politieke economie- in do kerken aan de orde is. Daarnaast sullen v/e
moeten proberen in de publieke discussie de zwakten en de relatieve onbeduidendheid van de docr het rapfort naar hot centrum van do zaak geschoven vragen, te
wijzen.
V/e hebbon ons al vast bij de synode aangemeld als te allen tijde tot moe-discussieren bereid.
Overigens zal het rapport via de HvK ook in ds andera kerken waarschijnlijk
ter sprake v/orden gebracht.
12. Raad van Kerken
a. De raad van Kerken kwar.i in dit verslag al meermalen ter sprake. Een korte
inventarisatie hoe v/e met hen te maken kregen, en hoe de houding, van de raad
in bepaalde kv/cot.ics lag:
•
" -^ -

- 95 . negatief: bij "het aanbod var. ds raad tot bijdrage aan de loonmatiging
A. pt 13)- 1x
.

. twijfelachtig: bij-de nieuwe levensstijl .(I,„par. 3 pt 2) 1:c-.. ._

(II.

_.^

. .

. positief: Wet buitenlandse arbeiders, marokkancr., rascismeprogramma, N-bom,

Uc-Almelo 5x
. zwijgen: Indonesië, BRD.
Een ambivalent resultaat.

' •

' "-

b. regionaal: In groninger. is de CvS-regio benaderd een status bij de provinciale Raad van Kerken te krijgen i
13» Overigen
Nog enkele (serrd)kerkeli jke organisaties, waarmee wij contact hebben gehad of die
.toenadering tot ons-hebben gezocht, zijn: De Hervormde Jeugdraad (o.a. waarnemer, op CD-congres) , de Katholieke Jeugd Raad (inmiddels, ontbonden), de sociale
acedemie Culemborg, het vormingscentrum de Drieklank, het Ecumenical Research
Exchange, het maandblad Wending, het doopsgezind seminarium, de stichting
grondvest, de stichting Osaki.
Deze li^t is waarschijnlijk onvolledig.
'
;
14. Conclusies
1. Dit overzicht mist een weergave van de gelegde contacten in "gewone" gemeenten en parochies. Daarvoor ontbreekt mij het materiaal uit de-regio's.
2. V/at de top-organen betreft, zijn alleen de Raad van Kerken en de Hervormde
Synode ter sprake gekomen. Andere synodes en. het episcopaat ontbreken.
3. Vrijwel alle contacten stammen van na het moment dat CvS in de openbaarheid
trad. V/e hebben dus door aan de v/eg te timmeren meer contacten gekregen, kennen
meer bondgenoten en v/eten wat meer wegen in. het apparaat.
*f. Misschien is het wol verstandig, eer. aktiever beleid te voeren en ons vaker
ain of meer officieel bij een reeks van organen te presenteren. V/e zijn al
.iets minder eng en drammerig als men cnze gezichten kent. Natuurlijk moeten we
ons geen illusies maken dat dat de bestrijding waarmee we geconfronteerd
v/orden zal verminderen. Haar om de zaak goed aan de orde te krijgen, is oen
"fatsoenlijke" presentatie belangrijk genoeg. .
5. Deze contacten leggen we niet om maar geïntfegrocrd te raken in de kerken.
V/e gaan ze aan omdat v/e zo eigenwijs zijn te menen binnen do kerk iets te
vragen en iets te poneren te hebben. Een waarschuwing tegen drammerigheid
betekent dus allerminst een oproep om te verbergen waar we openlijk voor staan:
En ook geen pleidooi om ons onze agenda van buiten te laten bepalen.
C. CONTACTEN HET POLITIEKE PARTIJEN
.1. ARJOS
. .
'
•
Anders dan het CDA-bestuur ging de anti-rcvolutionaire jongerenorganisatie wel
in op de uitnodiging voor een v/aarnemerschap bij het eerste europees congres.
Ook regionaal v/aren er contacten, in ieder geval in Groningen tussen mei '76
én september '77. In februari '78 was ik bij de ARJOS inAmsterdam.
Het blijkt dat de ARJOS t o-j o l i j k de relatief l i riks o vleugel van het-CDA
vertegenwoordigt en een van de moest taaie reproductieplaatsen van christondemocratisch, ideologie vormt. Kritisch t.a.v. het CDA staan ze bijvoorbeeld
in kwesties als beduchtheid voor do invloed van de CSU in de ooit oenc geplande
Europese volkspartij, in hun aandacht voor de nieuwe levensstijl en de derde wereld, in hun steun aar. de 182 niarolckaansc hongerstakers, en politiek:
in hun voorkeur voor een. coalitie C DA-PvdA.
De groepsgeest is sterk, de- contacten met de nauwe lij lis existerende CH- en
KVP-jongeren miniem, het CDA als partijforniatic nog niet geheel geaccepteerd.
Dit alles verklaart de poging tot contact met ons v/el enigszins.
Nu blijkt dat mensen in do ARJOS met ons nog v/c l eens op politieke punten een
coalitie willen aangaan, maar dat de interesse hunnderzijds eigenlijk-ergens
anders ligt. De gevoelige zenuw wordt geraakt als wij do-verbinding van evan-
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- 96 gelische inspiratie en politieke praktijk in het confessionele denken aanvallen.
De grootste. vanzLelfs.prskandh.eid voor hen. ,ia_ nog. altijd de "eenheid...rnejL_.d.e._.broGders in het geloof" vóór do politieke en sociale verschillen. Juist wanneer
dat theologisch fundamenteel wordt aangevochten, begint er een heel bouwsel
te wankelen. In zekere zin is het nog secundair hóe links de standpunten
zijn die v/e innemen, maar dat we juist om theologische redenen politieke "keuzes
zakelijk-socialistisch willen nemen is de grote aanstoot. (Dat zelfde fenomeen
komt overigens ook voor bij christenen die weliswaar PvdA of PPR steramen, en
politiek niet eens zo ver van ons afstaan, maar die toch een diepgewortelde
confessionele denkstructuur niet zich dragen)".
In Groningen kwam het tot een conflict, toen de ARJOS het verkiezïngspamf-let
van CvS (mrt. 77) onder ogen kreeg. De zin waarin gezegd v/er d dat het CDA in
dienst staat var. de Mammon werd zelfs aanleiding het contact te verbreken.
en
zeggen er een evaluerend stuk (olct. 77) van:
"Volgens hen betekende dit dat CvS aan hot CDA het recht ontzegt om zich christelijk te noemen. De reaktie lijkt ons onthullend voor de manier v/aar o p men in
het CDA geloof er. politiek met elkaar verbindt. Hen heeft niet geprobeerd de
kritiek van CvS theologisch of politiek to weerleggen, maar men heeft het er
alleen over dat CvS de intenties van het CDA ora als goede christenen werkzaam
te zijn in twijfel trekt. Burgerlijker kan het niet".
Tegen de zin van. de gesprekspartners zelf besloot het provinciaal ARJOS-bastuur
om het landelijk bestuur te verzoeken aan CvS te vragen de gewraakte passage uit
het pamflet terug te nemen. Hoewel een conceptbrief gecirculeerd heeft, is er
op het secretariaat nooit officieel een dergelijk schrijven aangekomen.
2. Partij van de Arbeid
Voor het contact met de, traditioneel nauw met de PvdA verbonden, AG der V/oodbrookers zie B. 10.
De PvdA had een waarnemer gestuurd naar het CD-congres.
V/ij kregen ook bericht, toen op 2.^.77 het "centrum voor levensbeschouwelijke
en politieke vorming" in de PvdA een bijeenkomst organiseerde voor christenen in
de partij. Ondanks pogingen van het secretariaat om CvS-ers die PvdA-lid zijn
deze dag te laten bezoeken, al v/as het maar te^- informatie, zijn gestrand.
En dat is ook v/el begrijpelijk.
Dit centrum is de opvolger van de vroegere (o.m. protestant en katholieke)
"werkgemeenschappen". En die waren v/eer een uitdrukking van de ruimte die
er na de doorbraak geschapen r.'.cest v/orden voor "andere'' werelbeschouwelijke opvattingen binnen de partij dan de traditioneel sociaal-democratische. Op die
stoel nu willen CvS-ors binnen de socialistische beweging niet gezet worden.
V/e willen volledig socialist zijn en kunnen dit opportunisme in ds eigen socialistische partij niet goed hebber, (als het onze eigan is).'Daarin staat CvS
in de traditie van de zakelijke vleugel van de doorbraak:
, enz.
V/e hebben dus deze pogingen rechts laten liggen. En dan is het niet zo verwonderlijk dat rnen bij dat centrum (gezien het verslag van
in Vrij
Nederland) CvS als een gevaarlijke l i nies e concurrent, ziet. Toch schijnt het,
dat het partijbestuur deze pogingen de christelijke nestgeur in een hoek van
de PvdA op te warmen, ondersteunt.
Ik ze.g dat "het zo schijnt". Ik hcop dat het anders ligt. Met kan zijn, dat het
partijbestuur met het bijeenroepen var. christenen in de partij eer. andere bedoeling heeft: n.i. een bespreking over de vraag heelde banden tuscien CDA
en kerk bestreden kunnen worden, er. mogelijkheden "<an linkse rr.enson (van alle
partijen) en progressieve initiatieven in de kerk en de christelijke wereld
versterkt kunnen v/orden. Als dat de bedoeling iü, dus geen levensbeschouwelijke
club naar binnon maar strijdbaarheid naar buiten, enhet is niet exclusief alleen voor de PvdA-bclangen r-iaar voor heel links bedoeld, dan moeten v/ij als
beweging aanbieden mee to doen.
3. PPR
Ook do PPR bezocht het congres.
'
'•'-." ' . ..,
De relatie ligt hior nogal divers.
^ •'"
V/ie het stuk leect dat Bas de Gaay Fortman voor het recente I <IC S V-lust r urn
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cns dogmatios en_pleit voor .jtiirate. (alsof - wij hem iots te geven hebben^-j-nota'
bene onderbouwd met een ouderwets stuk natuurlijke theologie en eer. citaat uit
een psalm over de schepping, die per ongeluk helemaal niet over de schepping
•maar over de uittocht uit het slavenhuis gaat....
-.
Maar Bas de Gar.y Fortman is gelukkig de PPF; niet.
•Veel zinniger kwamen v/ij ter sprake cp bijeenkomsten die het vormingsbureau van
de PPR belegde, min of meer als reflektie op het confessionele verleden van
een-groot doel van de PPR-ledcn en om de vraag te bespreken hoe de PPR zich
politiek tégenover1 de 'kerken moest opstellen. Op zo-'n dag, te Amsterdam,- hield
een verhaal dat ook Voor de christenen in de PPR noest gelden
dat zij opteerden voor een socialistische maatschappij.
Verder kwamen wij de PPR. in de aktico vaak tegen (hfdst. II).
f c . PSP

••'.'-

•'-

De PSP was op het congres. Verder heeft deze partij nooit iets van zich laten
horen, hoewel er v/el degelijk CvS-leden lid van zijn.
Het spijt rae dat ik er niet neer var. kan zeggen.
. ..
5. CPN

.

•

•

Het is onmiskenbaar, dat de CPN de partij is, 1. die v/e in de aktic vaker dan
anderen tegenkwamen, 2. die het meest op do beweging gereageerd heeft, en 3«
die ook de meest positieve reactie gaf.
Ik noem dit als constatering en ervaring.
Nu kan je je voor die ondervinding natuurlijk doof houden, en zeggen:" nogal
wiedes, er zaten nu eenmaal van het begin af communisten in CvS dis geprobeerd
hebben van de beweging een mantel van de CPN te maken en dat is blijkbaar
aardig gelukt:;.
Dit kan alleen iemand zeggen, die het hele moeizame en gecompliceerde wordingsproces van de beweging negeert. CvS is een eigenstandig produkt, voortgekomen
uit' de stand van de klassenstrijd in het kerkelijk Nederland van de jaren '?0.
Vanze-lfspreker.ci vormt het feit, dat een toenemervd aantal christenen uit hun
groeiend maatschappelijk inzicht de conclusie trokken CPN te stemmen of lid te
v/orden van die partij een moment in dat proces, zo goed als het bewuste optreden van communisten in de beweging een factor is in de. politieke opstelling
van CvS. Wie meer zegt, en alle levende ontwikkeling terugvoert op één oorzaak,
n.l. platte taktiek, is nog steecis ant i-communist .
Het valt op, cla.t de CPN pas op de beweging is gaan reageren op het moment dat CvS
eenduidige akties ging voeren en met een duidelijke politieke presentatie kwam.
Concreet: het eerste bericht over CvS ir. de Waarheid betrof de handtekeningonaictic van de Groningse regio tegen de r.iilitairisering (zie II. A. 12) en grote
artikelen kwamen pas na het europees congres (waar ook de CPN een. waarnemer
had). Dat v/il zeggen, dat alle discussies in de burgerlijke pers tussen ons en
,
.
etc. nog geon aanleiding tot reactie vormden. Dat heeft er
niets mee te maken, dat de CPN alleen maar in de aktis geïnteresseerd zou zijn,
zoals een hardnekkig vooroordeel v/il. V/ar.t er verschenen i;i de Waarheid in
die tijd wol b. v. recenties van
.
"klassenstrijd en stalling"
en van "mensen voor dag en dauw" van ;
, dio duidelijke aanzetten
tot dialoog gaven. Nee, dat de CPN pas in de loop van "9?6 reageerde duidt
er veeleer op dat ZQ als nuchtere politieke partij, die nu eenmaal te maken
heeft met een voortdurende positiebepaling in een krachtenveld, eerst wilde
zien v/at de beweging nu eigenlijk v/aard v/as, of v: e enige stooticracht bezaten,
of we effectief opereerden. En blijkbaar gaven hot organisatorisch vermogen en
het slagen van de slotmoot ing op het europeos congres in ieder geval voor do
V/aar hoi d aan, dat ze in CvS nic-t mot een stelletje- wereldbeschouwelijke piekeraars
-- te maken had, naar met een reeb" Ie stroming, in de kerk. Later word dat dooi' do
concreto samenwerking in b. v. het Groninger volkscongres en dc.okt.ie Stop de Neutronenebom bevestigd,
'*-^":.'^ • '•
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ook de CFN zelf de laatste jaren heeft v-ürandorS. Het is toch tamelijk nieuv/,
dat bij anti-cotnmunistischo aanvallen als in Zwollo en op de VTI, de CPN kon verwijzen naar christenen en theologen, in de partij die het konden verantwoorden
als christen in de partij en als communist in de kerk te zijn (zdob.v het verhaal van ,.
in Zwolle, opst. 2e jrg. nr. 1). Dat er partijleden in discussiebijdragen van de stand van de strijd op het kerkelijk front kunnen berichten.
Dat er in de inleiding over het nieuwe partijprogramma op in wordt gegaan, dat
de partij moet constateren dat de samenwerking met zogeheten progressieve gelovigen verder kan gaan dan wederzijds respect voor een andere levensovertuiging,
maar dat er soms sprake is van gelijkgezindheid. Het laat dus ook communisten
niet onberoerd, als (o.a in een beweging als de onze) christenen pogen zich
aan hun diepgewortelde burgerlijke politiek er. theologisch denken te ontworstelen.
Dergelijke tendensen vormden de aanleiding tot de "raadpleging door het 'partijbestuur van partijgenoten en sympatisontan, die betrokken zijn bij kerkelijke
aktiviteiten" op 17.6.78, waarbij in het voorbereidingsmateriaal veel artikelen
uit Opstand v/aren opgenomen. Een dergelijke bijeenkomst heeft eer. geheel ander
karakter dan do onder 2 genoemde sessies in de PvdA. Het gaat er immers niet om
dat christenen in de partij bij elkaar kruipen om er toch voor te waken dat
hun levensbeschouwing niet in de knel komt. Er heerst geen pretentie dat christenen nu een specifieke ethische bijdrage aan het marxisne kunnen geven (over
marxisme en ethiek kan
zelf v/cl spreken), al is iedere bijdrage
welkom. Maar het gaat om een bespreking van politieke mogelijkheden van de
arbeidersbeweging in kerken en confessionele organisaties.
•Tenslotte: aandacht van de CPN voor CvS betekent niet, dat de politiek van de
partij tegenover de kerken opgaat in de verhouding tot onze beweging. Een verstandige politieke partij sal toch steeds zelf een juisic verhouding tot allerlei
groepen christenen en kerkelijke toporganen moeten zoeken.
En de taaie van CvS is ook v/eer meer dan die van een partij. Zo kan b.v. de taak
van de bevrijding van de theologie vcui het burgerdom alleen binnen de kerk
gebeuren en kan een bijeenkomst van communisten niet meer doen dan aandachtig
signaleren wat daar in de kerk (en CvS is deel v^.n de kerk) aan binnen-theologische
strijd plaatsvindt.
6. Nog een partij die aandacht voor ons toonde: do Partitc Comrnunista Italiana
nodigde - met CPN en PPR - ook CvS uit om een festival van haar in Rotterdam
b< j te wonen. !
V---
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CvS is een beweging.
Bat betekent onder meer, dat do Christenen voor het Socialisme zich niet hebben georganiseerd, in de vorm van een vereniging of stichting net alle formaliteiten die daar bij horen , zoals statuten.
"Beweging11 duidt op: beweeglijkheid. CvS is en heeft geen organisatie omwille,
van de organisatie. Een beweging staat onder het teken van haar eigen opheffing:
ze is gericht op de toev/ending van heel hst huis Gods naar de arbeidersbeweging
en is tot dan een voorlopige maatregel in de wending der tijden.
Maar ook een beweging rnoet zich organiseren, en ik zou wel een heel slecht secretaris zijn als ik juist dat aspect zou -verwaarlozen.
Hét zal in dit hoofdstuk primair gaan om de vraag hoe de organen binnen de
beweging de afgelopen jaren hebben gefunctioneerd.
Omdat ik echter bespeurd heb dat veel nieuwe loden ook do redenen van de gekozen
organisatievorm niet kennen, zal ik bij enkele paragrafen ook een kort overzicht
opnemen van de bevoegdheden on taken die v/ij tot nu toe in de beweging aan organen toedeelden. Ik schrijf dus geen reglementen, maar noteer slechts wat v/ij
tot op heden afgesproken hebben.
1. De landelijke vergadering
.
.
Wij moeten dit hoofdstuk beginnen met de landelijke vergadering.
Deze is van het begin af aan in april '7^ de bijeenkomst, waarvoor alle laden
een uitnodiging krijgen en die als :'hoogste" orgaan geldt.
frequentie
In de'Tegel komt de vergadering elke maand bijeen, afgezien van de vakantieperiode. Om dwingende redenen valt hij een enkele keer uit (congres; demonstratie)
Dat betekende in 1975/7^ 2x, in 7V75 10x, in 75/76 11x, in 76/77 9*, en in
77/78 eveneens 9x.
bezoek
.—.'.. -Over de periode april'7^-juni '75 is .
het aantal aanwezige leden
op de bijeenkomsten, nauwkeurig nagegaan. Over 12 ^bijeenkomsten kwam h-ij tot een
gemiddelde van gu personen per keer, met een max^uum van -3 (op 8.6.7^) en een
minimum van 26 (op 28.6.75). Ik zet daarnaast de getallen over de laatste
6 bijeenkomsten in 1978. De presentielijst geeft de volgende aantallen, aanwezigen: 31 - 29 - 25 - 18 - 16 - 21. Dat is een gemiddelde van,23 personen.
. Dat betekent, dat er al in het eerste jaar een dalende lijn heeft gezeten van
__ boven de AO tot onder de 30 aanwezigen, dat zich dat vervolgens een aantal
jaren heeft gestabiliseerd, r.:aar dat vanaf 1973 de dalende lijn opnieuw is inge- zet met 16 als dieptepunt.
Dit zou een algehele neergang in de beweging kunnen inhouden. Het kan ook op
andere zaken wijzen: b.v. grotere belangstelling voor regionale dan voor .landelijke taken onder leden en/of een saaier v/orden van de vergaderingen, verbonden met een vorn van vergaderen die ontevredenheid opwekt. Dit moet goed
geëvalueerd v/orden.
Bezien v/e de aanwezigheid naar regionale spreiding, dan verschijnt hè J; .volgende
beeld: in '73 v/aren uit rcsp. 7, 10, 11, 9, 9, 9 regionale mensen aanwezig.
Dat is een gemiddelde van 9- Aangezien van de 15 ooit geformeerde regio's op
dit moment een 10-tal aktiaf draait, is er in dit opsicht beslist een goede .
representatie bereikt. Enkele regio's varib'ren hun afvaardiging, maar er zijn.
er ook van wie v/e oo de vergadering steeds dez&lfde posichten zien (dat geld voor
Nijmegen en geldt nu b.v. nog voor Der. Haag). Het lijkt r.:c wenselijk dat indien
mogelijk toch alle aktieve leden van tijd tot tijd een vergadering bezoeken.
bevoegdheden en taken
De landelijke vergadering
1. formuleert het programnc. en de strategie van de beweging;
'-•2. besluit tot on begeleidt alle centraal gevoerde aktier.;
J. houdt zich op de hoogte van regionale aktiviteiten en bespreekt, deze zo nodig;
't-, stelt het 3cholingsthcino vast en fundeert binnen, do scholing a le.„ Ji en t r aal
platforu
"
.
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5« heeft do uiteindelijke verantwoordelijkheid voor publicaties en presentatie
van de beweging;
- •
6. benoemt de leden"van de stuurgroep;
7. maakt op voorstel van de stuurgroep een voordracht op voor_ de vervulling van
het secretariaat;
•8. bespreekt jaarlijks de begroting en geeft daarbij aanwijzingen voor de -inrichting van het hoofdstuk "projektkosten".
NB: ad 7' de NCSV benoemt uiteindelijk het secretariaat. Zie par. 5 van dit hfust.
NB: ad 8: de NCSV stelt ook de uiteirtêlijke begroting vast. Zie hfdst. VT
samenstelling
t

-

1 . alle leden worden voor de vergadering uitgenodigd;
2. men neemt deel aan de vergadering zonder last of ruggespraak (d.w.z. spreekt
niet als vertegenwoordiger van de regionale afdeling waartoe men behoort.
Dit sluit geenszins uit, dat de regio standpunten kan nemen en dat leden van
de regio die dan ter vergadering verdedigen);
3- In de regel zit een lid van de stuurgroep de vergadering voor (liefst niej:
een secretaris i)
4. Er is voor stuurgroepleden geen verplichting, aanwezig te zijn. Wel is het
zeer wenselijk dat iedere maal de stuurgroep zo veel mogelijk vertegenwoordigd
is, en dat ieder lid van de stuurgroep regelmatig verschijnt.
(hetgeen het secretariaat wel eens wat organisatie kost)
besluitvorming
1.
2.
3.
•:
^f.

De vergadering stelt zelf de procedure van besluitvorming vast;
voorstellen kunnen godaan worden door de stuurgroep, regio's of personen;
de vergadering kan besluiten eerst de regio's te horen alvorens een besluit
te nemen;
er is geen quorum vastgesteld.

vorm
De vergadering heeft in de loop der jaren een vast patroon ontwikkeld (met
varianten, vanzelfsprekend):
- notulen
f
- mededelingen uit de stuurgroep en de regio's;
• - discussie of scholing in strategische, politieke of theologische onderwerpen;
- aktiebespreking.
Het onderdeel "mededelingen" heeft de neiging tot een eindeloze reeks uitwisse_ling van feiten uit to groeien: v/el noodzakelijk, maar ook nogal saai op den duur.
fan de *f1 vergaderingen zijn er 17 aan scholing besteed. Een getal dat me tegenvalt.
toekomst
Gezien de dalende participatie moet goed overdacht v/orden hoe v/e de vergaderwijze
willen verbeteren.
Dat het noodzakelijk is met een zekere regelmaat vanuit de hele beweging bijeen
te komen, lijkt me buiten discussie. En (al was het alleen maar om de, lange
reistijden van velen) ook, dat we zoveel mogelijk uit die bijeenkomsten moeten
halen.
- Er valt te denken aan een kwalitatieve verbetering, v/annoer alle mededelingen
tevoren op schrift zouden staan. Het secretariaat heeft dat wel eens gedaan.
Ik v/il echter bekennen dat ik er vanuit mijn ervaring ir. de verhouding; regio's
secretariaat vrij pessimistisch over ben of veel regio's het lang vol zullen
houden hun mededelingen op te sturen. Misschien kunnen za Meegestuurd v/orden
naar Woudschoten mot de regionale notulen (die v/e ook al lang niet allen krijgen )'
- Ook voor audere verzoeken om reactie geldt trouwens, dat die vanuit de regio's
zeer onregelmatig binncnacop-.en. Bijvoorbeeld . reacties op de "beginselverklaring''
(febr. '?8), de volksfront-vragenlijst (juni 77), het raamwerk (okt. 77).
Het kan zijn, dat v/e te veel vragen. Maar dan moet er eon realistischer agendering plaatsvinden, waarbij minder agendapunten steeds weer terugkomen.om dan
te Boeten constateren dat een aantal regio's neg niet aan behandeJ.lng toe sijn
gekomen.
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- Er valt te denken aan een scheiding van scholingsbijeenkomsten en aktiegerichte/huishoudelijke vergaderingen. Dit heeft echter ;het grote nadeel,
- dat er dan een groep drei'.^t~te- ontstaan dio alleen ideologische bijeenkorr.sten
bezoekt, terwijl anderen de klussen opknappen.
- Dan is er wel eens het idee geopperd, de vergadering te vervangen door een
permanent overleg van regionale afgevaardigden. Ik ben daar tegen, omdat-het
vele leden de mogelijkheid tot direkt landelijke meedenken zou onthouden. Dit
is vooral een bezwaar voor hen, die in een gebied wonen zonder vaste regio• nale groep of raet eon groep die "slapende" is.
- Bij een efficiëntere vergaderwijze is -wellicht het aantal bijeenkomsten
--per-jaar iets terug te breng. Maar toch niet drastisch, naar mijn. indruk.
Tot zover deze voortzet voor een discussie die zeker door de regio's moet worden,
genomen in de komende tijd.
2. De regionale afdelingen
spreiding
Op het ogenblik bestaan de volgende regio's:
Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Delft, Groningen, Tv/ente, Kampen, Den Haag,
Limburg, Nijmegen' (totaal 10).
Regio's hebben bestaan of leven nog maar in kleine gestalte voert in 't Gooi,
•/ageningen, Leiden, Eindhoven en Breda/Tilburg (5x).
In oprichting zijn groepen in Friesland en Noord-Kolland, Moord/zaanstreek (2x).
De regio Groningen onderhoudt incidenteel contact met groepen in Drente.
Op de landkaart toont zo vooral Zeeland een witte plek.

omvang
De omvang van een regionale groep varieert. Zeker niet alle 250 leden bezoeken
regelmatig een regionale vergadering. Twee voorbeelden, die nogal uit elkaar

liggen:
. De regio Amsterdam telt 33 leden en daarenboven nog een 30-tal geregistreerde
sympatisanten. Op de vergaderingen verschijnen in de regel niet meer dan 12
personen.
. De regio Dolft bestaat uit 6 personen die regelrfatig kort en zakelijk bijeenkomen. Mijn indruk is, dat de meeste groepen kampen met het probleem dat er wel
vrij veel mensen te mobiliseren zijn als een aktie moet v/orden ondernomen, maar
dat de groep die ir. het stugge, taaie doorwerken volhardt nogal klein is en
overbelast.
Dit hangt ook samen met het feit dat net verloop onder het kader nogal groot is:
--^ènsen zijn een paar jaar aktief, en houden zich vervolgens op sen grotere aftand, zodat opgedane ervaringen moeizaam overgeleverd v/orden. Dit heeft weinig
te maken met ds politieke opstelling van dat ;'oudere" kader, die het met een
huidige koers niet eens zou zijn. Heer met het reit dat CvS óók functioneert als
een doorgangshuis van progressieve christenen naar politiek werlc in vakbonden
en partijen.
organisatie
Voorbeeldig is ook hior v/eer Groningen:
- De regio hoeft een eie;en bestuur gavorrnd dat het overzicht b e v/aar t over een
aantal werkgroepen (volles congres, scholing e.d.).
... . .
- Bovendien geldt hier de navclgensv/aardige gewoonte, nieuwe aktiepunten te begeleiden r.iet s tuldon, dia informatie over de aktie bieden en een verantwoording
v/aar om CvS mee zou moeten doen. Deze werkwijze heeft hot voordeel dat de regio,
'als ze tot een aktie beslist, wéét wat en v/aar om ze dat doet en zich niat op
sleeptouw geroken behoeft te voelen door './at anderen aan aktiepunten bedenken.
- Regio's kunnen er een eigen financieel beleid op naiioude^. d.w.z. oen potje
maken voor aktie-, reis- en vergadcrkoston. Uit de landelijke gelden is slechts
bij hoge uitzondering enige ondersteuning te verwachten bij de huidige precaire geldelijke sir.ua c ie.
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verhQ.ud.ing.. tot de landeli jke vergadering
In dit verslag is al meermalen, gesproken over de v/rijf punten die er tussen, (bepaalde) regio's en "het landelijk" lagen. Ik vat een en ander samen:
- Of een groep tot de beweging behoort blijkt heel praktisch uit de vraag of het
KBIK-projekt er lidmaatschapsgelden van ziet, inhoudelijk uit de mate waarin,
de groep zichzelf .en de rest van da beweging de groep herkent in doelstelling
en progranir.-.a van CvS.
- Een regio heeft de mogelijkheid af te wijken van het landelijk scholingsprogramma, en van landelijk gevoerde akties. Se kan cok haar eigen accenten
leggen in strategische debatten, of een aktie opzetten die elder-zó niet gevoerd wordt.
Al die overwegingen, "dat je je bij ons in de streek voorzichtiger moet opstellen dan in Amsterdam kan","dat Opstand-exegeses in onze katholieke streek te
moeilijk te begrijpen zijn om er mee te werken", "dat onze groep nog maar zo
kort bestaat dat v/e niet onmiddelijk aan het landelijk scholingsprogramma
kunnen deelnemen" - dat alles heeft zijn relatieve geldigheid.
- Haar die geldigheid is relatief ! Het wordt wel erg moeizaam, als een regio
op alle genoemde punten tegelijk gaat af v/ijken. Dan treedt op een gegeven
moment de situatie in, waarbij het behoren tot CvS louter nog "gezindheid" is,
en geen aantoonbare praktijk.
- De-grens is moeilijk vast te stellen, maar heeft veel temaken met de mate
v/aar in een regio - ondanks de al dan niet vermeende eigen accenten - wel actief
in de landelijke beweging participeert. Organisatorisch betekent dit a. bezoek
aan de landelijke vergaderingen, b. regelmatig contact met de leden van de
stuurgroep die de verbinding met de regio onderhouden, c. het inbrengen van
discussiebijdragen in landelijk gevoerde debatten, d. bereidheid eigen scholingsprogramma's •'in aktie punt e n landelijk bespreekbaar te maken.
Ik heb het sterke vermoeden, dat in feite zou blijken dat accentverschillen en
tegenstellingen in de beweging dan veel meer door de regio's heenlopen da~fe«
dat posities gelocaliseerd kunnen worden.

synpatisanten
Naast leden, van CvS die de vergaderingen van ds regio bezcoken, is sr meestal een
ruimere kring van hen die met de aktiviteiten en doelstelling synpatisoren maar
aarzelen lid te v/orden of daar geen prioriteit bij leggen. Het is van belang,
voor hen regelmatig iets te organiseren. Dit is op verschillende wijzen in
praktijk gebracht gedurende de afgelopen jaren :
.
- speciale informatie-avonden beleggen voor deze lering (d.i. weer iets anders
dan open avonden die een. publieke presentatie bedoelen te geven);
- cursussen geven over vragen .van marxisme e.d.;
- opstand-leoskrirjror. opzetten;
- in studentensbeden: via het secretariaat contact zoeken met de NCSV on een
oriënterende lering of scholing ou te zetten voor studenten die interesse in
CvS hebben, maar er niet meteen voor willen kiezen. Het opvangen van deza mensen in het ICRIK-pro jekt voorkomt dat zij zich met taken in de regio en de regio
zich met hen balast voelen (voorbeeld: Nijmegen).
3- De stuurgroep
In hfdst. I, par 2 bij "tenslotte" sub 5 is al uiteengezet, dat de landelijke
vergadering hot op het moment dat de beweging naar buiten ging treden nodig
vond daar cok oen effectief orgaan voor in te stellen. Eer. ander motief v/as, om
op deze wijze cle uiterst rommelige gang van zaleen bij de scholing gedurende het
eerste jaar, waarbij particuliere voorstellen van de regio's een goed overleg
frustreerden., te .voorkomen. Een derde raden was ontlasting van de secretaris,
die tot dan toe met persoonlijk diplomatiek inzicht on politiek vernuft had
moeten proberen de eonhaid to bei/aren.
samenstelling
_ •..
Op 30. b1.75 werden de volgende criteria geformuleerd op (rror>.d'-waarvan..de stuurgroep personeel moest v/orden samengesteld:
-" •
1. Ieder stvurgrocplid moet " het vertrouwen van de beweging genieten ";
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..
.._.._.
-' - 3. Ieder moet vlug tor beschikking staan, als er allert noot worden gereageerd;
't-. Spreiding over de regio's uit verschillende delen van het land;
5. politieke spreiding (leden en syrnpatisanten van de verschillende partijen
van links);
.
Als "verborgen" kriteria zouden daaraan kunnen worden toegevoegd: "
. .... .,
6. confessionele spreiding/oecumenische ir-anienstelling;
7. spreiding naar gebleken strategische diversiteit in de beweging;
Opvallenderwijs ontbreekt:
8. spreiding naar sexe.
*
.
- Het secretariaat was uit hoofde van zijn funktie toegevoegd lid van de stuur- groep.
.
- Het aantal personen waaruit de stuurgroep moest worden samengesteld word
niet genoend.
leden
De volgende personen hebben (afgezien van het secretariaat) de stuurgroep
bevolkt, steeds na goedkeuring van de landelijke vergadering:
. (sept. 75- okt. 7£), opgevolgd door
(vanaf okt. 7°, dus)
(vanaf sept. 75)
'
- .
(sept. 75 - dec. 77), opgevolgd door
- .
- (sept. 75 - juni 77). Sindsdien zis zijn-plaats vacant.;, heeft
de stuurgroep dus ook geen predikant in haar midden).
Dé volgende oud-secretarissen bleven na afloop van hun weric lid:
'vanaf febr. ?6)
.
- . •
(vanaf sept. 77).
. is in haar secretariaatstijd de enige vrouw geweest die de stuurgroep al die -jaren in haar midden had.
taken on bevoegdheden
De stuurgroep heeft tot taaie:
.
<
1. de presentatie van de beweging naar buiten;
2.-hot secretariaat controleren en assisteren;
......—
.
3. het b e v/aken van de voortgang van de beweging ;
^. het beleid van de landelijke vergadering voorbereiden;
5. waleen over het contact var. de regionale groepen met de gehele beweging;
6. voorstellen doen over de bezetting van het secretariaat (vgl. landelijke
vergadering taak). Nadruickeli jk werd (op 30.8.75) vastgesteld, dat - da stuurgroep
altijd verantwoording verschuldigd is aan de landelijk vergadering, liefst vooraf maai- in ieder geval achteraf. Se heeft dus geen bevoegdheden volstrekt voor
zichzelf. Verder werd de stuurgroep gescheiden van de scholings-voorberoidingsgroep.
evaluatie
~

••••• «.*"""

V/at de taken 1, 3, ^ en ó aangaat heeft de instelling van een stuurgroep de
beweging zeker .~oed gedaan. Er is vrij v/e l altijd een. redelijk snelle reactie op
aantijgingen in de pers geantwoord, en ook in hot sigsn optreden nacur buiten,
zoals bij het CD-corigres, is waarschijnlijk een tamelijk helde;.' en eenduidig
gezicht van de beweging gepresenteerd (pt 1). Verder is de landelijke vergadering
redelijk Geagendeerd^) en hebben de interne strategische discussies beslist
een orderlijker verloop gehad dan i;i het ecrc-te jaar (3). Over twee punten
bon ik minder tevreden:
ad 2: Voorzover r.iet het "controleren en assisteren ;ran het secretariaat" zoiets
als werkbegeleiding is bedoeld, in deze taal: nauweli.jks vervuld. Het is voer con
gezelschap dat bijeer, is om politieke en ideologische vragen te bespreken blijkbaar niet gcp.'.aldcelijic oin te overzien welke onmetelijke hoon_ klussen de secretarissen te vervullen hebben. Bovendien nodigt het oord l/oudschbteri'in zijn
isolement er nu ook scuurgroepleaen niet bepaald toe uit om eens binnen te stappen.

Ik moet dus constateren, dat het in de stuurgroep nooit komt tot besprekingen
of de secretarissen te lui zijn of zich overwerken, of ze verkeerde prioriteiten in de arbeid leggen of te weinig efficiënt zijn etc.
Waarschijnlijk moeten v/e eenvoudig concluderen dat deze taak van een stuurgroep
te veel is gevraagd (zie verder onder pt. 5 van dit hoofdstuk).
•.
ad 3: Binnen de stuurgroep is een verdeling geldig, waarbij ieder lid het contact onderhoudt met een aantal (meestal 2) regio's. Dat is uiterst onregelmatig uitgevoerd. Ik moet zeggen, dat ik dit onderdeel tot de leukere aspecten
van het werk vond behoren: je raakt geïnformeerd over plaatselijke akties en
problemen, kunt gerezen misverstanden voorzover het echt misverstanden zijn
uit de v/eg ruimen, naar vooral: je merkt dat alle landelijke aktiviteiten pok
echt gedragen v/orden door groepen die natuurlijk v/el onderscheiden accenten,
leggen, maar toch echt voor de ene zaak staan. Bezoeken van stuurgroep en
secretariaat aan regio's relativeren voor beiden gevoelens er alleen voor te
staan.
Toch moet ik constateren, dat deze contacten meestal onderaan een prioriteitenlijst bungelden. Dat heeft gevolgen vooral voor regio's die klein en..vrij
zwak zijn, of die toch al menen er nogal afwijkende ideeën binnen de beweging
op na te houden. En ds verwaarlozing van deze bezoeken wreekt zich dan v/eer
in misverstanden die blijken uit bepaalde discussiebijdragen.
Er is op dit punt beslist v/el veel gebeurd naar ik pleit voor een hogere
prioriteit.
democratisch, gehalte
Juist mede door het niet al te intensieve contact tussen stuurgroep en regio's
ontstaat wel eens de indruk dat hier een klein clubje hoge politici de "lijn"
zit te bepalen. Die indruk is overdreven. Er worden weliswaar geen notulen
van de vergaderingen gemaakt (wel agenda's), zodat de leden niet via die
weg kunnen controleren wat er in de stuurgroep gebeurt. Maar er vinden toch
eigenlijk zo goed als geen discussies in de stuurgroep plaats, die niet vervolgens in de landelijke vergadering en elders volledig openlijk doorklinken.
Een reëel bezwaar begint te worden, dat het sinds augustus 1975 niet meer is
voorgekomen, dat de landelijke vergadering zich over de samenstelling van de
stuurgroep als ge-heel heeft uitgesproken. V/e hebben geen regels eens in de
hoeveel tijd de:-'e aan ds ordo moet korden en hoelang iemand in de stuurgroep
zitting kan houden.
Ik stel voor, dat de bestaande stuurgroep bij het komende startweekcnd, sept.
'78 in Amsterdam, in zijn geheel aftreedt. En dan met voorstellen komt zowel
voor de te volgen procedure als voor de personele bezetting (aan de hand van
bovengenoemde criteria) . Besproken rr.oet dan v/ordon, of er een vaste zittingsduur moet v/orden ingesteld, en of leden die al vanaf '75 in de stuurgroep zitten vanwege hun ervaring en politiek inzicht voor een tweede termijn kunnen worden voorgedragen.
^-. de scholing
Een van de meest uitgewerkte onderdelen van het voorstel van
en mij- voor de oprichting van een beweging CvS v/as een concept-scholingsprogramma .
V/ij wensten, dat het kader van hst O IK-pro jekt mat alle van her en der komende
leden een gemeenschappelijk proces zouden doormailen o;r.
a. kennis en ervaring uit te wisselen en hanteerbaar te naken;
b. een gemeenschappelijk inzicht te verwerven ir. de kerkelijke en politieke
verhoudingen in Nederland;
c. gezamenlijk de marxistische analysemethode vruchtbaar te kunnen maken;
d. de aanwezige verschillen in theologisch inzicht te overbruggen;
e. zo een basis te verwerven, voor inhoudelijke convergentie en gezamenlijk
organiserend optreden.
Het plan wekte aanvankelijk voel verzet en or.dcr:. ingc confrontatie. In hfdst.
I, par 2 sub 2 "kadervormi!v;;:' heb ik daarvan verslag gedaan.
"^-. > -"
Eerst zal nu de inhoud van U o '-•• afgewikkelde ccholinGGprograinna's" getoetst
v/orden, dan do vorm besproken en tenslotte r,al ik nagaan in hoeverre de aanvankelijke bezwaren geJJif; zijn gebleken.
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Naast- elkaar volgen- nu het herziene oorspronkelijke voorstel en de plaats die
aspecten uit dat plan uiteindelijk in feite kregen:
plan 3.4.74

uitgevoerd

A. Exegese

- landelijk niet systematies aan de orde
(vgl. II.A.23)

-B. Imperialisme

- imperialismescholing 1974/75 (vgl.

hfdst I, par 2.4]

1. economisch
2. geschiedenis nederl.
arbeidersbeweging

- hist. 'pol. scholing 1976/77
..
(vgl. hfdst. I, par 4.2)

3. anti- imperialist.
bewegingen, O.K. in
de kerk

- (vgl. hfdst. II en IV)

C. Confessionele organisaties
1. historisch
2. sociale leer

•- Vgl. CD-rapport + scholing 77/78,C(RK-arb. bew.)
-

- -

•

.v. : " - ' .

3« dogmatisch
D. Christelijke stromingen
1. a. reformatie
b. afscheiding en
doleantie
2. Religieus-socialisten
3. Barth
4. reactionair verzet
5« onze strategie

" .
- Vgl.
-

77/78 A (dopersen)

Vgl.. 77/78 B (afsch.)
' .gepland als 77/78 D
idem
(vgl. hfdst. II. A. 3)
telkens ter sprake

- Een aantal aspecten uit het oorspronkelijk plan zijn dus nog niet aan de
orde geweest: exegese, dogmatiek, religieus-socialisten en Earth. Het ligt
m.i. wel in het verlengde van de in 77/78 gevolgde theologische scholing om
dit alsnog te behandelen.
- Tegelijk moeten we constateren dat er in de 4 wel afgewerkte scholingsprogramma's meer zat dan oorspronkelijk bedacht: de gehele scholing in de
crisis van het kapitalisme(75/76) bevatte zeker veel neer dan in het oorspronkelijk economisch onderdeel voorzien, de analyse van de boeren en het materiaal
'over volksfront in de hist.-pol. scholing 76/77 zijn. ook nieuwe elementen.
V/aar toe deze vergelijking ?
Om te bewijzen dat ik een dogmatisch betweter ben die zonodig het oorspronkelijk
gelijk wil halen l
Nu, alla. Misschien.
Wat het staatje in elk geval toont, is dat er een aantal elementen zijn waarvan, het geheel in de lijn van de doelstelling; van de beweging ligt eb.t we daar
met elkaar op studeren. De ordening en de volgorde van het eerste plan is
daarbij werkelijk niet essentieel - hoewel voor ieder dia eet het historischmaterialisrae kennis v/il maken de kritiek van de politieke economie een centrale plaats in een. vroeg punt van het programma zal moeten uitmaken -. Maar verder zijn het niet systematiek of logica die in een bev/eging de volgorde en de
rangschikking van de thema'G uitmaken. Het v/as een duidelijke winst, dat v/e
op een gegeven moment in staat v/aren de scholingsthema' s in relatie niet gevoerde aktics aan de orde te stellen (crisisscholing i.v.;n. de nieuwe levensstijl, hist. politieke scholing ia een verkiezingsjaar).
b. vorm
In alle vier de gevolgde programma's was er een door de landelijke vergadering
geaccepteerd voorstel, dat in ieder geval centraal werd behandelden- vérder
door. sommige regio's. Landelijk zijn beproefd: inleidingen verzorgd door regio's,
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/crgadeflrig zender introductie,' referaten" veer er. na" 'behandeling ir. do regio's.
Het lijkt ir, i j een onjuiste veronderstelling gebleken, dat bij landelijke behandeling de meeste regio's het materiaal al wel van tevoren bestudeerd, zouden
hebben. In de regel liepen de regio's achter bij het centrale programma, " •voorzover ze participeerden.
De omvang van het materiaal varieerde van 15 tot 60 pagina's a- per onderdeel
(=ongeveer per scholingsmaand) . Dat laatste bleek - zeker zonder leesv/ijzer veel te veel. De regio's Amsterdam, Delft er. Utrecht (Rotterdam ?) hebben
voorzover ik kan overzien alle programma's afgewerkt. In andere regio's
gebeurde dat vertraagd of slechts door enkele personen. Groningen stuurde
enige tijd vaste rapporteurs naar de inleidingen. Hier en daar, c. a. in Nijmegen, v/er d een eigen programma gevolgd. Voor andere regio's v/aren onderdelen
van de stof erg pittig zonder begeleiding door regio's elders of de schoiingsgroep. De organisatie van de begeleiding is nooit erg op gan£ gekomen.
Binnen sommige regio's wordt nu de behoefte gevoeld oranieuwere leden op do
een of andere manier vertrouwd te maken inet belangrijk eerder verwerkt materiaal.
Ook dat moet georganiseerd v/orden.
_.In 77/78 v.'ord het scholingsmateriaal om financiële redenen uit het lidmaatschapsiakket gehaald. Resultaat was dat iets 'minder dan de helft van de leden zich
abonneerde. Dat zijn merendeels wel diegenen, die ook vergaderingen regelmatig
bezoeken, zodat kan worden aangenomen dat de meesten de papierstapel niet ongelezen laten liggen.
V/e zullen er binnenkort over moeten praten of het gelukkig is de gekozen vorm
door te zetten. In ieder geval zal er dar. een betere evaluatie, en inventarisatie
van bereikte inzichten moeten plaatsvinden.
heeft voorgesteld
een scholings jaar af te sluiten met een weekend, dat openstaat voor allen in
de beweging.
c . kennis en bevinding
Het bepalen van de juiste plaats van de theoretische arbeid heeft de beweging
veel inspanning, en wrijving gekost. Een paar opmerkingen in dit debat-zondereinde:
f
- Een scholing is geslaagd niet zo maar naar do mate van bereikte theoretische
diepgang, naar n.1? ar het sociale karakter ervan. Als we werkelijk tesamen bepaalde inzichten hebben opgedaan, komt dat de gehele opstelling van de beweging
ten goede. Of enkelen zogenaamd gevorderden nog wijzer zijn geworden is dan
—minder interessant.
• Het is goed, dat de scholing in wisselwerking staat met de aktie. V/aar anders
dan in de klassenstrijd doen we het pathos op dat ons er toe dringt de werkelijkheid tot op de bodem te . leren kennen om haar verandering te kunnen signaleren
en aktiveren ?
- Maar de eenheid van bevinding/ervaring en kennis moet geen hypostase v/orden,
geen tot boven alles verheven beginsel. V/elke theoretische vragen dringend
behandeld moeten v/orden is niet zo maar "vanzelf" uit da aktie van de dag
af te leiden. (Of je moet e o 11 Lenin zijn die op de dag van het bloedbad in
St. Petersburg dat da russische revolutie van 1905 inluidde niet zijn centraalconité opzocht maar ..... ondergedoken, in de bibliotheek militaire technieken
bestudeerde) .
- Een diepere reden var. de noodzaak van een zelfstandige ruimte voor theorievorming is ook in de aard van onze theorie zalf gelegen. Alle CvS-taeoiogen
zijn het er v/cl over eens, dat de theologie uit zijn burgerli jk-algomene "natuurlijke'' context bevrijd moet v/orden. Haar juist dat wordt niet zo maar
inzichtelijk, omdat precies waar het burgerlijke zo algemeen is hc-t ook zo
moeilijk ir. te onderkennen.
Er. dat geldt cok voor het marxisme, dat géén empirisme is. De erbarmelijke
oestand van het 190 eouv/so proletariaat v/as v; c l de aanzet tot Marx ' radi- maar niet de wortel tot de theorie van de uitbuit inpj... .Want die leidde
hij af uit do volstrekt abstracte leer v;.\ de "waar:l, die hij pas'-ua 'langdurice
theoretische worsteling verwierf. Daarom is hot oen gevoelig punt, "dat juist
de eerste scholing, die oen marxistisch begrippenkader had moeten bieden,

- 10? zo gebrekkig is verlopen. Wij moeten v;egcu vinden, dat op do acn of andere
wijze in te halen.
- Ik kom nog even terug cp het scciaï?' aspect van kennisverwerving.- Daartoe
behoort ook, dat onze beweging een unieke gelegenheid biedt aan theologen
om marxistische teksten te lezen en te leren hanteren, en aan aktievoerders in
de kerk om theologische vragen te bespreken. Die gedeeltelijke doorbreking"van
de'arbeidsdeling lukt nog maar ten delen. .

.

5_« secretariaat
Tot de instelling van een secretariaat met vrijgestelde krachten heeft de
beweging nooit besloten.
Het werd eenvoudig van het begin af door de NCSV ter beschikking gesteld.
Behalve voor v/ie droomt van vrijwilligersorganisaties met vijfdehandsstencilmachines in een onder water gelopen kelder is dit een voordeel, ook vergeleken
met sommige zusterbev/egingcn in het buitenland.
samenstelling
De volgende personen hebben het secretariaat bevolkt:
april 197^
zomer 197^

•januari 197°"
april 1976

((
((

oktober 1976
september 1977
benoeming

'

"

De benoeming van een secretaris gebeurt uiterst ingewikkeld.
Het orgaan dat eigenlijk het besluit moet nemen ie het KRIK-boraad, dat is het
lichaam dat binnen de NCSV verantwoordelijk is voor het Krikprojekt.
Dit beraad laat het echter in de praktijk - in overleg - over aan de stuurgroep van CvS met een voorstel te komen. Neemt de landelijke vergadering dat
voorstel over, dan aanvaardt het KRIK-projekt dit- in. de regel. Sinds begin
1978 is er v/eer een extra complicatie, door 3en Verandering in de structuur van
de NCSV. Een projektberaad heeft nu geen volledige bevoegdheden meer, naar
valt onder een hernieuwd ingesteld Algemeen Bestuur. Dat moet nu dus bbk~~riö'g
de benoeming bekrachtigen.
Voorzover het secretariaat CvS-taken vervult, zal en mag het AB m,i. over de
-vervulling van een vacature bij het KRIX-projekt geen moeilijkheden maken.
at wordt evenwel ingewikkelder, doordat er tot het KRIK-secretariaat ook een
aantal 'NCSV-taken behoren.
criteria
CvS heeft de volgende verlangens voor de KRIK-sccretoris:
1. CvS-lidmaatschap en liefst duidelijk aantoonbare aktiviteit binnen de beweging ;
2. "het vertrouwen van de beweging genieten11;
,..f
~5'. in staat zijn als volwaardig stuv.rgroeplid te functioneren (vgl. de criteria
en taken in de paragraaf '"stuurgroep" genoemd);
*•'<•. In staat zijn internationale contacten van de beweging te onderhouden
(dit impliceert talenkennis) ;
5. niet te veel gebonden aan raste werktijden;
6. bereid binnen de financiële mogelijkheden gesalarieerd te worden, (zie hfdst. VI)
7. in principe bereid 14- d 2 jaar op Uoudschoten te marken;
8. organisatorische kwaliteiten en voldoende praktisch vermogen.
Het is ge en eis dat de secretaris theoloog is, al is datj logal eens voorgekomen.

taken
~~>dat leden enigermate kunnen toetser, v/at wij op Woudschoton uitvoeren (en
A e t uitvoeren) geef ik naast de CvS-taken ook aan welke taken het -secretariaat
binnen de NCSV vervult:
*" *•- '.> " "~

i

i
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- propaganda (b.v.: - informatiemateriaal
- organisatie losse verkoop opstand, standjes etc.)
- lidmaatschap contactccmité europese CvS en andere internationale contacten
onderhouden
'- bijeenroepen landelijke vergadering (verspreiden, notulen, bespreken vergaderruimte, agenderen e.d.)
- bijeenroepen stuurgroep -4- agenderen
- secretariaat van de stuurgroep
- correspondentie
'
•
- als stuurgroeplid:-van tijd tot tijd in de pers optreden
- presentatie in fora, open avonden e.d.
" '"
- representatieve taken
- contact met een aantal regio's
- akties ondersteunen (solidaritaitsverklaringen versturen, aktievergaderingen
organiseren, coördinatie tussen regio's bij akties)
- diensten verlenen (b.v. organisatorische aspecten van CvS-deelname'a'an
cursussen)
.
: .
._ - OPSTAND: - reclaktievergaderingen bijeenroepen
,<
- redaktiesecretariaat voeren
- organisatie on 131 dele medewerking typen, lay-out, druk, rapen,
versenden
- verspreiding
- redaktieraad bijeenroepen
- lezersdagen e.d.
- scholing:- commissie bijeenroepen en coördineren
- materiaal (laten) vermenigvuldigen en verzenden
- sprekers regelen
- administreren abonnementen
- financieel beleid voeren
- technisch: - financiële administratie
- ledenadministratie
*
- bestellingen afwerken
taken NCSV/KRIK:
- KRIK

-

-

-

•~ -

- krikberaad bijeenroepen en notuleren
- leringen in studenteusteden begeleiden
- studiedagen organiseren (plaatsruimte, artikelen, sprekers etc
2x per jaar
- secretariaat landelijke werkgroep materialistische exegese
theologie:
- begeleiding bijbelarbeic! !!CS V-kamper.
- theologische discussie in do vereniging
vereniging:
- sccretariaatsvergaderingen bijwonen
- financieel beleid
- algemeen bestuur bijwonen
- contacten wereld christen studenten federatie ...
- contacten evangelische studentegemcente EPD
- idem DDR
- contact werkgroep Oost-Europa projekten
oud-leden
- bezoek Raad van Beheer stichting V.'oudschoten
- medewerking oudledennieuv/sbrief
- aktiviteiten lustrum
publicaties
- elthetoCperiode
)
- de christen in de naatcchappij(rrb)
- boekjes voor ncsv-kainpen
bibliotheek en tijdschriften bijhouden
soms helpen bureau schoon ts houden.

- 109 Het ia weinig relevant hier in ta gaan op de verdeling van deza take.n...Qve,r
de verschillende "personen in de achtereenvolgende periodes.
In de begintijd hoeft vooral het opzetten van financiële en. de adressenadministratie van alle nieuv/e leden en abonnees- -vee-1- tijd gekost-f -later hebben- v/e.
tot onze vreugde ook ds binnenkcrr.ende tijdshriften en bibliotheek kunnen ""("laten)
catalogiseren en daarmee voor alle leden toegankelijk gemaakt.
functieverschuiving
Is het nu niet het CvS-secretariaat gelijk bij Stalin: een aanvankelijk louter
technisch-organisatorische post d i-e uitgroeit tot een enorme machtspositie ?
De werkelijke tendens is precies de omgekeerde: in het eerste jaar droeg de
.secretaris- bij ontstentenis van een coördinerend orgaan een enorme verantwoordelijkheid or: de stromingen die in Cvi' bijeenkwamen sanen te binen, om te
vertalen v/aar langs elkaar heen werd gepraat, om het beleid zo te formuleren
dat niemand zich al te zeer opwond.
- - -.....-' Met de instelling van da stuurgroep is in dat opzicht een enorme ontlasting
opgetreden. Het politieke beleid, de externe en interne strategie v/orden nu
collectief besproken en gedragen. En daarr.ee kan de funktie van ds secretarissen
in toenemende mate v/orden teruggebracht tot die van uitvoering van het al
bepaalde beleid.
Een andere ontwikkeling is, dat nieuv/e secretarissen steeds vaker worden gerecruteerd uit dat kader van CvS dat geen enkele NCSY-geschiedenis achter zich
heeft. En dat is de overgrote meerderheid in de beweging.
Deze tendens is erg logisch en gezond, maar levert wel problemen op voor de
vermenging van taken binnen CvS en in de NCSY, zoals boven opgesomd. Ket wordt
steeds minder vanzelfsprekend, dat beide secretarissen een deel van beide
takenpakketten op zich ue.r.en. Plet ligt voor de hand, een oplossing- te- zoeken
in ee.n splitsing van beide takenconplexen over twee personen, zodat, er
een volwaardige CvS-secretaris komt en één secretaris KRIK/NCSV.
Daar kleven echter enige bezwaren aan:
1. Tenminste zolang CvS financieel van de f.'CSV afhankelijk is (hfdst. VI) is
het hoogst noodzakelijk dat er voortdurend tussen, beiden een intensief
contact blijft bestaan, dat het wederzijds verkeer op gang blijft;
2. Als er maar één secretaris voor CvS op k'oudcchoten overblijft is zijn isolement groot: het ontbreekt hem tot op grote hoogte aan collegialiteit en
hij of zij zit ook niet in de omgeving van de "eigen club";
3. Vanaf 1.10.78 beschikt het ICRIK-secretariaat over 7/5 werkdagen per v/eek.
Wanneer dat verdeeld zou v/orden als 3/5 IQIIC-secretariaat en ^/5 CvS, dan is
laatste getal op- dit moment voor CvS ontoereikend. Ora dat mogelijk te maken
zouden tenminste enkele maatregelen noodzakelijk zijn:
- De tijd die de secretaris stoet in ds technische organisatie van Opstand,
moet drastisch worden teruggebracht (vgl. hfdst. II. A 2). En dat gaat
geld kosten.
- Ti j ds lopende leuter technische werkzaamheden als het bijhouden van de
ledenadministratie, het stencillen van scholinrjsrnateriaal e. d. 'zouden
veel meer door vrijwilligers gedaan moeten worden. Dat vereist echter
dat de regio's zich ook werkelijk voor een aandeel in de klussen garant
stellen.
- van de andere OIK-secrctario moet wel gevraagd worden dat het een CvS
lid is en va;: tijd tot tijd enige taken voor de beweging verricht.
Nu zich zo in ter.don.7i een scheiding van CvS en NCSV in. hat secretariaat gaat
aftekenen, kern t ook do m c- e r alrjei.ierie vraag op naar de organisatorische zelfstandigheid van de beweging. Die kan echter niet los van de financiële toestand
besproken worden.
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VT.

F I N A N C I E E L

B E L E I D

Het is ta hopen, dat dit hoofdstuk in de beweging niet wordt overgeslagen.
Het lijkt vaak v/ei, of geld uitsluitend een hobby is van do projektpenningir.eester
(
en
zijn dat in deze verslagperiode
op voortreffelijke wijze gsv/eest), en de secretaris die er iedero keer v/eer

over begirfc is een drammer.
Toch staat het er met onze materiële voorv/aarden zo ernstig voor, dat de
hele beweging zich gedachten over de verbetering ervan moet moker..
A. CIJFERS
Als WG willen nagaan, welke mate van financiële (on-)zelfstandigheid de
beweging CvS bezit, dan moeten we harde cijfers hebben.
Echte penningmeesters moeten me maar niet te hard vallen, als dat wat ik nu
ga presenteren niet geheel verantv/oord is.
Om een bruikbaar overzicht te verkrijgen heb ik enigszins moeten afwijken
van de begrotingscijfers zoals die in de stukken terug te vinden zijn.
Dit v/as nodig, om een modus te vinden waarbij verschillend opgezette begrotingen uit verschillende jaren in één model te vangen v/arcu. Bovendien is
déze inrichting bedoeld or.r de getallen voor Cv£-leden inzichtelijk te maken.
Vanuit de NCSV bezien ziet het er weer v/at anders uit.
hulp bij lezing
Hoofdstuk I is een ter:?, uit de NCSV-begroting. Het gaat hier om salariskosten. Dat zijn niet alleen de salarissen van het KRIK-secretariaat,
maar ook sen aandeel van het IC?IK-projekt in de salarissen, van
het bureau en de algemeen coördinator. (Voor verleende diensten
als: typen, boekhouden, inkoop, infJastructurelo organisatie,
af en toe verleende hulp bij stencilwerk e.d.)
,.
hoofdstuk 2:centrale organisatie; d. i. bureauhuur, inventaris, porto, telefoon
e.d.
hoofdstuk ^:uit de NCSV-begroting bevat de typische projektkosten van KHIK
(Reis- en verblijfkosten, huur ruimtes, manifesten, regio's,
opstand, propaganda etc.)
post 100
bestaat niet. Ik vat er voor CvS-gebruik allee onder sanen '.-/at
de NCSV ons aan subsidies levert. Bij uitsplitsing blijkt dit
te bestaan uit: subsidies uit een inniddols vrijwel leeg fonds
v.'oor salariskosten, subsidie van het conferentiooord V/oudschot en,
overboeking van het kampv/erk voor bewezen diensten.
.Zie nu eerst het schema:

.' ,•-
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hfdst. afrekeafrekening '.'' ' 'kening

afrekekening

74/75

7/4/75

uitgaven

inkomsten uitgaven

1976

1.

19.7^7

35.37^

2.

6.700

10.500

4.

4.853

9.310

100.

15-950

200.

3.500

totaal 31.305
tekort 2.545

totaal 18.495
tekort
+ NCSV
toelichting

28.760

8.200-

afrekekening

1976

afrekekening

1977

inkomsten uitgaven

.

•"

52.095

1977

1978 1978

inkomsten uitgav. inkoms

-

6 0.675

15.601
, 15.750

36.668

36.624

54.074

afrekebegro'- Hcgrokening* • . t i n g ting

52.374

1.700

38.324

•

104.364

.- 9.750
32.434

- 16.200 38.100

48.500

37-525

80.93^

86.62575-625

23.430

11.000

71.930

48.525
•;

'

ad hfdst. 1: Het valt onmiddellijk op, dat de.salariskosten in de loop der
jaren omhoog geschoten zijn. Dat heeft een heel duidelijce reden:
in het begin, van de beweging werden de secretarissen op onkostenbasis vergoed. Dat betekende, dat ze in geen enkele salarisschaal vielen en de NCSV dus ooi' niet als werkgever- sociale lasten voor hen droeg. Dat i(s nu zeer bewust veranderd
(onder weer op aandringen van -<•
, algemeen penning- ••
meester van de NCSV). Er is een operatie doorgevoerd, waar- ••
bij de werkers -'tenminste op het :;iinimur.loon betaald v/orden
(althans een percentage daarvan naar het aantal werkdagen par
week). V/illen v/e nog er.ig praktisch respect tonen voor __de
verworvenheden van de arbeidersbeweging, dan kunnen v/e deze
operatie niet neer terugdraaien. Overigens is de nieuwe opzet
pas net de kornet van
'
, 1.9-77, voltooid. De cijfers
voor 1978 zijn dus representatief ook voor de toekomst.
ad hfdst. 4: Dat uitgaven én inkomsten een sterk groeiende tendens vertoonden ir. de eerste jaren, ligt voor do hand.' Ket verslag van
de toenemende aktiviteit var. de beweging in eerdere hoofdstukken mag dat bewijzen.
,.-- •
Verwonderlijker is het feit, dat hfdst. 4 in 1974/75 duidelijk
positief kon v/ordeu afgesloten, naar in 1977 opeens ir.et een
negatief saldo te kanpen had. Oorzaken daarvoor:
- de scholing (hist.-pol.) viel dikker uit dan andere jaren;- de huur voor de zaal van de landelijke vergadering v/as veel te
hoog;
- het europoes CvS-conrres had oen nadolig saldo overgelaten;
- de aktiviteiten in de verkiezingscampagne waren niet gedekt;
- achterblijven van donaties
- maar vooral: de thenanurnnerc van Op£tand(3e jrg. nr. 5/6 en 4e
jrg. nr. 3/4) waren mot oen grote dikte in dure druk en hoge
oplage geproduceerd en zijn veel ts slecht afgezet in de losse
verkoop. Deze foute .begroting betekende een tegenvaller--van
f 12.000 !
-" '"
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de .tekorten.

•

_..„„. _. „

., „

Zelfs wanneer wij aannemen, dat hot enorme verlies over 1977 voor oen groot
deel incidenteel v/as, en wanneer v/o or vanuit [.gaan, dat de salarissen nu
verder niet zo fors meer stijgen boven het bereikte niveau, dan nog zi'jn
de tekorten schrikbarend.
De getallen op de onderste regel van fig. 1, waar de golden die ons op de
één of andere wijze via de NCSV toekomen én de tekorten (die de NCSV ook
moet opvangen - wie anders ?) zijn opgeteld maken dat v/cl heel duidelijk.
Meer dan 70.000 in ".977 en bijna 50..000 over 1978 ! Dat is meer dan de
helft van de som van de uitgaven, die de beweging dus niet zelf kan dekkeni
'do financiële situatie van de NCSV
Kan de HCSV dit alles nu zo naar dragen ?
Ternauwernood of nie_t. In feit bungelt de vereniging al vele jaren op de
rand van het failliscraent, ë~n 'net is wonderbaarlijk dat wij naar in een
slecht jaar als 1977 niet over die rand hebben laten denderen.
Uit welke bronnen financiert de NCSV ons tot nu toe!, en v/elk perspectief zit
daar in ?
.
- De zomerkampen voor scholieren. Deze aktiviteit is tot nu '',oe min of rneer
wins-tgeYcnd. Er wordt ook -een bedrag; uit deze pot afgestaan aan .het KRIKprojekt voor bewezen diensten (dat is bijvoorbeeld: begeleiding bijbelstudie in de kampen) . !-iaar met deze KRIK-aktiviteit heeft CvS op zichzelf
niet veel van doen.
- Het P.utgerfonds. Dit fonds, opgebouwd door oud-leden, heeft jarenlang veel
salarissen bekostigd. Het stelt momenteel nauwelijks meer iets voor.
- Het conferentie-oord Woudschoton. Dit is geen eigendom var. de NCSV, maar
heeft v/el een bestuur bestaande uit oud-NCSV-leden en een verwante doelstelling.
Een aantal jaren heeft het een subsidie gegeven ter dekking van de exploitatietekorten. We inoeten er echter ernstig rekening mee houden dat V/oudschoten,
wanneer het in de toekomst subsidie blijft geven, daaraan een gerichte
bestemming
geeft (als....). En het is te verwachten, dat'die bestemming
dan eerder zal liggen in de arbeid van de NCSV onder studenten dan bij KRIK.
- kapitaal: voorzover het studentenv/erk van de NCSV, waartoe het krikprojekt
officieel behoort, nog kapitaalreserven had, zijn die door de klappen van de
laatste jaren wel opgeraakt.
- subsidies. De NCSV ontvangt enige subsidies. Zo b.v. van het ministerie van
C Ril voor het knnipwerk, maar dit is uiterst onzeker. Juist deze zomer (7o)
blijkt bovendien hoezeer het politieke getij tegen is: minister de Koning
trok een subsidie ir. voor het karapcollecteprojekt ten gunste van het Fretilin omdat het niet met zijn ontv/iiclcelingsbeleid strookte. En de gereformeerde zendingsraad kwan; terug op een toegezegde bijdr,r.,;;3 voor het bezoek aan het wereldjeugdfestival in Cuba, naar men c.an kan nemen uit
anti-cor.iinunictische motieven. Samen ƒ 16.000,Kortom: de HCSV is dood - hoe kan zij leven ?
t

eigen inkomsten van GVO
Wat brengt de beweging nu zelf op, en zit daar broei in ?
Ik geef hier de cijfers met meer dotails:
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1. abonnementen en verkoop Opstanden

- --begroting 1'978

21.0^6

20.000

8.604

9.OOG

2. bewegingsbijdragen
3. donaties ''vrienden

van Opstand

.^72

_

6.500
*

k. scholing

1.5oO
~~

2

2.000
7

ï

o

6

0

0

6. subsidies
totaal

32.-Ï-3A-

..58.100

-•'•._.-.-..;—.: ---—.-

toelichting:
'
.
.
. - . - . . •.
ad 1: Als het goed is, maakt opstand over 1973 winst (d.w.z. wanneer we ..-.•
even vergeten dat er esn secretaris zeer veel tijd in steekt en dat zo'n
blad zonder al de overige aktiviteiten van de beweging v/aar het het'gezicht
van.is"nie't's voorstelt). Bij een forse abonneegroei kan die toenemen. • .
ad 2. De lidmaatschapsgelden zijn nu ƒ ICC,- resp- f 50,- voor minvermogenden.
Dat kan v/el stijgen met de inflatie, maar geen extra inkomsten opleveren.
ad. 3: De door de .NCSV van CvS verlangde ƒ 6.000 uit de donatiecanpagne
zijn inmiddels v/el binnen. Het bedrag is zalffv-ietc overschreden. Inde
inter-regionale competitie bracht .Delft het rr.ee.~te geld, Rot ter dan de meeste
donateurs.aan. Om een werkelijk financieel perspectief te bieden is het
bedrag echter veel te laag.
ad 5.: Deze post v/as over '77 wel erg mager uitgevallen. Er'moet op worden
toegezien, dat voor door CvS gehouden lesingen, begeleide cursussen etc.
meer geld wordt gevraagd on naar de KRIK-giro overgemaakt. Over 197o loopt
dit.a.1 beter dan in het verleden.
. '
ad 6; Tot nu toe is alleen in 197V75 subsidie ontvangen van de nationale
coQ&4§5ie_oj:itv/i]c!celingssa.7ien'.;erl:ing voor de imperialisr.iescholing (in fig.
"'' terug te vinden onder de post 200).
_,en aanvraag bij X-Y voor-een subsidie (buiten de lopende begroting) voor
een investering ter professionalisering van Opstand (vgl. lifdst.- III. A.2),
is afgev/er.en. V/ie v/eet aiidere wegen ?
conclusie: er zijn v/ol enkele inlcomcnsposten die kunnen groeien, naar dan
moet er v/el heel hord gewerkt v/orden.
fata morgana

• - -•

• •' *

Ste-l-nu-~eens^~dat"de~Bëweging Christenen voor het socialisme van vandaag
op morgen niet meer aan de NCSV gekoppeld sou zijn.
Hoe zag de situatie er dan uit ?
V/e moeten .dan rekening houden :r.st tv/os veranderde omstandigheden:
1. sekretariaat en bureau zouden kleiner bec;et -ijn, omdat de NCSV-talcer.
afvallen (z.b.).Dit goei.': een lager bedrag in hfdsti 1.
2. De organisatiekosten zouden voel hoger zijnj vanneer CvS huur van .eigen
ruimte zou moeten opbrengen, voor een eigen inventaris zorgen e.d.
(hfdst. 2)

•••

- 11 k ig. 3: hypothese: CvS-vocr-zich
hfdst.

uitgaven

- --

inkomsten

1. personeelskosten

35-000

2. organisatie

2o,000

k. projeict

17.000

A-O.000

totaal

80.000

*fC

tekort

kO.OQQ

Dat zit er dus voorlopig niet in.
De vraag is, of we er v/el naar streven. En dat is een kwestie van beleid,

waarbij ook inhoudelijk o nz <g_ _r_e la t ie tot de NCSV betrokken moet v/orden.
B. VERHOUDING VAN CVS TOT DE NCSV
.j de bespreking van het secretariaatsverslag van .op de
landelijke vergadering van '10.1.76 stelde
aan de orde, dat
CvS naar zijn mening een beleid moest ontwikkelen on onafhankelijk van de
NCSV te v/orden.
De vergadering v/as er toen mee eens, dat het oen. goede zaai: was te streven
naar zelfstandigheid. In de beweging hebben meerdere groepen uit onderscheiden achtergronden elkaar gevonden op een zelfde prograinca, en het is niet
duidelijk te naken v/aaror.1. de beweging onlosmakelijk' aan één van haar constituerende elementen verbonden zou zijn. V/e moeten benadrukken, dat. die
onzelfstandigheid zich niet uitstrekt tot het politieke beleid: nooit
heeft een orgaan van de NCSV invloed pi'oberen uit te oefenen op de koers
van de landelijk vergadering. Maar de twee terreinen waarop wel in overleg
tussen NCSV en CvS beslissingen raceten vo.llen - benoemingen in het KRIKsecretariaat en de jaarlijl:se vaststelling van de oegrotiug - z:;.jn belangrijk
genoeg om van een binding te spreken. Nu constateerde de genoemde vergadering
in '76 al dat het voor CvS vooralsnog onmogelijk v/as zichzelf een gezonde
. financiële basis te verschaffen. En de cijfers onder A hebben dat ook opnieuw
onderstreept.
'"'-> moeten sr dus vanuit gaan dat er voorlopig een band zal blijven bestaan,
-/ je nu als lid van CvS van de NCSV houdt, zoals ik (zal wel oen gesublimeerd-c-rotische verhouding zijn), er niets on geeft of eigenlijk de pest aan
alle otudenteverenigingen hebt. Daarom moeten ;/o nu eerst ie'es over da
ontwikkelingen in de NC3V gedurende de laatste jaren zeggen (v.roes niet, het
we-pdt niet nóg zo'n verslag), orr, daarna op de voor beide partijen gewenste
v/eg naar grotere financiële zelfstandigheid, in te gaan.
de NCSV sinds 1973
Aan het begin van de jaren '70 was de traditionele basis van de NCSV, de
afdelingen in de studentenstedcn, duidelijk afgebrokkeld. Hst ledental liep
sterk terug, op z'n gunstigst doordat veel mensen hun aktiviteit in de
studentenvakbond zochten.
De vereniging bleef bestaan niet door voort te vogetoran, naar dooi" de
bewuste opzet van oon aantal projokton, die bepaalde politieke lijnen uit
het verleden geprononceerd 'doortrokken, en zo gedurende meerdere jaren
continuïteit, dicugang, doelgerichtheid, efficiëntie on betrokkenheid op
de praktijk trachten te garanderen.
•Jnoze ontwikkeling noest op oon goge/on ir.omont ook gevolgen hebben voor de
-ruktuur van do vereniging. Juist in 1973, vlak voor het initiatief tot ecu
beweging CvS, werd beslot on. de pro jokten e o n grote zelfstandigheid-.en;: ......
bevoegdheid te geven: eigen secretaris, eigen financieel beheer, oigdh^giro,
eigen ledenadninistratie etc.
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vruchtbaar

to ontwikkelen.^ Het kader van loutere reflokt ie kon doorbroken' worden.
door doelgerichte politieke praktijk, net bondgenoten buiten de studentenwereld konden nieuwe initiatieven ontwikkeld v/orden.
De tastbare resultaten v/ar-e n
- de oprichting van een werkgroep Oost Europa Projckten als externe voortzetting van het oost-europaprojekt van de KCSV (initiatief okt. '73i in.
werking 1.1.77);
- de oprichting van CvS (initiatief ncv. '73, oprichting april '7^);
- de opzet van een reeks "onderwijsstudie-uitgarcn", die een rol vervullen,
in de discussies over linkse onderwijspolitiek in—Nederland.
Nu gingen er in die jaren stemmen op, die deze opsplitsing in zelfstandige
projekten zo ver wilden doorzetten, dat deze de opheffing van de NCSV als
vereniging zou betekenen.
Die weg ging oen beleidsseminar van de vereniging in maart 1973 niet op.
Men-besloot daar, bij de pro jekt iser ing ook vast te- houden aan een aantal
trekken die de vereniging in haar geheel kenmerkte: .
- een plaats in de studentenv/ercld(dat impliceert een bondgenootschap met
de politieke vakbonden van studenten) ;
- e'en plaats van kritische theologische reflektie;
__._;..
(en daaraan moet v/orden toegevoegd:
: '
- een plaats waar met middelbare scholieren gewerkt wordt - en dat impliceert een band met de scholierenbeweging).
.
Naarmate de projekten steviger in hun schoenen kwamen te staan en een
eigen gezicht ontwikkelden,, konden binnen de vereniging deze algenene aspecten veer meer op de voorgrond treden. Juist v/aar de projekten extern
zelfstandiger werden, naderden ze elkaar meer waar ze elkaar binnen de
NCSV ontmoetten.
Voor het KRIK-projekt betekende dit, dat naarmate de beweging CvS waartoe het
projekt het initiatief had genomen, zich autonoom ontplooide, KIÏIK zich
binnen de NCSV duidelijker als onderdeel van het geheel vruchtbaar moest
maken (In zekere zin was daar in het voorstel voor de oprichting van CvS
najaar '73 ook rekening mee gehouden).
{
Deze tendens v/er d nog versterict door de hernieuv.'de opbloei van het aloude
afdelingsleven, die zo ver ging dat do NCSV, mede op aandrang van het ICR1Kberaad, inmiddels al weer een secretaris voor het -'studentenv/erk" in dienst
heeft.
Vanuit deze opkomst van "verenigingsleven" is ook node te begrijpen, dat een
algeneen beleidsweeker:.d van de vereniging in november 1977 besloot om het
sinds jaren afgeschafte Algeneen Bestuur op nieuwe wijze leven in te blazen.
De basis onder studenten en de onderlinge uitwisseling van. aktiviteiten v/as
van dien aard, dat het v/eer zin had OM te pogen een algemeen beleid voer
afdelingen en projekton te formuleren.
.
Nu is "verenigingsleven" een levens-gevaarlijke terra. Even gevaarlijk 'als~
b.v. "geloofsleven". Het is een begrip zonder trancendentie. Een vereniging
kan er niet zijn omwille vo.n de vereniging, r.iaar alleen omwille van Ijaar
-.bestemming. Allecr. als de KCSV theologisch en politieke ruggegraat toont
heeft ze bestaansrecht. ~
'
Heeft de NCSV dan zo' n eigen rug&ejvraat, die niet opgaat in hot programma
van CvS ?
" .
Dan zou de voorlopig gecontinueerde band tussen die beiden tenminste behalve
een financiële nog enige inhoudelijke zin hebben.
de betekenis van de MCSV voor CvS
a. de ene eigen betekenis van de HCS7 ligt in haar identiteit als organisatie
van studenten. CvS is dat niet, al zijn..qr veel studenten lid van. Studenten
zoeken in de ïICSV een zekere vorr.iinrj, ^esprGksiv.ogclijkhoid, rui.v.to voor
reflektie. Zeker vanuit een vaak nogal algetiioon linies gevoelon, on - voorzover
men interesse in Krik toont - enipe belangstelling; voor hot bijbelverhaal.
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en de mate van aktivisme die de beweging met zich mee brengt. Zeker in
studentenstcden kan een contact net studentenkringc-n van het KRIK-projekt de
beweging ten goede komen. (vgl. hfdst. V, 2).
b. De -andere continuïteit van de NCSV ligt in haar theologische rei lekt ie.
Nu ds de noodzaak daarvan intern inner omstreden, en het aantal mensen dat

er aan meedoet vrij gering. Toch ben ik zo brutaal om datgene v/at er in
de NCSV aan theologische arbeid verricht wordt (en goddank r.aar voor een
zeer gering deel door theologen) van .groot belang te achten. De graep die
ieder jaai* een bepaald bijbelgedeelte binnen de zomerkampen aan de orde
stelt doet hoe dan ook unieke ontdekkingen. En het nag don v/at gezwollen
klinken, als
' de uitgave van Barths Tanbacher reden een "belangrijke
dienst aan kerk, theologie en samenleving" na erat - het is wel die NCSV
die deze dienst levert (vgl. hfdst. III, D).
Ik v/eet wel dat het getal diergenen die én in de NCSV theologie bedrijven
én CvS-.Tiilitant zijn gering is. En ik wil de hele beweging ook allerminst
hierop aanspreken.
Kaar ik vermoed v/el, dat er een bevruchtende werking van uit gaat.
conclusie:de inhoudelijke betekenis van de NCSV voor CvS moet niet overschat
v/orden, maar is aan te geven.
betekenis CvS voor de NCSV
Een band moot aan twee kanten bevestigd v/orden.
CvS kan niet vooral financieel en ook een beetje inhoudelijk van de NCSV
profiteren, zonder dat deze redenen kan aangeven om de beweging voorlopig
te blijven ondersteunen.
Nu schrijf ik dit verslag niet allereerst voor de NCSV, maar ik wil de redenen
toch kort aangeven, want ze zijn er:
a. CvS levert heel duidelijk het kader om de studentenkringen van het KSÜCprojekt te begeleiden (tenminste in Amsterdam ca Nijmegen);
<
b. CvS neemt een taal-: v/aar die de NCSV als christen-studentenvereniging zou
moeten vervullen, maar daar ternauwernood aan too komt: n.l. uitdaging voor
de kerk te zijn, kritische politieke vragen aan de kerken stellen ;
c. De samenwerking 'iet CvS kan de vereniging helpen behoede!1, voor een
terugval in een politiek indifferente - borrelclub ;
d. De NCSV kan CvS begrijpen (ik zeg niet: CvS kan zichzelf begrijpen i)
als legitieme voortzetting van een overlevering in de geschiedenis van de
NCSV zelf.
conclusie: om al deze redenen kan hot Algemeen Bestuur van de NCSV het zich
onmogelijk permitteren om de steun aan de beweging CvS te laten vallen,
zolang zich geon nieuwe financiële perspectieven openen.
»
v/erken aan grotere financiële zelfstandigheid van Cv.ll
Dit, weinig verrassende, pleidooi voor voorlopige handhaving van do band
NCSV-CvS houdt in elk geval in, dat er hard gewerkt ,;-,oet worden aan een
groei van de eigen inkomsten van CvS.
Voor de NCSV is dit nodig simpel cm een failissci.ient te ontlopen. Voor CvS
om niet daar.v.ee ook een secretariaat to verliezen, on om hot perspectief
van onafhankelijkheid enigermate reëel te houden.
Hoc vervelend dat ook is, we zullen er ir. de beweging aan v.ootcn wennen
dat het aanboren van geldbronnen tot hot gowonc CvS-wc-r U noet behoren.
Onder A. "aigeu inkomen CvS" heb ik daar al iets ovor (rosogrcl. Nu oen nog
iets precieccr overzicht wat deze bedel-arbeid inhoudt:
•• '-•----- ,

- 11? - werken aair de verhoging van het abolineetal van OPSTAND;
- uitgaven maken die, anders dan enkele themanummers van Opstand, wél
winst kunnen opleveren;
- v/erken aan Icdenwerving (natuurlijk niet ten koste van de bereidheid van
mensen om lid ts v/orden in politiek opzicht) ;
- zoeken naar donateurs. Liefst rr.ensen die zich voor r.ieerders jaren verplichten
een fors bedrag bij te dragen. Vooralsnog zijn de resultaten te mager !
- creativiteit in het opsporen van fondsen;

- begrip tonen voor de financiële krapte waaronder onze aktiviteiten plaatsvinden ;
- Ik vind het uitermate zorgwekkend dat het percentage leden dat op het ogenblik over 1978 al contributie betaald heeft schrikbarend laag is. Ook
is in dit opzicht het verzet van de regio Amsterdam tegen de hoofdelijke
omslag van reiskosten naar de landelijke vergaderingen beslist onsolidair !) - gespitsheid op het ontvangen van vergoedingen voor door ons aan derden
verleende diensten (lezingen, cursussen e.d.).
- - en wie zal dit veel te dikke verslag nu v/eer betalen ???????????

Rubricering :

datum 3 0 AU G. 1378
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I) Zo ao<iirj andere rubricering aangeven.

Dist,:

Blilage(n):

- SCP-

Afschr.:
Datum ontmoeting

diV.

BO:

Datum rapport
23-8-1978

Evaluatie

Volgno. Inf. rapp.
1

Betreft: CKRISTEHEjn -VOOR HET SOCIALISME (CvS)
Op zaterdag 9 en zondag 10 september 1978 zal de beweging "Christenen
voor het Socialisme" (CvS) de door zomervakanties "bevroren" aktiviteiten hervatten met een startweekend, waarin een landelijke vergadering
is verwerkt. Dit weekend zal worden doorgebracht in Amsterdam, grotendeels aan het theologisch instituut van de Universiteit van Amsterdam,
Herengracht 514•
Een aantal aktievelingen van GvS hebben kennelijk de verlokkingen van
zonniger oorden kunnen weerstaan. i<"aast de voorbereidingen voor het
startweekend en de daarin gehouden wordende landelijke vergadering,
zijn nog enkele schriftelijke stukken verschenen, zoals het julirruamer van het blad "Opstand"; een boekenlijst van in de bibliotheek
van CvS (wellicht samen met Nederlands Christen Studenten Vereniging
(NCSV) en het Kiitiese Kerk (Krik-) projekt) voorhanden zijnde boeken,
en een oproep tot steun aan de Marokkaanse hongerstakers in de Amsterdamse kerk "De Duif".
Voor bijzonderheden moge vervezen v/orden naar de inhoud van de bij dit
rapport gevoegde bijlagen.
Overigens waren informant geen bijzonderheden bekend over eventuele
andere ontwikkelingen welke zich in de zomermaanden binnen GvS zouden
hebben kunnen voor gedaan.
einde

Bijlagen:
- blad "Ops-canu" van juli 1978
- uitnodiging en programma voor het startweekend
— veralö-g van de landelijke vergadering van J—6-1978
- oproep tot steun aan Marokkaanse hongerstakers
— lijst van in de bibliotheek voorhanden zijnde boeken

•200 A. 03

Rubricering: 1)

r

christenen voor het socialisme
•wouöscHocen-. zeisc
celefoon O3-433-226
giro 3O1BO36 t.n.v.
penningmeester krik-projelcc der ncsv.

kenmerk:

^1.3.1978

Goede vriend(in),
De volgende landeli jke vergadering van CvS vindt plaats op
zaterdag "l april, 10.45 uur
in het theologisch instituut van de UvA, Herengracht 514-16,- Amsterdam
Agenda:
1 .notulen"!! "mart " . """
2 .mededelingen • a. stuurgroep
.
._•...
"b.regio's
3.Scholing, onderdeel C van de theologische (kerkhistorische) scholing:
de Rooms-Katholieke arbeidersbeweging,, Materiaal is via
de regionale contactpersonen verspreido
Inleider:
p^auze
Evaluatie paasgebed als volksverzet.
vooral de regio Rotterdam zal dit onderdeel voorbereiden'
5.rondvraag.
een goed paasgebed toegewenst na de twee fantastische
demonstraties van deze maand,
secretaris.

Op de
zondag van pasen vinden op de volgende plaatsen kerkdiensten
"paasgebed als volksverzet" plaats:
Rotterdam: zo 26 mrt, 12.00 uur in de benedenzaal van de Morgensterkerk,
Slingeplein l, Rotterdam-Zuid
T~-=nte:
zat av 25 maart om 23000 uur in de "Vrijhof" op het terrein
van de TH-Twente
- "•-;••-„

'Nur ein Atheïst kann ein g-uter Christ sein,
nur ein Christ kann ein guter Atheïst sein'.
Ontmoeting met EBNST BLOCH (1885 - 1977)
ledere geïnteresseerde in de dialoog tussen christendom
en marxisme wordt uitgenodigd voor een studieconferentie
rondom het denken van de duitse filosoof ERNST BLOCH.
De conferentie zal plaatsvinden van vrijdagavond 21 tot
en met zondag 23 april op het vormingscentrum 'Kerk en
Wereld' in Driebergen.
Centraal staat de uitdaging die BLOCHs uit het marxisme
voortgekomen visie op de joods-christelijke traditie voor
christenen vormt.
Zijn godsdienstkritiek stelt ons voor de vraag of we met
die traditie ideologisch of emancipatorisch omgaan-^
De informatie over de grondlijnen van BLOCHs denken en
over zijn godsdienstkritiek zal verschaf/ worden door de
BLOCE-specialisten prof. dr.
en dr.
die verder het hele weekend aanwezig zijn als informanten
resp. gesprekspartners.
In groepjes en gezamenlijk zullen we vervolgens enkele toepasselijke (N.B. duitse) teksten van Bloch kunnen bestuderen
en bespreken.
Tenslotte zal aan de orde komen hoe de joods-christeli jke
traditie op haar beurt Blochs marxistische opvattingen beïnvloed heeft, geïllustreerd aan zijn visie op de dood (korte
inleiding en tekststudie), en zal er een gezamenlijke afsluitende
bespreking zijn.
Cursusleiding:
Kort voor het weekend ontvangt iedere deelnemer een uitvoerig
programma .
Men kan zich aanmelden bij Kerk en Wereld, postbus 19, Driebergen,
tel. 03438 - 2241, mw
, mw
De prijs, inclusief eten en slapen, bedraagt ƒ 70, — per persoon.
Voor inlichtingen kan men zich ook voordien tot Kerk en Vereld
wenden.

Aanmeldingsformulier. Invullen, uitknippen en in een gesloten
enveloppe opsturen naar 'Kerk en Vereld' , postbus 19, Driebergen.
Naam
Straat
Plaats
geeft zich hierbij op als deelnemer aan de ERNST BLOCH-conferentie.

Rubricering: Ij
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Zo nodig andere rubriceriny aangevea.

Diitr.:
Afschr.:
Datum rapport
30-6-1973

Volgno. Inf. rapp.
1

Betreft:

CKRI5TBMSIT VOOR HS'J SCCIALISIÏS (CvS)
1 . 3IJESNKOHST_DISXTJSSIEDAG_C?N_Eir_KSRK
Op zaterdag 17 juni 1973 vond in Amsterdam een door de CPN georganiseerde bijeenkomst plaats met als thema "CPN en Kerk". De diskussie"bijdragen hiervoor kwamen, vooral van
en
.
Laatstgenoemde is lid van de beweging "Christenen voor het Socialisne" (CvS) en zou tevens CPlT-lid zijn.
Het heeft in sommige kringen nogal wat verwondering gewekt dat
het feit dat deze "bijeenkomst zou worden gehouden was "uitgelekt'.'
Zo zou in een uitzending van de NCRV-aktuaiiteitenrubriek "Hier en
!Tu" van donderdag 15-6-1973, omstreeks 17-30 uur, naar deze bijeenkomst zijn verwezen.
zou nogal verbaasd hebben gerageerd en volgens
Met name
hem had "dit niet uit mogen lekken". Vernomen werd vervolgens dat
de bijeenkomst werd gehouden in gebouw "Felix Merites" te Amsterdam
er. dat alleen partijleden van de C FIT tot de bijeenkomst toegang zouden hebban ("partijkaart meenemen").
Overigens verscheen in De Waarheid van 19-6-1973 eer. verslag van
de bijeenkomst. Daaruit
;e maken zijn dat ook anderen dan
CFK'-leden op de bijeenkomst welkom zouden zijn geweest.
Voorts werd vernomen d a t o", bedoeld 3 bi jssnhcm0"'"- de vclger.de
jewees t:
hristei.?r. voor
.socialisme aanwezig zi,

VERVOLGBLAD No.

1

Bij apscatiïE-/inf. rapport no. 1 ,

30-6-1378

•b.

Uit de vergadering werd de indruk verkregen ds t in de toekomst
wellicht gezamenlijke scholingskursussen werden opgezet door CPN
en CvS. Yoor een dergelijke kursus werkelijkheid gaat worden zal
nog veel moeten worden doorgepraat. ITiet uitgesloten is dat de organisatie naar buiten toe in handen van de CPK zal zijn in ce zin
van "scholingskursus voor progressieve gelovigen" en dat de naam
van CvS (voorlopig ?) niet aan esn dergelijke kursus zal worden
verbonden.
Le.arna.ast zou men zich van CPIT-sijde kritisch hebben uitgelaten
ten opzichte van de
'.-groep" De CPU zou in dit verband liever
niets met deze groeperingen van doen hebben omdat er "teveel Jezuiten en Dominicanen inzitten".

2. ?Ai5GS3Ep_ALS_VCLKSV3RZ5ï
Onder me^r in informatierapport
£encer.d rapever de CvS-aktie "paasgebed
port komen zinsneden voor betreffende het op persoonlijke titel infiltreren in het kerkgebeuren en wordt afgeraden dit als
"CvS-er" te doen. Bergeliike uitlatingen zijn destijds gedaan
door CvS-lid
J>. 2ï?T;.?j!?:_r_DIS_TEVE^S_CPH=er_ZI JN
ITaar informant heeft vernomen zijn de navolgende leden van
Christenen voor het Socialisme tevens lid van de Communistische
Partij v a n Kederland :
.-

einde.

geen b i j l a g e n .

OEJrM AC t i LI zonder ov/er!eq m£t BV.C. \

CLt

•*

CHRISTENEN VOOR- HET S O C I A L I S M E
KRIK-projekt dor NCSU
b/oudschotGn,
Zeist
tel. 03439 - 226
p o s t g i r o 3018046

~

U E R S L A G U AM DE J.Aj^pJJ.J3_K_£ .^.Jlp.AD_ERJjtJ_G_jCy-5 d d . 11 m a a r t 1978, A m s t e r d a m
A g e n d a • 1. V a s t s t e l l e n van de n o t u l e n van 10-12-77 en 4~ 2-78
2f ^ e d e d e l i n g c n u i t d e s t u e r q r a o p
H e d e d c l i n c s n u i t de, - r e . p i e ' s
3.

Paasgcbcd als

volksverzct

4 . P o l i t i e k e p l a a t s Cl'S
5. Stand a k t i d s mbt. - A l n o l o
6. R o n d v r a a g
1.

\la s t_s_t e 11 i ng • va_n de n g t u l c _ n ,
n o t u l e n IC dc-c. • z o n d e r u i jzioii-en v a s t g e s t e l d
notuien & febr .
+ H e t w o o r d ' b e d o e l i n g ' v e r v a n g e n dc>c.'r ' s u g n c s t i e 1 . H e t i s d e v r a a g
o f f c . m i n i s t i e s e t h e o l o g e n h i e r ' i - . n ;-:.. w i l l e n d o e n . ( p a g . l )
u; r r d t r;is schier, u c. l kritische
Oc u i t d r u k k i n g
pag,
g e m e e n t e . ' is w a t a n n d e- s t; r k c

2. Med_cde._li_n_e,en ui_t d- r ._ s t u'.^r g r n cp
c r .i".«"-.-nd v r i j w i l l i g e r s nodig.
+ O c k o m e n d e u r - . k e n z i j n u r op l ' o u d s
i ' n t o i r r. k ; n r t r. n . P pc n
in v e r b a n d TI e t d e v; r z e n d i nc v."1.rwordt d r i n g e n d een L i . ' r o ' p nerinnn.
+ Er is / i n . r f T ! • ? u c : r i a i c v o o r r . , n ;. t r-i k r ; i r : r - t ,' t i . i c ' c . l i j k j . D c z e g a a t
r a.~ e h n ' - d'. .'<! !'•<ƒ z i j n u i tg.i vc s p l e e g t
aan h e" t u c-r k in h r-1 k a c!;, r v n n d r
en a f z e t . ; aam v a n TI r s t w . ' j ^ r r . c ^ L ir, l i i la. k a n d i d a a t
~
>
+ l/oor e n i n t ; rn.;-. t i o n a n l p r o j ; k t •.-<•>>•.?: d ; v r r r r ch ts.ing v a n d e k e r k i n
C u i t s l a n d is hot moe. r. l i j k VP. n r? f ;:• et- r r b - r v o r r e r n j?.?1 r r e n k o ö r d i n a t o r
r a n te str.11. en. f-j. t w o r d t vt r nc •'.("!•• l i jk ":..n n d . r l ? n d i . r .
•f V e r z o e k ?.--r\e r t ' ü i n ' s orn b i j hun ••:•-. di. :.e l i n g r n i ts te v e r t e l l e n o v e r
h u n b> s p r - ' k i n g v ^ n h,. 1 " i ' t u k u ' i n "
^
. . I n s a m e n h a n g daarm;.;
A l s er z o ' n r j r o j < . k t Q " n ; ?.'• t u o r r ' t r-.or t c: r d a n c:rn b i b l i o t h t . r . k je: bij komen ? T n • o u ü s c h o t r n i:; na n." l i jk .-.l yr . l o o n u i ' Z ig.
Is ( r b e h o e f t e a ~. e, t T. n qoc-.\:---thc :k ?
4 H e t kat,-, p v r-n d . rio p s ge. z i n o i v r i . d f f . - r . r o i . f i r - p TL x> l u o r e't berge leid d o o r
een Ct'S-liri (
'".
. en basisgroepen,
•»• Er is c. n rr. c.rr-r. k c.-i.-ijr ,- r-1 C', fj— i r.nd. r r r k g r .
H i e r o p h d . f l m e n , r t h n u * L-.-s t L. r. ? k t j r r .-k r... g-L n. H p 14 n p r i l w o r d t h e t
g e s p r e k v . r v o l g r J . A n d e r , b > l.-n o r -», l ' n d'.r. z i j n h.U r v e n h n r t:, uu l k om.
+ O p a a n u e z i g i . n k r i j n L"; v e e r c ' ; - s c h r . ].i. •T: ' i - ' *. r. a t c ric-K~' I o v e r ejc r o o m s — k s t h o —
I L il--, k o r t :.T •.-. r , i n l e i d i n g ,
l i r k e -n rbr. i d r r s L-:, w. c; in: % , n e.- •., Z o :T,'_-.
+ F i n a n c i ë l e z n k c- n . f • . •-•: f :•. !•• c r, i n g o v : i l " ' V '/ !< r 11 u v • r c > n rn c t de: h e r z i e n e
b e g r o t i n g , n e * : v e r ] i s v" f Z ^ .'':.~-'•'.• t l i j f t h e e m s t z o r c u - . ' k k - . - . r d . D i t v e r l i e s
u o r d t voor d i L j.•;
or^ :• vring,. n ob.-r v...-, v o l ! •. rs in t . , t. r i C S V - k n m p w n r k . Dit
znl g c.d t-k t kunk o-.:-t.
g e r f Ji. L c f= t •• r g c •. : i .t. -J i t',.": ir vee r :
ncn werden uit d..
f: ::t.: (,-k'irr-.-.r." .
o i-r i k en-p., t i t. ie tussen e'e r L. gio's,
S t n n d v c- n rj -. • d o n L (. i i v. ; T r !
r: -;;reottc -. . n t a a k s t e l l i n g krijgt.
w a a r b i j i . . d i - r i r - ' - . i c •.: f ï > ri r i' "•-1 ••:: on:- te; u r s
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Dringend verzoek aan dn regio's do f ond sweTving u/at hoger op" de agenda to
zetten.,De rogio's kunnen bij R R B to weten komen wie er al -benaderd is,
zodat mensen niet dubbel benaderd worden. Kontinu jaarlijkse giften zijn
belangrijker dan misschien wel hogere eenmalige giften.
+ Publiciteit : Tijd en Taak hce ft i.-c n artikel c a p l a e t o t tan .
. Hierop kwam c-cn tcgen-arti^cl: vnn
'
_ _ uan bedroevend nivoau, die bang is dat u/ij een soort DOR socialisme willen invoeren.
Vorder in 'Student' interview met
•
. r:n
- '- '
•f Uan 17-25 juli is er 'voor C US-ach ti'qe theologen e e n conferentie in het
Agapo centrum in Turijn ( van dr. r'nldr-ner.n ). Informatie hierover zal
aan du theologen in onze beweging t"oeqc r tuurd worden. Tr is plaats voor
10-15 nnrfcrlandcrs,
+ Op 28 en 29 april is er op ü.'oud senaten w e g e n s het 80 — j a r i g bestaan van
oe NCSU e e n lustrum ccnfcrentic i met nis doel et n gesprek tussen oud
NCSU—ledrn en uc; NCSU—Irdcn van nu. Sprckc-r o. a. Mp.ro.uard. De. viering
is gekopocld aan de u i t g a v e van LI..n hnck van R.arth • "Christenen in de
maa tschappi j ''•. Omd^t CUS bij K R I K nndcrei.brac(p t is, is h e t van belang
dat er ook een aantal Cl'r;-ers aanwezig z-il zijn. Hot is echter niet
duidelijk hoeve', l CUS-crs VCSV-lid is. D iskuss i t s tukken o.a.
-• ~ en van
: .
Er is geen s c h a t t i n g ovc.r di. r ^1 Is; t: rb-?.rc opl-sgc. van het b o c k van B a r t h ,
m a a r h o o p t dat 1500 c x c m p i n r i - n har. l h a r. r is.
+ A k t i e s r o n d h c t p r o f c s s r . mat
vnn
4
Aan d e G U is r e n v a c a t u r e ; C h r i s t e l i j k , e t h i e k . H i e r v o o r z i j n twee benoom o n g s c o m m i s s ics , <r.-. r. s t a a t sr L-. ;. n c, n k., r k c l i j k c cic - -. De e i . r s - t c h e e f t
unaniem
v o o r o r s tr;id , rt> t w d e h-. > f't dit a f g e w c ï c n , dit
verm o e d e l i j k op g r o n d v a n k t r r k p l i t i u k r . r n.u~; n t ~ n dir men n i e t wil noemen.
O v e r d e z e z a a k is e t n g t v h i imc s y n o d : v.- rgr.d-.. r i n g gi..uc. e s t u ï i a r b i j gc-e:n
v c r t c c K - n w o o r d i g c r s VBP. r* r f n c u l t , it u ^ r r r - u i tg-, nod igd . Om d c . z c . z a a k o p e n
te k r i j g e n w o r d t n k t i r . n i . v o rd r i d n - Is t - i n ope~n b r i r f . H i e r i n u/orden t
twee. o i s e n q r s t c l r i r. de Tl;lO r n o r . t d ; - . i d r 1 n l i j k c. a r g u m e n t e n n o e m e n - , a n d e r s
r u i k t d i t n a a r e r - n h e r oupsv. r b e d , e n e r m o e t t ^ n o p t ' n b a r c s y n o d e v e r g a d e r i n g over k o m e n , ^ j u n i ) .
T r o u w voegde.; in .••-. n r . r t i U t l ovr. r d e 20 z n o k ' h e t z i n n e t j e t o e :"
i s l i d v a n C U S " . D i t s u g q c r e - . r t v i - - l , c.-r v a l t uchtc.-r n i e t s te b e w i j zen. In. de: T r o u w v e n 6-3-78 s c h r i j f t .
h i e r o v e r ..rn a r t i k e l w o c r i n
hij de z a a k wat •?. f z u o k t d o o r t u z c n n c ; n dr; t
- e e n 'neit al te
. l i n k s en a k t i r f CA'S-lid i s . C i t is i ; n w n t o n g e l u k k i g e i n t e r v e n t i e ,
h e e f t h i c r o v e : r ci.n b r i e f j e r.firt
• n o s c h r c v e n , o p d a t dit n i e t w e e r
g c b c; u r c.
He r r ; Q i o " ' s k u n n e n s i s v o l g t ii t s d n r . n . Z L k u n n e n a l l e r e e r s t h e l p e n m e t
h e t v e r s p r e i d , n van de o en b r i e f . «.• r - : r n t e l t CUS a d r t - s s c - n b e s c h i k b a a r
van p r i r! i k n n t e . n d i e z i j 1:, n m . n . ^ ' i ; ; t ~. l l c - ' j n H e r v o r m d e n z i j n w e l k o m . Ook
a n d e r e t N c o l or,:. n (rorn-n t ; ' : i _ r . ^ n cnrl;. r h e t r o t t o ; " V - i n d c a g g i j , m o r g e n
ik."
•»• RR8 is op e--, n r.vond v,-n d.. A R ".s r.'f- gewt^^t-, f ' h e . t t h c o l o g n s c h v l a k was
het
v e m s c - c n d te o n t d e k k e n d a t m e n d o n f- ( i,.—L. -^ l I e m -i c l e L n s o o r t CPA — t h e o l o gie, a a n h a n g t . Ui r d e . r w n s e r ve.. l o t m n - i ü i e t i _ n i _ n n n n s lu.i t i n g b i j d e E u r o p e s e f h r i s t e l i j l - u U o ) k r p . - r t i j . U n n o j (. i ; i - - f i - c ! L v . n t d i t g e s t i m u l e e r d te u / o r d e n .
+ M e d e d e l i n g ove^r in te., r n.--1 ion--' lu n n t v i t-!.r ] n u < j - : n b i n n e n de
• -groep.
* n c s t u u r g r o e p h', ft .. . - n L i i., f n i . . s t u - : r d n n ri'. ;? t r e ' , k p n r o c h i e ' H e t E y k s k e '
: M.|L: v e r w a c h t e n n i i . t .". n d e n . d n n r J a t z
r. - ;,ion n d o o r g a a n . : + In A m e r s f o o r t is L; n c!':g r.' t e - st van h, t S O ^ cnde.ir hi:-t m o t t o ' W a t h o t - t
wurkcr.", p.lwrnr
^ <~ n <?. w i n k e. l f , L n H t ] y . n ric. i n l i . ' i r i i n g v o o r z i j n reken i n g n a m . Üv. d i s k u s - i e g r o ; . -p j i s
n v : r f'. 1 .-T", l i r . p l c; u k . . D e ^ z ü d a g w o r d t v e r v o l g d ,
in ieder gcvsl ' - v e r h;,h t h e m a " U r o u w r . n i.-r. r ; r b e i d " . Di t/fs-ijondj..r a n d e r e
van b e l a n g in v e . - r b a n d mi. t n n z i . i i g i . n d ' f . k u s s i i : h i e r o v e r . ^~ ^'•"k'n'"^
+ Op ce,n opon d n g ir. .-:ritw, r pi. n z i j n i . n a.--n t a l C U H - L . r o ge w e i . s t . Er z i j n kont a k t e n gejleigd mi. t <•.•• n .--r.ntr;l K U G — e r s . ï i : voor m e e r h i e r o v e r de volgende
'Opstond'.

3.

+ In België ia binnenkort c; n b\t van het internationaal verbindings komi 16 van CU5-en. Dit v e r g a d e r t eenmaal per jaar of. .halfjaarlijks.
Het gespreek zal gaan o v e r h e t minimaal wenselijke, nivs.au van coördinatie,
inhoudelijke uitwisseling ,-. n ov-.r dj v r a a g en over de vraag hot- hut christelijke fcnomei.n in E u r o p a v e r d i c . p t knn w o r d e n . Er w o r d t t o e g e u ; . r k t naar
een congres dat ovur c ;. n janr in Italië gehouden zal wordrn. Dit zal in
het teken rtann van di; e u r o p e s e v r k i o z i n g o n ( k r i t i e k op dr E UI' ).
Door do Zuid-Europc.-sr: Cl'S-en w o r d t gi.-w:: z c . n op ei n c o n f c r : ntii van bisschoppen die' in oktobi. r in 7uid-Ar-,(.rika w o r d t runoud, n en w a a r g c a g c . f . r d zal
w o r d e n tegen dr thi.olnqii. vnn rit. b e v r i j d i n g , voc rnl van uit d. r.;RD.
•f Eind m a n r t , be.gin april znl er- vrjn ('i.-e-tr.nd e. n thi.ma — nummr r v e r s c h i j n e n
over Indonesië", o . a . de rol vnn di z e n d i n g .
ir.rmi i m Q - ti.-n w. du kom^ nde:
maanden circlijl- i e . t s rann d o e n in k> r!<. l i j k c ' ring.
+ l'ct zou f i j n z i j n ••!£•.' LK vnn d:, r c j i o ' s c . n k o r t s c h r i f t c-1 i jk vi.rslag
k r e g e n over de l o s ? c v e r k o e n vr>n o p s t " n d L n ( h o c - v c . l z i j n ..r k w i j t g e r a a k t ,
zijn
r vr. r k n c h t , . i z . ^ .
nqen uit

de

n.qic's (

rlus h; t

stuk

A m s t e r d a m : Er i; ncg.~l u~ t onts t urn f 1 r..--, T.V. r i ' u rnc< il i j k hu idsgr ''.""d van hut
'
s c h o l inosn- t . r ir.--, l . U o o r P t . . ' ! e^ unt : l-. ! - - , n ' in d t . s c h o l ingscic.
op te n L m c; n . In aansluiting h i . r o p v • r z n • . k t R R H •?. ~-. n d : . r . g i o ' s of z i j dit
s o o r t p r o b l L r u n in h t :. ir., w. , n u - ^ t k c '•••:•' r ' t c r wil IL n n c t r f n . n d o o r s p e l e n .
Het an ti— f nscisiri',.— k crr.i tr is nog s t
d e : i?..?.!' z i c h re t;. richtL.n. Ken onderv i n d t d a a r b i j vi , l t - - r . , - i ' j ; r ^ i n n L. c; v';-..
- j r o n c - . n vnn cii P v d A -:.n d L. v e k b e w c - ging, di;. o. o. bi z u ^ r c ^ n h-.rjd^n t t r;: n r-- •. r^unt • ' ' t ^ q c . - n di; u i t b r ^ iding v?.n
. e ; -1.. r in h .t kcnnité nit.t gede pol itic" , ' . n z . P v d A ,n v: kb!.--j. g in-j
mist ui orde; n.
Over h L- t stuk vnn . .
is in v rcc-nr! r '• L'., d r u k * - , nor n i,, t a- sprokin.

Dit komt di.-i Is non ':..-:•:./•> h i j d. b. v p r k - na -j'-r, r!.- pa].:tirk. pln^ts van Cl/S.
In do rogio N b o r d h a l i nnd in oc^n uorkcrófp 'i i r; uw.? Ln v: ns °. t; jl nrg- richt
net h r t verzoek a.- -n f Vf<

of

-.r

vnn

-,nr-

i , 'n.:nd

in

ken. '. i t lijkt &n<-, urg

leek u n zinvol,
De

H a n g • HL-T. s t u k v r n •
is nar. '-.i '• : ':• rnr'-k'.. n. r L - g i n rr.ijt t h e o l o g i s c h e
1"
cchnlinr. , nn!-- .in h; t b i ' : • • . ] ) . r. c .
Kampen : '..'•- z i j n •.. ; n i< 1 in., g r - " ; p ~ •.. r '. . v. • ; l t. ;;c lijk. i:.\t.n c o k nii.t
bij
"
c l k r- .'• r . D v i.; r ^;. i: r t t : k vnn :
i -r- ( nu? ) no.-j ni L t q c ' s p r oken.
Van du v-, r k o e p z u l 1 . , n n< QV.. l - ü - n w r r i . ' . r :•:f c '.f.r.'ic-on.
M a a n d a g lf; m.-anrt i; < r
.n n v ' . r l . g v.^r.r: r.. •. te. lanr;<; t;-, l lf-nd: n v o o r C U S , kritische. gt,mi:i.r.t, , - nz. n p. a r
::r~ii. idin-. v -.f t., n grhcud(..n c.nquêtc:.
Eun PGcl'V.' korr.t niüt v.n d. qronri. O -..nig.: pr-'-diknnt d i .. wol v o o r is hii. ft
al gcnoeo gedonder.
Zi..ist : D: z-.. i-...nrnr.i-:r: qin h:, ft n i . i t " t, .-.:.: Idcn.
Uroningc.-n : In. r.pri.l .••-!-' t. .r • ;.n r r •" .i '."i"" IL. d i 5 k1..' s sii vr.n r t n r t m c ' t d t: Racd
van 1: .. r l . v n n.' 1 r : r l : ; : i i ~ - C j j . - n ;! . -•;"•: r.i c vnn o i-: t o b L r 1976. Ock op
s t a p e l s t a p t ; > n c!is'..i; ;:.i:; • • ; t ~. •;, i •:•.<•, r r-,. ;-,<. n rw. r d i ' r^.l.v.ti,. tot C \ ' S .
Het stuk v/ r. n
i-.-, r- r- r, n i '. b f. r r o ^ . n, j. l :<c^t dit in c;. n v r o u w e n g r o e p je.
D e l f t : H i - t £i-ui: vrn
i s ge !•. :-t n, - i - - - r nor, n i : - t b ^ p p r o k . v n .
Tütc;nto

: H;..- ft. r . - v . i U 'n r;- ' c ^ o i i n c ; r. v-'.r b"md. n m v t .,". bi.hc-kc.nis v o o r h e t
hcrii n '. . . l. r : l n. f'! f" . ' ' n t u c c r c - i .: •. ron ••.-•*'. t 'JJL cf-"1. n ~p.-;r ;-••. ns k r - n t n k t
m o e t e n o p n - m. n r. t ' •" r h r- 1 .i i ^ o s c i >:
r -. r ~ r r: f d n ~: r v ••; r- 'i;n.''nd yil I r n g s k o ^ e n .
'-.. t . d Q ^ . l ven dr s c h o l i n g ,
HL. t d o o r t r . - k:--_n v r - c ; 1. i in. n r.:--, r h- •. ^ •••
h c.- 1 is dr:-", r om ?:. n v o l u f , "-.Ir r'-": t ::ii ' l -.;!-• t, ri i t i. f r s n r " k : , te. b r - ngcn op d C
lrandt:l i j k o v> r -rjr.d.. r .: ncj.
Den Hoag b l i j k t re t -.r,, r', . l i j k : , p r n b l . r - , :: t.. /ü.t..n.
' -ifu. üin, k r i j - U c!, rf-:' . M,;--- . r te: l or.: b. z o e k .

A l l c . r n . r s t i - o r d t in < n rond. CJI.ÏH vr.n t .-i r i '.u. '• rri w'. t • r v o o r p r a k t i s c h e on inh o u d e l i j k e p r o b l i T i ; n l v - n r. c. n t; w e t . r, t; kor".- n u/n t ••. r L.n. ö i. r e g i o ' s wordt
.ft
***4»> •.-*•
g c o r g a n i ? L., rd, > n zo n i z, oi'i LK lk. : r d: ;'. • n ?
ƒ•'
^s., ^
D a a r n a w o r d t dit nnri- r l i nq n-, d i c k u s S!L... rd .

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Distr.:

Bijlage(n):

Q

Afschr.:

BO:

Datum rapport

t

Volgno. Inf. rapp.

Evaluatie

19-5-78
Betreft:

Cursus Joods/Christeil ik en Socialistisch denken

Op 9-5—78 de laatste cursus Joods/Christelijk en Socialistisch denken
wederom in "De Witie Huisjes" te Bunnik.
Deze avond was oorspronkelijk geplanned voor het beantwoorden •«an vragen
en suggesties van de deelnemers, maar door de ziekte van
kon de cursus van 2—5—78 niet doorgaan.
De deelnemers zouden na de inleiding van '
om te evalueren.

de gelegenheid krijgen

/ begon zijn verhaal over "Christenen voor het Socialisme" (CvS) met
eerst de feiten op een rijtje te zetten.
—
—
—
—
-

het ontstaan —
de wereldwijde verspreiding —
waar het om gaat —
relatie christenen /socidisten
persoonlijke wens -

—

Het onstaan daar moeten wij voor naar Chili —Unidad Popular.
Allende ondervond problemen van twee kanten. De oppositie en de links —
radicalen.
Op 11-9-73 werd Allende gedood de Chileense weg naar het socialisme wordt
daardoor afgesneden.
In Chili "bestonden reeds links christelijke groeperingen. In april '71
komen 80 priesters bij elkaar om over het socialisme te praten»
Uit het slotcomrauniquè blijkt, dat in de toekomst het evangelie gelezen
moet worden vanuit een revolutionaire ervaring.
Christendom en Marxisme zijn te verenigen.
In het najaar van '71 ontstaat en gestructureerde beweging met een vast
secretariaat. Opgebouwd uit basigroepen "Priesterlijk secretariaat/Christenen voor het Sècialisme "
Chili wordt voor velen een nieuw thuisland.
In april '72 is er een bijeenkomst van gelijkgezinden uit heel Zuid Amerika
in Santiago. Daar waren ook vertegenwoordigers uit andere delen van de
wereld,
Zowel politiek als christelijk gezien een radicalisering.
Alleen strijd op het ideologische vlak» Geen beweging van de kerk, maar
wel in de kerk waar men de strijd voor de armen en verdrukten gaat voeren.
Verschillen werden zichtbaar.
Enerzijds alternatief bieden voor bourgeoisie christendom, anderzijds
minder aan de weg timmeren, werken aan de basis .Een brug slaan naar links.
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Rubricering : ')

1)
VERVOLG3LAD Nr. — 1 -

Zo nodig ander» rubricering aangaven:'

Bij ppait'ite/mf. rapport nr.

Deze spanningen komen later ook in andere landen •terug'.
Sa '73 bestaat de beweging £iet meer in het openbaar. De bisschoppen verklaarden, dat het voor priesters verboden was lid te zijn of mee te werken.
Er zijn verschillende verklaringen voor het feit, dat de beweging niet massaler van de grond kwam.
Er was geen missie naar andere landen. Ook elders een overgang van kritisch
naar politiek en van politiek naar socialistisch bewustzijn.
Christenen voor Socialisme stap in langere fase in elk land apart.
In Italië bestonden al vanaf de begin 60—er jaren basis-gemeenten als reaktie
op de burgerlijke kerk en er ontstond een groei naar politiek bewustzijn.
Bovendien behoren verschillende Marxistische begrippen meer tot het algemeen
Italiaans cultuurgoed dan b.v, bij ons.
In sept.'73 congres in Bologna meer dan 2000 afgevaardigden veelal leden van
vorenSedoelde basisgemeenten.
In '74 komen in Napels 2500 mensen bijeen.
één van de voorvechters
werd om zijn ideeën geschorst.
In Spanje was onder het Franco regime ook reeds een dergelijke beweging.
De beweging is het sterkst ontwikkeld in Zuid Europa. Zij hebben het meeste
contact met de arbeidersbeweging.
In Noord Europa wordt de beweging meer bepaald door de middenklasse, studenten
en intellectuelen.
In West Duitsland schaart men zich in '73 rond
Meestal presenteert men zich met een manifest waarin een politieke analyse
van de eigen situatie en hoe je daar als christen tegenover kunt staan.
In Frankrijk is het nogal onoverzichtelijk .Er zijn daar sterke accentverschillen, daarom geen nationale beweging.
Internationale bijeenkomsten werden gehouden in '75 in Qüebec en in nov/76
te "Woudschoten".in Zeist.
Situatie in Nederland.
De hoofdlaag wordt gevormd door het Kritisch Kerkprojekt van de N.C.S.V.
Zij gaan er vanuit , dat het socialisme in de gemeente moet starten. Zij geeft
geen model voor alle gemeenten.
In Nederland komen wij ook mensen tegen-ballingen uit Chili— die vertoeven in
de sfeer van CvS.
Tevens mensen rond het tijdschrift "Tegenspraak" o.a. ik (
)•
En allerlei mensen rond het blad "Opstand"»
Er is een sterke band met de CPN , want dat ia de partij van en voor de arbeider
Naar aanleiding van de kerkenaktie "Nieuwe Levensstijl" zijn er nog al wat
stemmen opgegaan, dat deze aktie niet ver genoeg gaat, niet radicaal genoeg
is, dat het alleen maar een doekje voor het bloeden is.
Maar waar ga,-.t het nu om:
CvS is eigenlijk een platform voer mensen, die de stap naar het socialisme
doen, omdat de officiële kerkten hen laat schieten;
• CvS is de plaats waar gewerkt wordt aan een nieuwe christelijke identiteit.
Een nieuwe manier van geloven en christen zijn»
Niet in de eerste plaats dus eea politieke keuze.
Nieuwe christelijke theologie en bijbellezing.
. In de CvS vind je socidisme in zijn brede variatie. Nier. alle vormen zoals
autoritair communisme of verwaterd socialisme.
Dit alles is niet nieuw. Het relatief mondiale en de band met de arbeiders wel.
Rubflcerina : 'l
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GEEN ACTIE zonder over.'sn met

Rubricering: '}

1) Zo nodig andara rubricering aangeven:
VERVOLGBLAD Nr.

- 2 -

Bij ff parO

.. rapport n r.

Tot slot van zijn inleiding sprak
. de hoop uit - tevens waé dat zijn
wensy,dat de Christenen voor Socialisme (CvS) toch een nieuwe "gestalte"
krijgen.
Het socialisme is in al zijn varianten verminkt. Christenen kunnen niet een
niet—verminkt socialisme'leveren.
Wel een platform om met elkaar in gesprek tekomen. Het voor"beeld in deze,
het Kritische Kerkprojekt. Men stelt daar zijn kritische vragen zowel aan
de C.P.N, als aan de P.v.d.A.
Tijdens de nabespreking over het onderwerp 'Christenen voor het Socialisme'
kwam nog naar voren, dat je eigenlijk geen lid van de CvS kan zijn, zonder
je concreet politiek en maatschappelijk te engageren.
Be kritiek welke geuit is n.a.v. de kerkenaktie "Nieuwe Levensstijl" , dat
werd in de "bespreking afgedaan met.'kritiek alleen van de intelDektuelen .
Be gehele cursus werd geëvalueerd:
a. men was tevreden over het gebodene;
b. de cursus vond men te intensief;
c. groot nadeel, dat er geen voorstudie mogelijk was;
d. in de toekomst de cursisten meer betrekken bij de voorbereiding.
Opm dz z«:
De cursus werd gemiddeld bezocht door 35 deelnemers. Alleen de cursus van 2-§-78 kon geen doorgang vigden, maar men heeft nog getracht een ieder te bereiken»
, Alleen zei
OP de laatste avond
(
'
.""•• ' ' '
dat die lui op "Woudschoten" allemaal commimisten zijn.

Rubricering: ')
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Verslag landelijke v re.;; a,;, c .-in:.:; C 73 van 10-12-7?.
_

.

- r -..

„

:' - v - J

1) nav" notulen.'^-11-77= ARBN waarover? Kan CVS de .U3I-Ï helden
tnet reikwijdte? Over blz 2: H i t i b ( ? ) o n t b r e e k t ; er w o r d t , meegeddeld dat -.vel "."'^ en . / u - zijn benaderd.
( n o t . 30 e d:; e'r. )'••
2) Llecledeli"-gen a) s e k r e t a r i a a t :
- materiaal: scriptie
over CV"3, f l 6,Flugblattor ^arjnstadt nr 9-12, f l 1,50 s t u k
"':at. ezeg. Ori the Ie f t hand o i" God, il 5,- se hol 11133 deelname : nieuwe deeliieoi3rsl-_öten gehaakt, r e g i o ' s
zorgen zelf voor uitdeling, betaling vooraf!
- do nat ie lijsten T i l b u r g , t e n t e , Gooi, Li.uburg o n t b r e k e n n o g . '
2 ) stuurgroep: evaluatie Darmstadt:
aandacht nederlandse
pers aanzienlek. V e r v o l g : x ederlano.se groep h e e f t aangeboden
te be'.aiddelen bij o p z e t b i l a t e r a l e konf erentiss, iv.a b e t e r
Icontakt t u s s e n k r i t i e s e gemeentes N e d e r l a n d - B o n d s r e p u b l i e k .
Raud Svangelische Kirche h e e f t verklaard over Schleyar:
Nur oin starl:er Staat kan ein liberaler Staat 3 ' v i n . '//ordt
initiatief genoaen oa Me d. ..^aad van Iver.Usn te laten p r o t e s t e r e n .
Toestand SSG: Tübin. .en nu zonder geld; het schijnt dat de
totale aanval op de 33C-s is ingezet door overplaatsingen e . d .
3r is eon visitatiekoavaissie ingesteld ( " !)G •-mensen) .
Vervolg op y^aruistadt: (er l e o f t toch no;; steeds eon t r a d i t i e
van. verzet in de Duitse k e r k e n ) v c r v o l g ' / o n f ^ r e n t i e over c'.it
t e , i a , nu'.ar dan. m o o t o n er eerst uieor landen o-;) .: j pept.
-v/g. k r i t i e s e geme ntes : u i t n o d i g i n g ges ;>re".i o b e r oproep van •
hoii: 28 j o. n.
- 3V3 h e o f t o m r o e p ondertekend aan i-Ted. rr.-gering t ï g e n u apenleveranties a-.-n Indonesië j.va (. cst-Tiüior vaa g'-^a:.ionl ; ,-ke
indonesie-koaittess. - iv t aarzeling Ouiciat vivnuit die ko:aittees
nog weinig aan de kerlren ge'.vrjrkt is, eij. b;.j "/Vg duurt dat ook
no ; vvel even.
- s t ruktuLircliskusHie idc-t "; ~V h:. ; f t als ircnselr.venti". voor ~',V3er iaoet v e r a n t v / o o r d i n g '.vorüan af ;elegcl aan f - - i i algo.n.: n
b e s t u u r d r; t er nu is.
/ - .iurppe-ss r:oiitai.:t'..'.oinitte ,;V3 ' i e ? ; i i t g'evra\-d t..a e x t r a aandacht
: van CVS-v/e :'kgroepen voor de "positie- van ei? vrou."' in. u.e
k e r k ; er zijn no.\n reaktie.-j c e -.neiden.
- -^ocpsgez. vredosgr. houdt saaen :u3t ;"erk on Vrede in a u g ' 7 3
e-:n jongoron^.auip ovor Christenen e.v Socialisme; vragen ruede'werking bij inhoudelijke voorbereiding en uitv/erl. ing.'"-j.!e.- zouden
uit een evaluatie va.i de S03-kursu;-:,.:en ti s en raateriaal
kunnen d e s t i l l e r e n om hior t . - !,•;:: b r u i ken.

2 ( r1 u k''"- 'c <"• TL:" • "
" i'
'
•';'-'••'•.
— ^roii: ver 200 kt r'.'-i ."•';: Lae : - ^o;lc •• vo ? • d.e v? rs jhillo ndo d - j i d e l i . k afrika v/erkj;roe;<en -.-.iöj-e^-liaaci" es steun~"-Y3 "v>a'-;;en. I d. e a
w. b. Indonesië. '--r'. j:\iseo et in Te-j. 3 'craterjiedag, e v ?.].-.;. a t-i e
stedel\_k en l a n d o l , k ; ook over ervaringen '..o r', .e !'•_•'• ko/iittée-, "j t o o
de N-bou ( i n i t i a t i e f Cv r o je e n _:"••/cl e ^a) . -enc-Mide a / ü i e v: e r; .'t
ooi: goed naar andere vreclesc.r .c.; 1112 a t i e s in ..-.e kerken t o e , ddorbree);b isoleinenten. ren. roe ;t o-j tot vrriiiirig derg. hcuiit i;e •£=
elders en 3 a l stul:;-.en i-onds riteen.
-.Kampen: poging duid;: 1; ,'.;er ,;;roi ile:.:in^; naar Ho .35 se hooi t c e .
D o e l g r o e p e n vvervin;--;: :Io2-- ; "-'-'".ooi, 3oc. Al,:., v a n d a a r u i t v;ellicht
andere. I-.cn.3ent ..'atie_;unt: rnèsscliien. i-'erkelv^ke dienstverlening
in industrie en arbeid (analyse v^n. de diverse o a s t o r a t e n ) .
een Ivoncn.'.-ten Nbom.
„ T w e n t e : Ojst/'na nu oo!c in de b o e k h a n d e l s ; :;een '.ronirakt iTbon:.
- Kijm. :Nboa al: tie zeer goed. 073-ai.bivifceit: aktie -ia ar J'-ath.
kerk landelijk, handt e k . air c ie , -/yO lijsten t .3 r 113 van reli^ieusen,
krijgen briex.jo terirj <:-:-i cc l-..ten z.ien dat .ze niet alleen staan.
S j? laat verstek ;.a:.n (wil -jlleen 2~L.~ 25^Ltli) • ^s^11 ^'•''•'•-- ';e'.:ad
voor raamwer:,ckisku:joie. G-::;an zich r i c h t e v z op otud.ke.rk.
^ U t r e c h t : -aensen GV3 d r a a a i o n ..;eo in kerk. :;;roeoen; IITV, .".CL.
Avondgebed. 'j;r is oen af :ev;>a_uijC:e naar hou étedelkk l:o a. Nbom,
t e o l . f a c . s o e k h ^itbreidin;; n-?, a r kerken (..le.ilewGrkinrj '*J73
;,ev:,-aa3:d) , steun CV;1 a .u CC3 t-Tir.icr avü.ad.
/ \ ' d a n i : k r i t . G o ; n Uüiond o l a n : d i s V u s s i e in O'ostcUid o v e r ^-j
ploegendienst bij "ïoo;_;ovens. 2 SCada-^en e h a d , e r - ; l e u k , '?.',} .v.an.
•3chlin:3 --vordt naar een ;; a c d:,^eri v e r l e t , o ui d a t -.•en b r e d e r e
lering hierin e i n c ^resoeerc. is, en ni.vt de a'.'tiec 1 is.::ussies
willen. ".;rcte verkoop O p s t a n d , boek • andels, x a c u l t e i t e n .
Nbora: alle ' e r ' ' 0 - - a d e n z i ; n aan ; ;eseh "o:ven. '5 r i;.; een aiibi-fascisae
p l a t f o r m in o bouv;. ,!aauiv;3rk ,'>as één :;eer bediskus.-;- ioerd.
f- renllaag: 1e reai:tio ,-..a..h;erk is r o v. e s f c u u r d , endere _*c;;kties
worden af 'jov/acht. l T be;a: 2 :..iari i ;v ko.Tiittee. ! T .ci.v ecel. manif e s t a t i e clit.na.ul over '.'bom: toc : j. : ; na-a r bijv. /...in. vsn ^ e i e n s i e .
y ; ii3:jchiün v.^rs ^rei^in;;.; .ioiu. C.:-:; t :;... n er ; deu/^-n.
v - J e l f t : v e r d o e k aan y e r o f . k e r k e n C.-L s t,-.'.no.:;u':.to b e p a l i n g ITboa.
raa.ii-;erk: d e l f t s t a a t lin. .se ,a..s :.;bev/e v _;inv; v o o r , •;.i < o.:;r, G - A ' e r s
souden door '7V3 _er-teun,-, ..aoct :i i ' o r . e n .
„ 2 ' d a n i : 3C3-kur:j!.LS l c o - t uu iG b e k e n d , ca. 20 :aan. Tr/ee OT31eden
in s t edel1,,!; e o ^ ï c t e e . 7e r;_-, ie1.:: .o:Ln~ on: cifv/is:jelend:3ctioling en
opstand-:?xe;,:e.'je . "'-aan.. :i:k: voo ^3 l e l l e n d: Ia c. 3 Ikköti-o.nd .„voorbarig;
wel zcu. in uo te L.al.cn analyse :a.. r - 'iida ,t ar;n ervari-n.^'e 1 .). aet
kerkelijke aktios :.ioeten -.-/orden besteed.

„Limburg;
alcüie '-Vilascf lats (1600),* slopnoninafele,
Bewonersv
*•
verenisinsim,.gesteund door CVS. Uê&ultaat: jrguiaentc.i
ontzenuwd, woningbouwvereniging ontvangen door ministers,
min. draagt j u s t i t i e op de >/ilaa via proces schadevergoeding te
doen Jang3£sai betalen. Liaaor./erk: geen tijd. Nbota: kontakten aat
parochieraden, 4- v:eken liandtek. opgehaald. Invload duitae TV
groot (Hboa. moet allereerst in ostduitaland koeien).
x

?5) scholing!
v/as' piöiéélihg vérhindöfd. ,/ómfe laëër
graag r^pg e o h a » -/ille^
houdt uu een. inïeidldg 0]J dool A
van de teolo.i-ieschlding (Doperseji)» Zijn gtuk tnoat WRpdqn cq^dr?
gestuurd aan de nieWvortegenWQQrdigde, ^gg-iosj
Ij^^kusste: gy^r h?tf hpe yan 4^ ¥§D£^R|iSB V Q ö d f Ü J ^ ^ f e f t » wat da]a
leidde tot ds bgepéq.ep31 ancien; do ze vr-aag zal tz,t aan
- worden voorgelegd, ..lan de regios wordt verzocht vr agen over de
stof op te sturen, zodat '
. , daarop zal Icunncn
l§ yp pqye 1-231; f ( a i s pplf b|j].a@§ nq|jul(?q 5
- In vele a.0ogl:erkeliil:e gebeurtenissen z i t t e n veel
;comenten. .;"'aa?n, ICerst ed. v/orden (onbewust?) op een bepaalde
manier oppikt, de werkelijkheid daardoor religiös auf'^eho'oen.
Daar is iets tegenover te stellen.
- Ingaan op behoefte bij een. deel der CVSsors aan viering, goede
- teologies scherp stallen van. het .?aasaotief betekent strijd
aanbinden met de religieuze manifestaties van het burgerdom.
- iïet cio e t vooral in samenvverLin^ a0t e n aantal groeperingen,
CVS \vil alleen initiator zijn. iet .aoet ceeri ludioV. alternati-?f
raa^r yRrmca-t S.-.Q teolo; 3 -ies en liturgies— organisatories alternatief
Twen te '
'"
••• z^
Kritiek: -waarschuwt voor aanbieden to ^sesloton
voorstel door CVS;i
j
Voorlopig zitten in de voorbereiding:
(rk pastor),
- (stud.pred. VU),
,,
..
(org.),
-^

<

-

>- J ' - • : ;

* ,;• • j.

•

•

- ^ • * « •

5) Begroting en balans. "Iet t e x o c t van 77 is 57 iQille, dus
ronddraaien in VS -begroot tel-'ort 12 aille- is verre van voldoende,
het lopend tekort :aoot worden ingehaald. ..'ra'-.ties betslieat dit
dat het ^a.npv/erk bijna geen .kap i t -x l :ie^r hec-ft en hypcteken
zou moeten ga n sluiten voor de uitvc ;:..: ing van hun programma.
De vaste typiste zal .'loeton v e r v a l l e n , voor Opstanden nullen
telkens kont rakten van oen pa.:.r dagen ;/or;";en g e s l o t e n , ,
->u::eau: een dagta.:!-: (3/5 -^ 7/5) v e r s c h u i f t naar, .77V3,-' de
werktijd voor .3V3 blijft in praktij-k echt':-.:- on;;emjzigd. >'- > "
Afknab'oelen 12 allle : subsidie cuneraj bë'd_-ag iujerialisaesoholïïig.
staat nog u i t ; scholing 77/78 uit het ledsn-pakket .

Sis van N.;3V aan C73 : jaari;:',l:s 20 mille uit donaties! 3ind voorjaar j
jioe'c 5......;'airrë~"T)"ïa.rich 7/jn; ircniDt. d^n is lic u d: l.'.yy-f oniao^el^Jc de
o. o vel 5 in/; v r. n. ,:irioe te betalen. .-m d;; rejioc wc .rut drin^.o-nd
verzocht . .3er-.jarsn-cLc:".~curs 0.1 te sporen, jespreks-eicpeditiës
en- zo, dus. ./er re^io -j;c -lidclsld botc:;ont het c.ua zo 'n f l 1700,(zoventieah.ondord2ulden) die er vaste donaties zal aoeten Irousa.
5) Ixondvraag. Aódani: boroe^sverboden VTJ 'jaan. sluipend door ondanks
stije boslisjinj; uaivex-sitoitsraad (via "natuurlijk 11 vyrloop).
Kan CY3
---n ov'-Tr^iclit aal<en? 7raa-^ aan aaó.ere re^ios hoe
dit . elders, verloopt , antv/oord ^raaj. 5-..feb. .
- •
Voorspel c- ai 'oinaekcrt op land. OVS-v-er^aclerin;; tijd in te ruiaen
ever I\boiü sinds 195:'- nuoas in te voeren:* verband met Vietnam.
Twento: wil ^raas i/eten hoeve r l uur er besteed -wordt aan het
.a.!cen van oen Opstcndnua^er. Sou je uiisschien af en toe -aan
een "re ,io kunnen uitbesteden. .Sekretari . at beHjlrt uitvoerbaarheid.

;i
i1

VERSLAG=VAN=DE=CgMMISSIE=TER=VgORB|REIDING=VAN^= PG=|i|=:VV^

• -

\e .landelijke vergadering'van 10 december i'977 stelde een commissie in
"jdie het voorstel van.-'
, overgenomen door de. stuurgroep,
/getiteld it| Paasgebed. als • Volksverzet' zou moeten uitwerken.
. ,.,._).' .-.,
EveHals'in de regio's bestond er in deze commissie -onduidelijkheid
over het waarom en 'waartoe van-derze aktie, wat het wel en m.n. wat
het niet zou moeten worden. In deel I van dit verslag tref je enkele
opmerkingen hierover aan..Deel II brengt een mogelijke opzet van het
PG; deel III geeft een voorlopige planning van de voorbereidingen.
Hier willen we reeds zeggen wat ons concreet voor ogen staat:
een kerkdienst op eerst paasdag, die regionaal én landelijke
wordt gehouden. De regio's organiseren de dienst i.s.m. andere
(reeds wel of nog niet bekende) progressieve stromingen binnen de '
plaatselijke kerken.•Hierbij worden zij ondersteund door een landelijke
voorbereidingsgroep; deze groep verschaft bijbels-theologisch en
""iturgisch materiaal en zorgt voor een zekere eenheid van aktie,
.iaar inhoud en vorm.
l_A§n_leiding_en_gerspektief..
1.1. Alleen al de naam 'Paasgebed als Volksverzet' geeft dat het hier
gaat om een aktie met een ander karakter dan vorige.
Tot nu toe stonden we met pamfletten (NL-manifest, Verkiezingspamflet) op de kerkstoep, nu willen we met een gebed zijn, .waar de
zondagse eredienst wordt gehouden.
a. We kunnen niet enkel spreken van een nieuw aktiemodel (gebed
i.p,v. pamflet), waarbij de vorm gebed 'gebruikt' voor bepaalde
politieke doelen. Een vergelijking met de plaats ven het Bijbellezen
in CvS kan dit wellicht duidelijk maken:
- gelijk de (politieke) lezing van de Bijbel de Bijbel niet voor diens
kar bedoelt te spannen, zo ook (politieke) paasviering niet.
- en gelijk we ons de Bijbel niet laten afpakken door de machthebbers
in de "kerken, zo ook het Paasfeest niet.
_( Vergelijk in dit verband het citaat uit Miskotte in het voorstel
.b.v,.. 10.12.77: 'Het blijft toch een struikelblok voor velen, dat
wate de Heer gegeven heeft als voorbeeld, geworden is tot een formule.
Dit wordt acuut als we klaarder bemerken, hoe we staan in een bezeten
wereld en hoe het gebed daarin als een wapen moet worden gehanteerd,'.)
1.2. Doen we aan sektevorminq door een eigen Paasdienst te organiseren?
(Door kwaadwillenden zullen we daar sowieso van beschuldigd worden.
Hier gaat het dus om iets anders.)
a. De Paasviering moet geen religieuze bekroning of verdieping van
onze akties worden. Het Paasgebeuren heeft ook ons iets te zeeggen en
wil het ons iets zeggen dan moet het zijn zelfstandigheid behoucjen,
Pasen blijven. Pasen als Pasen is politiek. Deze distantie van Pasen
t.o.v. onszelf: is waarborg tegen sektarisme, moet de openheid van een
eventuele Paasdienst waarborgen voor niet-cVS-ers.
Het mag dus geen gezellig onderonsje worden.
...
b. De'dienst mag'echter ook niet al tezeer beschouwd kunnen worden
als een liturgisch experiment of als een Paasdienst 'met politiek accent'
Dan zouden we de afbraak van de religie in Nederland alleen maar tegen.werken.
.3. Uit l en 2 lijkt ons het volgende voort te vloeien:
'strategisch ' :
J
""-.;"" - ; •
a. PG als VV moet worden gezien als een begin of krachtige uitbreiding
van CvS aktiviteiten binnen de kerken. 'Binnen de kerken' hier bedoeld
als daar waar de (zondagse) eredienst in al zijn vormen en praktijken
plaatsvindt (dus als onderscheiden van gemeenteavonden, toogdageh?

b. De CvS-regio's moeten meer en meer in kont_akt_._t.redcD met andere
progresóiisve groeperingen binnen 'de kerken. De Psasaktie wordt daarom
landelijk én regionaal voorbereid én gehoedan.
c. De Paasviering moet door opzet en inhoud andere Paasvierincen
critisareji . Een deelinbreng in een Paasdienst (een schriftlezing of
een gebed doen) is hiervoor te wain.lg: die staat dan in een omlijsting
en kan worden opgevat als 'progressief element', 'politieke toepassing'
etc, (Dit is tenminste een Groningse ervaring. Ten tijde van de .Vietnamese oorlog werd dpoc dominees willekeurig iets gepikt uit een 'aan allt-r.
rondgestuurde opzet van dienst, ter opsiering van hun preken „ )
Wanneer "er. een landelijke opzet van dienst komt, dan zal die dus
gericht vors tuurd moeten worden.
. .
'
d» Uitdelan "van 'Psa-sgebeden bij uitgangen van kerken vervalt ook 'als
vorm: we b'.li j. v en ,dën'. 'c.p ."de kerkstoep staan }. en wekken gemakkelijk de
verdenking' ?asen/hat gebed te 'gebruiken'.» ; '. i • .
-' "
i. '4. ?asen:-. rsc>et :.Pasen- bli-:jveh;; zo'n Paasviering jLs. politiek.
_--, ...
Na :c;fJL-öGp.'- van,- Jds' dienst is de vraag 'overbodig':." wat betekent gelov.;.-:.
met je handen/ op maandag enz. Wij behoeven geen ' Paasprincipes ' te
„-.^
'vertalen' of te 'concretiseren', gelijk het CPA haar ' christeli j k e- .
.- :',
-orincipes'. . . . . . . j
3 ,,
'••"'' •:'.<• r- ^' " "i- r. '•"'
. ';;i:'Erctëird3tywe on's ui-tg-angspur.t nemen in de progressieve beweging
binnen de .'cerkan. bi.C' rr;c.tnèn.h'eel wear v/at opkomt' ( m. n','jd&. kerkelijke
c ) •, nioèi: -.cti.t^ ook; .duidelijk, genaakt kunnen v/orden.

II. 'l, ' theina ;- . oostanc (inb')' ; der doden
'.[' '.. .Gelc-.Q'f •- ;rn •<£& ep-standing" is niet geloof in' een onsterfelijkheid van
de niens of en hiernamaals'
- .."".'.
.......
(Ezechië I ' 37 maak-fc dit .heel duideli"jk) T
.
•
maar 'g'eïoo.f i n ' d e - ' o p s h e n d f n g eer doden_ ( i . t i ' t . één zcnderlirjge h a l f g o d )
., > r (p Ja-o ••ICori'nthe -15, 12' vv maakt dit 'dui deli j]$ ) ,
waar.b'i''j' 'Jczü.^[- Christus ' e_ors_te_Lin_Q;' is: Jezus is cpgastaan omdat alle
levens die geslacht sijn op .moeten staan ; toekomst moeten hebben
,; V';.:('l- "Corinthe 15, : ^&vV- r en "l Thsssalonicenzen 4, 8vv) .
e.r'fe'li jlcheicsê.elo^ . is het geloof :van henddie dit leven nog wel
eens' zoude'n willen herhalen ( 'wegen,s :daverend succes geprolongeerd : O .
.Maar 'als opgestane is Jezus Christus de eersteling van 'de levens die
geslacht waren om het v/o o r d van God' (Apocalups ", 9vv ) , 'levens die
juist geen baat hebben bij aen hierhanontnaals ,- bij een voortzetting van
deze bedeling»
- .•;•,.;/
Genoemde tekst uit de Apqcalyps (6, 9vv) wijst er ook op: bevrijdingsstrijd begint niet, in 19.78. j 'die afgeslacht werden' zijn broedres en
zusters, kameraden., . ....
•
• • ' ' • '
(andere 3:tukken 'uit de Appcalyps ' waaraan in dit verband te denkéi
valt zi.jn o.e. :..77 9vv en 20", .lly.v,)
II. 2. yj.ti:^aj:ie^
" •'
' -.
ïn de hur.dicr nn Mederland moei; dit Opstandingsgelpof zich wel
kerek teg^n:, ,
••.--,:
-• :
. '' •
a. d?j ,Qpvcr,ing' -van ;'de. 'bewapeningswedloop (N-bóm; atoombommen voor
Brazilië - Almelo / • verhoging var de oorlogsuitgaven - 350 m i l j o e n wil
Kruising a h a l e n uit eor. • ',/erkyei^genheidspot : )
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11. 3 . .Ingrsd: _ën't_err _vjan..._een_ P;a^s_d.i.enst
a° Tekst lezingen : z i e ' i a l « " J .b. Preek.
•'•"
'
• •

'

"

(II.3.)
c. Liederen: hier kan gekozen worden uit 'chhistelijke' en 'nietchristelijke ' (verzets)liederen„ We kunnen ze ook zelf schrijven.
Daarnaast moet er gezocht v/orden naar voorzangers en muziekmakers.
d. Schuldbelijdenis: als kerk .belijden we schuld voor het verstek
laten gaan van de kerk bij het ve'rzet tegen bijvoorbeeld de bewapeningswedloop, zoals die organisatorisch reeds lange tijd bestaat.
e. Voorbeden: m.n. de :voorbeden .kunnen op concrete politieke zaken ingaan. Onderwerpen voor de voorbeden zouden ook door de regio's aangereikt
moeten worden. Eventueel- kunnen we een goed bidder aanzoeken vdor
een precieze formulering.

.......... ..............4............--

........

f. (Avond)maal zou heel wel passen in een Paasviering (met paas.brooc:
en drank)
".
g a Na afloop: ?informatiemarkt , ? praatgroep jes , en andere aktivi t.;:.ten, ?paas-im.

III. 1. Een landeli jke dienst wofdb gehouden in Rotterdam»
In Goningen, Twente, Kampen, Nijmegen., Schaesberg, Eindhoven, U -'-.r-..
Amsterdam, (Zaandam), Leiden , .delf t , v/ordt een regionale dienst gehouden.,
Op zondag eerste paasdag. Vindt men ten tijde van de noL-mele diensten
geen onderdak bij een bevriende kerk. dan' de dienst wat aanvangstijd
betreft niet laten concurreren met de normale diensten -(wat inhoud en
strekking betreft natuurlijk wel).
III .2 o Er komt een landelijke commissie die de aktie exegetisch,
theologisch en liturgisch zal ondersteunen; zij zij komt tot een nadere
^vulling en verantwoording van een opzet dan nu ter tafel ligt»
i. j verzorgt ook de landelijk publiciteit ( IKON, landelijke bladert ej:.c.,

III. 3.
a. In de regio's worden de plannen strategisch en heologisch v s.:r <".!'.: v
doordacht. De regio's komen met voorstellen voor de dienst (liederen, r- •beden enz. ) «,
b. De regio's leggen kontakten met. andere groepsn in de p?. o.atscli ;".': :
kerken ter voorbereiding van de dienst, of stellen in reeds bestaande !:>. takten de zaak aan de orde.
c. Er wordt gezoch naar ruimte, tijdstip, voorganger, publicitaire
kanalen enz,
III. 4. Tijdschema.
Zowel landelijk als regionaal zou dit schema aangehouden rn.•>.:.•': c r.
worden; de tijd is kort, het zo ongeveer het enig mogelijke, we moeten
ons er dus strak aan houden.
6-11 febr„: aanzoeken van medeorganisatoren
landelijke commissie start haar theologische en ander-: v/ :~.
zaamheden „ Zo spoedig mogelijk stuurt zij stukken rond die de regio's
• "^ "i dienst kunnen zijn bij de uitwerking van een dienst.
13-18
: plaatselijke bijeenkomsten met medeorgani se. toren ter vco.v- •
reiding van de dienst,
Regio's ontvangen materiaal van de landelijke commissie,
Wanneer beoordeeld kan worden of er voldoende medeorg^.nl r ••
toren zijn (+_ 13/18-2) - een voorwaarde voor liet laten doorgaan •- 7
en wanneer dit oordeel positief uitvalt, kan begonnen v/orden met public.,
tair werk.
Ruimte, tijdstip, voorganger enz kunnen nu ook worden bo;:'"
begin Maart: in overleg met de regio's wordt een min of rneer def init;. "'
opzat op papier gezet,
12 Maari
; Landelijke vergadering over PG als W,
i namens de

commissie

-•'•o' itic over CvS e'n d.: kor:r. Q-Q l okafxj. niveau .
^H j, ar en da;i neb ik onvrede met de k o c- r s die Cv5 niet expliciet gemaakt;
i. j'r wel f ëïtcTijk "tegenover do kerk op' "T o ka al niveau vaart, iwe; omstandigheden hebben m.'j tot verheldering en uiteenzetting van dat standpunt uitgedaagd: de discussie over de politieke plaats van CvS en de komende paasaktie.
Het streven van Christenen voor het Socialisme vraagt steeds v.'cer órn.een
evaluatie van haar positie in de socialistische beweging. Dat is het goed
recht van do huidige discussie. Merkwaardig vind ik alleen dat de strategiediscussie zich slechts daarna c bezighoudt. Terwijl deaanlciding tot de" huidige
discussie, de verkiezingen, toch ook vragen opwerpen naar het politieke doen
en laten van de kerken, het werkterrein van CvS, Waarom is de
deconfessionalisering, in zekere zin althans , gestagneerd? Waarom zijn do
politieke partijen, vanuit de kerken zo weinig uitgedaagd tot een werkelijk
antikapitalistische koers? Voorzover CvS zichzelf verstaat als beweging in
de kerken zijn dit uiteraard ook kritische vragen aan CvS. Ik v,-eiger deze
vragen zonder meer te beantwoorden vanuit een alles verklarende (maar niets
zeggende) middcngroepenthcorie. '.Vat we in eerste instantie nodig hebben is
een analyse van wat er ideologisch omgaat op het kerkelijk grondvlak.
Do komende paasaktie dreigt een (de zoveelste) losse flodder van CvS te
worden. Nodig is een explicitering van het strategisch kader.
i het vervolgstuk zijn de gegevens ontleend aan en de conclusies geschreven
'•.. -C het oog op v/at ik overzie, dat is vnl. de gemeente waaraan ik participeer.
daar beperkingen aankleven.
02 jiejfc kerk£lijk_grondvlak_._
Allereerst hebik de groepsakti viteiten van de Amstelkerkgeraeente in 'de
periode van 1973 tot heden in kaart gebracht. Daaruit heb ik gefilterd wat
me nieer dan een Amstelkerkeigenaardigheid lijkt.
Vredeslievcndc' aktivitcitcn namen steeds een, belangrijke plaats in. In het
begin van de onderzoeksperiode functioneerde er een vrdeswcrkgrocp. Deze was
gestard in het kader van de vrodesweck, was rondom de gemeenteraadsverkiezingen aktief, organiseerde themadiensten waarin een opvallende
aandacht voor het micromilieu (het huwelijk) , loste zich ten slotte op in de
Nieuwe Levensstijlbcweging (siclO. Momenteel bestaan een Dirroelkring
(voorheen Nairobigrocp over techniek en milieupolitiek) , een antiterrorismegroep (pro
. -vel te verstaan) en een antimilitarismegroep. Opmerkelijk
is ook de grote steun die de aktie 'Stop de neutronenbom' kreeg en daarmee
zitten we midden in een landelijke ..aangelegenheid.
/"~^n belangrijk gedeelte van de aktiviteiten. concentreerde zich rondom het
'\. -rsoonüjk geloof. Een grote opgang( de CvSledcn tenspijt) maakten deze'
aktivitciten tijdens de Nieuwe Levensstijl'campagne in '75/'76 - een zaak met
landelijke dimensies. Er vornden zich aen gespreksgroep en een groep over
voeding. Daarin vertolkten zich m. i. een behoefte aan gsmesnschap en een
liturgisch-osthetische behoefte aan een stuk vormgeving van het eigen leven.
Wellicht door hun verenging tot genoemde momentcn( hebben wij CvSleden dat
bevorderd door onze ong opgevatte zakelijkheid? ) waren deze activiteiten
geen lamf leven beschoren. Op dit ogenblik draaien twee- groepen 'geloofsbeleving'. Zij zijn. als uitdrukkingen te beschouwen van d: behoeften aan
bevinding en zich rekenschap tegenover elkaar geven. Als grote gevaar ervan
zie ik verpsychologisering. Naast deze beide groepen is er een kring over
godsdienstige opvoeding. Vermeldenswaard is nog dat verschillende groepen
rondom het persoonlijk geloven in hun verslagen van machteloosheid t. o. v.
^c (grote) maatschappij . spreken.
II.. CvS

e_n__haar_ ].an_de_lijk£ lser

Vanuit mijn. ervaringen op lokaal niveau za?_ ik hier proberen de landelijke
"~tj.es te analyseren. Alles v/at hier als kritiek te berde wordt gebracht is
c^teraard ook zelfkritiek.
^ ..
- de heer dan een Nieuv/e Levensstijlaktie. Terecht heeft CvS-.cic; • •ITicuvc
Levensstijlaktie op haar okonoraische on politieke momenten (koiit'ekst en

.: snirati ;,o) doorliohc. raa^- vee-, a;; ^ jr\. -e'i L ..•". hc.: l't ;Jv5 v.-. ...n-L.-i o: g- en
"~-~uc.c-cht gehad. Door de uxouvc Levecnost^l to_t_ e_en_s[pbcrhcidsak'ti-; te
:dueer:;n h:cft CvS er -jccn^vat ep /-ei: r-; g-n ( ",ie onder I). De reden is in
...rstc instantie i v; f..--.:i ekononi.s'".] selio preoccupatie te zoeken.
- vredcsvve k!7S. i.c-.-lïijk te evalueren: de aktic v/as daarvoor t: geïsoleerd.
- vcrkiozinjsaktic. Er z.on slechts v/cinig jr;on.'j.,n o-i do manifesten-, '•.•er-o^rciding aan de ke'rl::d>.ur'.n na:.r deoeon avond van ae regio eekon:en. Ik
der.;c dat \ve do i-ogcl:jkhcac.-n van ^.'-n tnanifest overschat hebben. :'Iet sloot te
v;:inig aan bij de v/ercld van de door.sneekerkganger (tic bov/apening bijv. had
.:en cer.traal thema kunnen, zijn). . ; hadden hot veel moer i;i kerkelijke
groepen -..n gemeentesririenkorrsten aev: ,-j.eordo moeten stollen: discussie is een
uitstekende denkprikkel.
- 'Stop de neutronenbom'. I'.: vraag ae af of •-.leze zo sterk de gemiddelde
kerkganger aansprekende aktic niet veel nieei' steunpunten inde kerken op
lok.aal niveau ia de vo'r:/i v:.;r v/orkgrocjpjus r,vje(s)t zoeken. Groepjes die later
in breder verband kur.n^a gaan functioneren.
•/•'c kunnen analyserend n o.7; verder' •.;.•! a n dan deze kanttekeningen. Hier zullen
nog de propagandistische trekken van de verschillende akties onder de loep
geno.-en v/ordon. Ik denk dat deze :net de sociale achte-i-grcnd va.i CvS samenhangen. Studenten van kerkelijke huize neigen zoals bekend tot ran-d^••rkc-lijkheid. Vanuit cl o rand kan n o n alleen gctuigenisstandjcs ten toon
/reiden.
"'e kunnen ons onze oorsprong niet genoeg herinneren v.'illen '.ve de d-aannee
igend.e kinderziekten te ecvea komen.

De op-;e'c van ds nu volgende voei-etellen is de bovengenoemde kerkelijk-e
ter.deuzen in relc.tic- tot CvS tiioolo^isch-praktisoh te v e r d i e n e n . Uitgangs'ount hiervoor ±s de die.konale ger,v..eiLteconceptic: de g e m e e n t e is diakonaal
0 i' ze is niet (1). Hierbij v/ordt c.i.der dic.kon.a-r. t verstaan het kor'r.elijk
leven voorzover inhet kader van h e t dienen van god in Jezus Christus
f u n g e r e n d ( e e n k r i t i s c h , geen D e s c r i p t i e f c o n c e p t d u s ) . Het lijkt r.nj nuttig
onderscheid te maken t u s s e n al ./cm c o n. on b i j z o n d e r diakonaat. Onder het
algemene ciiakono.at vallen in be'_,in,-el alle aktiviteitcn afzonderlijk
(beroepsmatige , sociale , politieke c. d . ) , onder hot bijzonder diakcnaat alle
a k t i v i t e i t e n s p e c i f i e k in kerkelijk v e r b a n d .
a . b i j z o n d e r r'iakonaat.
CvS zal vredesgroepen in de gemeenten on parochies aioatan steunen en
p^richtcn. In de l r-n van de b€--woj;lng zal de CvScr ii- deze vredesgroepen
.; anti-ideaiistischc. koers voorstaan. In en vanuit da ze vredesgroepen
z u l l e n CvSleden v/ordcn g e r e e r u . t e o r d .
V.'snncer voldoende mensen in een geaecnte c;' narochio cioor do-,:c of rindern .
a k t i v i t o i t c n tot de overtuiging zijn gekomen" dat n; c t ooj op de navolging,het
diakonaat deelnanie aan de socialistische strijd aangewezen is dan zal een
CvSgemeente/parochic-groey; opgericht w o r d e n . K o t g r o t e voordcel h i e r v a n is
dat beter kan v/orden ingespeeld op in d e ' ' b e t rei feudo gemeen te of parochie
1 e v e- n d e k v; c s t i e s.
b. a l ;•: e-1 o e n d i a k o n 3 a t.
Het b clans v^n deze onderscheiding i.a ir.n. het vestigen van ds aandacht
cp een terrein wat het groot-ste doel wn het leven van do ^cruiddcld'; kcrk...•£'. n..:, e r or.ivat maar in br.schouv/ir.gen over h:-t dir'kcnaat ove-r h-t hoofd
.-3>:zi-vi\t te v/orden (de on-iorachcxding ',/erd ontwikkeld in verzet tcgon
e e n g c r e d u c c e r d e d i a k e n a l e gc- '^ '•- •'"' - •-"•'c:'- n c e p t i e ) . Concreet d e n k. ik a a n
jroepcn over geloof on .'erooonl' 'ke en;a'iei eatie, groepen behorend tot 66n
sociale; categorie waarin de ha .i s.j.;;••:.•-i. problematiek doorlicht wordt (een
boerengroep bijv.). CvS sel d-v rvcl ijke a'; tivi teiten dienen te bevorderen.
Landelijke «n regionale aktiea en ci-_ óeheline zullen primair de
e-tivi tciten o e lokaal niveau r,ioct-;;ri ondersteunen (2). Dit .13 r." tuurlijk
(_ -n pleidooi c'.e r'ctivit ;:i. ten t r. Tt"kc;i buiten de; gem e c n te., o.f _ parochie
'.vaarin vje participeren te staken. I-1 h f; t 3 c c-, i n.-v; is slechts h' -. t^_ "accent.

^-leen door a k t i o f t', zijr. cL:...i vaar de Kerkelijke m.?3sa zich b e v i n d t , ir-a-1 c;e
reien van apostelen en p m i r ' o i . lü d-j o r e n , z a l Cv3 een fulctor van
l.', fcokcnis zijn. J r. dan zal zo ^jn <-.,,n r--; I ornaat?, r van de keri; on een bijdrr.2o nan do socialistische or,r :c-: t c l i n g ( 3 ) . H r - t zij z o -

dco,'77-jcui. ;?::.
(1) "ücrraee worden af.^ev/ezon. do p,?..~torc.lc conceptie: de ;'je:r.eente als
verpozing, do apos'L-olr.xre eoncr-otic:' \vjj hebber, eer. woord voor de wereld, de
Icorhuiscc'.-.ccptis. Anders oixn c:i do lecrhuisconceptis komt bij de
dic.kc-n.~lc conceptie dr nadruk o-j de pre.':iu van do kerk te li~^cn.
(2} Er !.-oct nu eindcliik e-ons r.c-n bijbels-theologische scholing vc.n de
grond, komen. De bybelse th.;olo.cij i..r ecu uitstekend uitgangspunt voor oen
kritische benaderin;: van bac.l ---.i denken van dr kerk. Enkele motieven die
;-i.;j in discussie mot andere kerkleden van ^root bclan; zijn. gebleken: bijbels
'materialisme' (hot vlsesgev/ordon v/oord, de schepping) , do politiek van de
wossias ('Jezuc een revolution.:ir?: ) , het woord in beweging (bijv. Nu:;;.27:
"1-^Ll),hct ' universalisrne' var de heilige Geest (bijv.Araos 9J7-10, Jcs. k k'
(
+5:1).
•
t,3) Vooronderstelling is dat do socio.al-eküaoinische condities gunstig zijn
voor de boven £C£even bcnadoring.

,-J-k'-t oo-x or de paasjrj-ttic.
Var-uit de voorgcstoldcj beleidslijnen inde 'Notitie over CvS on. kerk op
l o ka i'l niveau' zal ik,OT -/c-rzook, c n!: •;!;', kanttekeningen r/, aken bij het ontwerp
' Panögcbod als volksverzet'. De beleidslenen van hei zich theologisch
re>"-,3eha;> go v; A C n aansluiten bjj aanwssi;;o k' rkcl/jkc tendensen v/orden in .
het outvverp _ehonorcerd,in a.inzet althar.s. Die van hot voeren van cc-n
iv.v.->aaldc aktic „iet een langere tcrmljnplanning en, spits van. het geheel, van
het z;ï c h invoivoren op lokaal niveau echter nauvfeliikö of niet.
Als at- aktie /vich to^s^itst o-> c.c.'.! gebod,vrees ik dat ;;-:lfs de maanniensjes
cnc niet zullen hor-;;i,lant otaan. . . , Ih ;vil alleen n-r.aï zeegen, dat we de
follo'.v-up heel goed moeten voorbereiden '--/il ae aktic 3:iii' eTfekt sorteren.
Er moet gelegenheid z.ini tot discussie-, stante pede,'-:!- zullen, v/erkgror.pjes
moeten worden opgericht (voorzover niot aangesloten kan v;erden bij bestaande
groepsaktiviteiten) om vcor mobilisatie op langere termen zor^ te dragen.
Ik heb zo min; tv/jjfol^ ovor hst gemak v; r; a n?, c c- de aktie op lokaal niveau
.3 ver jen om on zal v.'ordc-n. T»/e zullen hard, vra--;olijk hard iuoe ten v/erken v/il rie
aktio enige. omvang krijsen. ;7e zullen acuut contacten r.oetsn gaan le.;gen met
predikanten, pastoors 'en andorc j.nvloedrijke figuren en groeien op lokaal
niveau il). Helemaal intrigerend is do vraa£ v/ie vcor een Cederen, anti-. ;
ealistische follov/-up moeten gaan zor^; dragen. Juist hier dreigt het
sterk afzijdige karakter van CvS op lokaal niveau ons te saan opbreken. V'e
zullen, bewust c-r naar ~aoeten streven leden in de v:, r.r. chili v: d e gemeentor:
e;; parochies te '.vinnen - oen aktivitcit te bs^i.nner i;iot h'=t leggen van
contacten. E:i ook,v.fe zullen zeli in de gerneonten en parochies aan de ganc
iVioetc-n gaan.

jan.'73.
(1) De .aktiviteit.-n kunnen vcor een deel heel v/el correleren r.iet de
aktiviteiten in het kader van 'Stop Co neutronenbom ! . Dat hangt ook van
de precieze thematische invulling af.
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Aan d.e lezers van Opstand.
Betreft: uitbreiding van de ultracentrifuge-fabriek
Beste mensen,
Op het moment dat we dit schrijven is het debat over de uitbreiding van "Almelo"
in de Tweede Kamer nog aan de gang. Het is al wel duidelijk wat de uitkomst zal
zijn: voor de uitbreiding zal het groene licht v;orden gegeven. Het CDA laat wel
kritische geluiden horen over het ontbreken van garanties van Brazilië, maar
gaat verder met de uitbreiding akkoord. Dit besluit van het parlement maakt de
demonstratie op 4 maart a. s. niet zinloos. Integendeel: deze is des te noodzakelijker als protest tegen de ondemokratische besluitvorming rond het u.c. projekt,
Ook met het oog op de te vervrachten volgende uitbreidingen van het projekt is
een breed protest nu meer dan ooit nodig. Er wordt namelijk al aangedrongen op
uitbreiding tot een kapaciteit van 10.000 ton verrijkt uranium per jaar om het
projekt "kcmmercieel gezond" te maken. Bij de uitbreiding die nu is goedgekeurd
gaat het om de eerste 2000 ton.
Het protest tegen de uitbreiding van de ultracentrifuge-fabriek in Almelo heeft
zich de laatste v:eken sterk verbreed. Nog nooit te voren hebben zoveel organisaties zich gezamenlijk verzet tegen een beslissing op het gebied van kernenergie. Er zijn dan ook veel problemen met de uitbreiding van "Almelo" verbonden:
— verscherping van de tegenstellingen

tussen arm en rijk

— voortgaande vermilitarisering
— de verdere uitbouw van de Uestduitse atoomstaat
- de werkgelegenheidsproblematiek in Twenthe
- aard en oorsaak van de u energiekri~is ; ' enz.
Een groot aantal organisaties, waaronder CvS en de NCSV, hebben een "Almelomanifest" onderschreven, waarin deze punten worden uitgewerkt. De tekst van
dit manifest gaat hierbij.
Deze brief is vooral bedoeld om een beroep op u te doen mee te werken aan de
komende aktiviteiten. De komende v/eken zal hard worden gewerkt aan mobilisartie voor de landelijke demonstratie op 4 maart in Almelo.
l're willen u de volgende mogelijkheden voorleggen:
- Het verspreiden van de "Almelokrant" in uw woonplaats. Deze krant is verschenen als derde in de reeks energiekranten en licht in toegankelijke taal
de verschillende bezwaren tegen "Almelo" toe.
- Het verschaffen van informatie via plaatselijke en regionale kranten en via
kerkbladen. Het aktiesekretariaat (Tweede Weteringplantsoen 9, Amsterdam, tel.
020-221366) beschikt hiervoor over kant en klare artikelen. Zie ook de bijgevoegde tekst van Ds. Buclces die mogelijk bruikbaar is voor kerkbladen.
- Het. bekendheid geven aan en wen/en van deelnemers voor de landelijke demonstratie op 4 maart a. s. Oproepen zijn bij het sekretariaat verkrijgbaar.
- Het aan de orde stellen van de regeringsbeslissing over Almelo in het kader
van de kerkdienst. Te denken valt aan de voorbede.
Wij verwachten dat juist CvS—leden en lezers van Opstand kontakt kunnen leggen
tussen plaatselijke energiekomitees, afdelingen van politieke ^partijen of andere groepen die met Almelo bezig zijn enerzijds en anderzijds groepen die binnen
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de kerken aan het werk zijn. W i j denken -bij-dat—laatste aan vredecwerkgroepen,
"kernen" van de IXV-alctie tagen d-3 kernwapens, groepen ontwikkelingssamenwerking
enz. Als een voorbeeld hoe een plaatselijke samenwerking kan verlopen voegen
we een verhaal over Hageningen toe.
Hij hopen op veel steun uit
bij ons terecht,

de kring van Opstand-lezers. Voor reakties kunt u
liet vriendelijke groet,
t

(leden van CvS)
Informatie:

HOGBLIJKHEDEM UT EEIT PLAATSELIJKE SITUATIE
Voor een gedachtenbepaling wat in een plaatselijke situatie zoal mogelijk is,
is het misschien zinvol om enkele ervaringen in I.'ageningen weer te geven.
Samen met het manifest ou een agendavcorstel zijn de plaatselijke afdelingen
van de landeli;":e organir: .'des die het manifest hadden ondertekend plaat
selijke werkgroepen zoals milieu- vredes- en derde wereldwerkgroepen, vrouwen—
café, wereldwinkel en andere waarbij belangstelling te verwachten is, uitgenodigd voor een vergadering.
PSP, CPN, Aïf.TV. SP, ??R. '..'ag. Studenten Organisatie, CvS, werkgroep LatijnsAmerika, üiliouuerkgroep Uageningen en Agromisa blijken tot de meeste inzet
bereid. Met C DA-.; 011/50 ren is gesprek mogelijk en nodig; de uitstekende diskussie—
brochure "Energie or<o osn zorg:" van de Industriebond—WW is een prima ingang
voor de vakbonden.
Bewust is gekozen voor conadering van de kerken. Als ingangen naar de kerken
zijn met name do vrsde^rcrkgroep, werelddialconaatuerkgroep, Solidaridadgroep,
IKV-kerngroep, Nieuwe Lever.sstr.jlgror-p van belang; ook studentenpastores en
pastores van sommige wijkgemesntcn.
Het manifest bleok na opheldering van enkele misverstanden bruikbaar als gezamenlijke "basis voor vcvi-tgaar.de samenwerking.
Plannen zijn geitviakt voor:
- het huis aan hu ie verspreiden van kranten, vermoedelijk gekoppeld aan kaartverkoop voor eer, p lar.tr «l i j k? bijeenkomst
— affiches, marktkrc.jmp.je- soandoek :.n winkelstraat
— artihalen ir. do •olcatsslijka pers
— organistaie vsn. een avo^d
Gekozen is voo.- een bijeenkomst met een informatief karakter; verschillende
groeperir.gau hadder, voorkeur voor een demonstratieve bijeenkomst. Het gevaar
hierbij is dat dat neerkomt op preken voor eigen parochie. Omd^t de bericht—
gevingover de vole asp3kten van de u.c. in vele media lange tijd belabberd
is geweest, moet er van worden uitgegaan dat een belangrijke groep mensen
zich nog een standpunt raoet vormen. Het is nodig hen hiertoe de kans te geven
door een goede selektie van sprekers op de avond zelf.
Een uitnodiging voor
de bijeenkomst w'.ar 20 mogelijk ook namen van vakbonden en kerkelijke instellingen onder staan kan eer. goede bijdrage aan bewustwording zijn en een groter aan—
t.al mensen tot het "besluit brengen op 4 maart in Almelo te demonstreren.

Het-Hon Prolif eratieverdrag
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Brazilië he^ft het non proliferatieverdrag (HPV) dat de aangesloten landen
verplicht geen atoomwapens te maken, niet ondertekend. Overigens biedt.ook
dit verdrag nauwelijks gar^ities tegen de verspreiding van atoomwapens. Er
is slechts kontrole achteraf en elke ondertekenaar kan het verdrag met een
termijn var. drie maanden opzeggen. De kontrole gebeurt door het IADA (het
internationale atoombureau), maar deze kontrole is niet meer dan een vaststelling achteraf dat er splijtbaar materiaal verdwenen is. Sankties kan de
IAEA niet opleggen.
Snel groeiende atoommarkt in de derde wereld
De ultracntrifugefabriek in Almelo is niet alleen gericht op Brazilië en de
"behoefte aan verrijkt uranium in I'e s t- Duitsland, Nederland en Groot-Brittanni"e maar, als onderdeel van de verkoop van reaktoren door de westduitse industrie, ook op de wereldmarkt. Het aantal mogelijke kopersneemt snel toe,
ook onder de diktaturen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika: Iran, Indonesië,
Zuid-Afrika, de Filippijnen en verschilledde andere landen. Twee faktoren
spelen een rol: in de eerste plaa~ts ontslaat er door groeiende protesten in de
geïndustrialiseerde landen toenemende onzekerheid over de toekomst van de
atoomenergie daar. In de arme landen zijn het met name de diktaturen die
nog bereid zijn de grote financiële offers te brengen die voor een atoomenergieprogramma noodzakelijk zijn. Doordat veiligheidsmaatregelen prijsverhogend
werken is de kans dat in deze landen minder streng de hand wordt gehouden aan
veiligheidseisen reëel. Daardoor lopen de bevolking, de wereldvrede en het
milueu direkt gevaar. De invoering van deze kapitaalsintensieve en technisch
hoogontwikkelede vorm van energie op trekking is zeker niet in het belang van de
"bevolking in de ontwikkelingslanden en zal de afh ankelijkheid van de geïndustrialiseerde laneen alleen vergroten. Het afzetgebied in de industriële wereld
is waarschijnlijk aanzienlijk kleiner dan ingeschat. Vandaar dat de afzet van de
de UCH in Aleelo uiteindelijk in toenemende mate in de derde wereld terecht
moet komen, wil men de opgezette fabriek niet stil hoeven leggen.
'JCst— Duitsland als atoominacht?
In Tcst-Suropa bestaat het gevaar dat n » Crroot-Brittanni"een Frankrijk-nu' : óók
'..'eet— Duitsland de beschikking krijgt over atoomwapens. Hoewel Ifeot-Duitslehd
op eigen grondgebied geen atoomwapens mag 'oduceren, krijgt het de beschikking over de middelen die het mogelijk maken in korte tijd een atoommacht
op te bouwen. Een dental westduitse politici heeft herhaaldelijk verklaard
atoombewapening na te streven. Daartoe zullen enerzijds de nauwe nucleaire
samenwerking met landen die het NPV niet hebben ondertekend, zoals Brazilië
en Zuid-Afrika, en anderzijds de opbouw van; een eigen atoominductrie kunnen
bijdragen. Vaak wordt gesteld dat Nederland in Urenco moet bliiven om invloed
uit te oefenen op de westduitse exportpolitiek en viade Muclear Suppliers
Club op de wereldpolitiek.
Voor alsnog zijn de resultaten van de inspanningen op dit gebied minimaal en
er zijn geen aanwijzingen dat dit in de toekomst wezenlijk anders gal worden.
Radio—aktlef afval en de kans op ongelukken
Uitbreiding van de ultracentrifuge fabriek is een sterke stimulans voor de
ontwikkeling van atoomenergie in ïlederland, Uest-Duitsland en Groot—Brittannië. Voor het probleem van het radioaktief afval is geen oplossing gevonden
die veiligheid garandeert voor tasns en milieu gedurende de tienduizenden
jaren dat dit afval gevaarlijk b l i j f t . Er wordt bovendien gesteld dat de kans
op ongelukken met atoomcentrales, transport en afvalverwerking, klein is, maar
de gevolgen zijn mogelijk onvoorstelbaar groot.
'~--: - " ""
Naast het gevaar van verdere verspreiding van atoomwapens zijn déze risiko's
een belangrijk argument tegen de invoering van toomenergie.

ALI--JELOMAIJIF5ST .
Verspreiding van atoomwapens door vreedzame atoomenergie
In de ultracentrifuge-fabriek in Almelo wordt verrijkt uranium geproduceerd.
Uraniumverrijking behoort tot de gevoelige technologieën die een sleutelpositie innemen bij het vreedzaam ^ebruiic van atoomenergie en de produktie vanatoomwapens. De technologieën - van de vreedzame atoomenergie zijn bijna identiek aan die voor het maken van splijtbaar materiaal voor atoomwapens. Be
technologie van de splijtingabcm is nauwelijke meer geheim en niet erg moeilijk. Momenteel is de' verspreiding van" atoomenergie het belangrijkste kanaal
voor de verspreiding van atoomwapens.
Werkgelegenheid in Twenthe
Het argument dat de ultracentrifugef abriek bijdraagt tot een vermindering
van de werkloosheid in Twenthe berust niet op feiten. De uitbreiding levert
maar weinig permanente arbeidsplaatsen op. Voor hetzelfde bedrag dat de regering nu in de ultracentrifugef abriek wil investeren zou veel meer werkgelegenheid geschapen kunnen worden, in zinvolle sektoren. In de energiesektor
valt te denken aan investeringen als: de produktie van apparatuur voor stadsen uijkverwarringsinstallaties; van warmtepompen voor woningen, flats en bedrijfsgebouwen; aan de ontwikkeling en de produktie van technologie en apparatuur t.b.v. de toepassing van zonne- en windenergie; ontwikkeling van moderne e:rploratietechnicken en produktie van apparr-.tu.ur voor de winning van
steenkool alsmede de produktie van nieuwe technologieën voor de toepassing
in de steenkoolindustrie voor de zogenaamde Total Energy installaties en
warmteterugwinningssystemen. De twent.se machinefabrieken leveren hiervoor
een goede basis.
Uitbreiding op aandrang van.T:cst-I?uit3land
Op uitbreiding van de UCN wordt zeer sterk aangedrongen door Uest-Duits land.
Het heeft een deel van het verrijkt uranium nodig voor- de exportorder aan
Brazilië", voor levering van de komplete nukleaire cyclus: 8 atoomcentrales,
oen broidctofctcvcnfc-.brick, vo ,rijkt urcniua, een verrijkingc- en een opuerkingcfdrrick. Brazilië- ksn dsn beschikken over beide gevoelige techiv legioen: verrijking en opwerking, waardoor de stap naar een eigen atoombewapening
wel zeer klein is geworden. Volgens dit kontrakt krijgt West-Duitsland toegang tot natuurlijk uranium van Brazilië, waarmee het zijn eigen atoomenergieprogrc;:TOc, veilig kan stellen.
Brazilië: militaire diktatuur
Brazilië wordt beheerst door een militaire diktatuur die sich schuldig maakt
aan een voortdurende schending van de mensenrechten. Brazilië streeft naar
hegemonie in Latijns-Amerika en voert een wapenwedloop met Argentinië. In
dat kader zou een eigen atoombewapening goed passen. Verschillende Braziliaanse reg-eringswoordvoerders hebben verklaard dat een eigen atoombewapening
onontbeerlijk is. De snelle ekonomiese groei in Brazilië is.ten koste gegaan
van de armen. Terwijl het BNP in.de afgelopen tien jaar metplusminus 2^0 procent groeide, zijn de re'éie lonen van de mensen met ongeveer 50 procent gedaald. Een kapitaalsintensieve technologie als atoonenergie zal. de schuld
van Brazilië nog verder opdrijven, waardoor de situatie van de armen nog
verder zal verslechteren. Bovendien heeft Brazilië de beschikking over onder
andere grote hoeveelheden witte steenkool.

Hogelijke aantastijng demokratische vrijheid
Door de invoering van atoomenergie vrordt de bevolking voortdurend "blootgesteld aan de ri^iko's van diefstal en misbruik van splijtstof of saboïrage
van atoomcentrales. Daarom is er een absolute beveiliging, bewaking en kontrole nodig van mensen, transporten en installaties. Hierdoor zou een klimaat
kunnen ontc-taan dat negatieve konsekwenties heeft voor de burgerlijke vrijheden van mensen en groepen in de samenleving.
Ilogelijkheden voor geringer gebrujjc en nieuwe energiebronnen
Het wordt steeds duidelijker dat het mogelijk is te voorzien in de nergie—
behoefte op middellange termiujn door oplossingendie verspilling tegengaan.
Ook zijn er verschillende technieken om nieuwe energiebronnen te benutten.
Deze bespariingen en alternatieven zouden door een gerichte politiek sterk
gestimuleerd moeten worden.
Onderzoek en energiebeleid tot nu toe eenzijiig gericht op atoomenergie
Tot nu toe is atoomenergie eenzijdig gestimuleerd door steun aan bedrijven en
wetenschappelijk onderzoek. Alternatieven zijn onvoldoende onderzocht. Gezien
de enorme heoveelheid geld die door overheid en bedrijven reeds gestoken zijn
in de ontt/ikkeling van atoomenergie, bettaat er grote druk om atoomenergie
op grote schaal verder in te voeren. Een verdere ontwikkeling van atoomenergie legt beslag op een 20 grote hoeveelheid kapitaal dat daarmee de weg naar
een nieuwe energiepolitiek wordt geblokkeerd.

IE ATalEN VAN BRAZILIL'

Dr. J.J. Buskes

Dit is de tekst van een bijdrage voor het IIC01T—progrcLxia"De andere wereld
van zondagmorgen r ' van zondag 3 januari j.l. De meer recente ont i ikke l in gen
zijn er dus nog niet in verwerkt.
Almelo is momenteel in disukssie, dat wil zeggen: de fabriek, die in Almelo
staat, de Ultra-Centrifuge-Nederland, de fabriek van de uraniumverrijking,
die gebruikt kan v/orden voor de i^oductie van atoombommen, maar ook voor
brandstofvoorziening van c.tomcentrales. In 1970 sloten West-Duitsland, Engeland en Nederland het Verdrag- van Almelo (Urenco).
De vraag om. welke het op het ogenblik gaat is of de fabriek al dar. niet uitgebreid moet worden. Duitsland heeft namelijk een miljardenkontrakt met
Brazilië gesloten: de levering van minstens zes atoomcentrales, die voorlopig afhankelijk zuleen zijn van de brandstof,• die door Urenco verrijkt wordt
en Brazilië heeft geen belang bij het contract met Duitsland, als dit a''In
verrijkingsbeloften niet nakomt.
Het staat nu wel vast, dat het ministerie van Agt de fabriek zal uitbreiden zoals
zo.sls ook het minsterie den U:rl van plan was en premier van Agt vindt een parlementair debat vooraf niet nodig.
Volgens de ÏIRC is het voornaamste struikelblok steeds geweest dat Brazilië
het verdrag tegen de verspreiding-van kernwapens niet ondertekend heeft en
geen waterdichte garanties bood om misbruik van in Almelo verrijkt materiaal
te voorkomen. Volgens de regering heeft het die garanties nu wel geboden.

_x --/raag mij af wat- garanties van" Brazilië waar d" "zij h,' "waar dan nog bijkomt
i -&* Duitsland geen door Nederland geëiste garanties zal accepteren die voor
- -razilië onacceptabel zijn.
..'-^arctn mijn eerste toespraalcje in 1973 niet een stichtelijk woord- is, maar
-•.-• ; n politiek-technisch probleem aan de orde stelt? Omdat ik van Brazilië
•,-'.r>. en ander afweet. Sinds 19&4 heerst in Brazilië een militair regime, dat
•'•.--\d regeert met geweld in onvoorstelbaar vele vormen. Er wordt gemarteld
-;:i aan de lopende band verdwijnen Brazilianen, die de regering niet welgevallig zijn. Bom Helder Camara is monddood gemaakt en het volk leeft in armoe.
O-e 3^.?. ld, dat Brazilië het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens wel
-••-., o... bekend had, dan zou ik die ondertekning waardeloos achten. Het heeft de
vtviclaring van de rechten van de mens wel ondertekend, maar lapt die ondertekening aan zijn laars, waarmee het ook het volk onderdrukt.
nijn twaalf kerncentrales gepland. Kosten: 15 miljard dollar!
ï1; nationale schuld van Brazilië bedraagt 31 miljard dollar. Wie moet dio
'--drager, opbrengen? Het Braziliaanse prolerariaat. Het nationale product is
ü- 10 jaar met 220?' gestegen : maar de lonen zijn met 45/-' gedaald. Ze behoren
•;•'•". de laagste in de wereld. In de rijkdom van het land deelt maar 3/"i van de
'••L volk ing.
i.t: bouw van de kerncentrales houdt in ? dat de lonen laag moeten blijven.
:..'-• irj. 1 1 en. nog meer kinderen dan nu van honger omkomen. Volgens de officiële
."••..•: -•.nstieken is de helft van de kindersterfte beneden de 5 jaar te wijten aan
ondervoeding.
!>.• -.'ud- voorzitter van de Braziliaanse parlementaire commissie voor cnergiesalcen .
.J-..e uit- het parlement v/er d verwijderd en zijn burgerrechten voor 10 jaar ver: -'-"'---^ -- hij
is nu bij de Wereldraad van Kerken in Geneve werkzaam- zegt: "Indien Nederland vindt dat zaleen voorgaan, dan is uw land medeverantwoordelijk
••/c o r de dood van duizenden kinderen 1 '. De beslissing om met kernenergie te begin
.'i'::: ±s een militaire geweest in verbcn met de verhouding van Brazilië en Argen"•.;'.„ is, die > iden zich al jaren op een ventuele oorlog voorbereiden. De post
;.. i.i..taire uitgaven op de betgroting van Brazilië ligt tussen de 25 en 30yb.
:i : politieke—technologie gaat op autonome wijze haar gang en bepaalt zelf haar.
.-\-':_c,erdag las ik in Trouw dat de zaak nog niet helemaal rond is. Ze is dus v/el
::i.;:.ia rond. T..rat Ifest- Duitsland, Engeland en Nederland aan Brazilië in een nota
~-.iI.1en voorleggen , zal onze premier in een brief aan de Tweede Xam.cr. meedel-5'-"u Die brief zal de Kamer echter pas ontvangen nadat Brazilië op de nota
~ei-3ageerd heeft. Hen verwacht ook niet dat de Kamer nog enige invloed op de
-j^h zal kunnen uitoefenen. Ongelooflijk. Over democratie gesproken.
'.'•.' /ierhaal vrat dr Lysaneas liaciel zegt: ; 'Wanneer Nederland vindt dat zaken
/G.-.Tgaan, dan is het medeverantwoordelijk voor de dood van duizenden kinderei
.!.-;xn Helder Camara heeft gewaarschuwd. Ons volk vereert de aartsbisschop, die in
•...VI -3razili'2 strijdt voor de armsten der -armen, het subproletariaat. Ik vind he
'-j-.-r. uel stichtelijk om Ons volk, onze kerken, ons parlement en onze regering
uc vraag te stellen T of de stem van Dom Helder Camara nog enige waarde voor ons
•lü'^'t. Zij is de steir van hen, die gedoemd zijn tot awijgen en uitgeleverd
'•o r denaan de machthebbers in Brazilië, nu gesteund door' !:est- Duitsland, En£/ai.v;;l en Nederland.
'•'-.:.y.i vrees is, dat ons ministerie in haar overwegingen en besluitvorming geen
gedacht heeft aar. de armen van Brazilië. In elk geval hebben vrij
geen woord gehoord. Dat vind ik heel erg. Overigens wens ik alle
j.1; ist eraars veel heil en zegen in 1978 toe.

Hieronder volgen mijn sugres tles en voorstellen r.a ir ^aanleiding
van de vraag van het Internationale vorbinc.ingscoir.ite op we-lke
manier CvS "aandacht kan schenken aan het f eminisme" (zie notulen
van november ' 77) «I— hoor;, dat er reactios op zullen konen van
de regio's en de lande 11 i ke vereadering a
Een belan-rljke aktiviteit v^n CvS is deel te nemen aan kritiese, anti-kapitallstiese bewegingen en hun belangen on der de
aandacht van Verkel^ i^e ^rceaeriTen te brengen en deze 'i:e vrasen
om standpunt en ondersteuning.
Een goed voorbeeld hiervan is de aktie tegen de neutronenbom,,
Zo zou CvS ook met betrekking tot het feminisme kunnen doen, '"are
het niet dai1 er zich dan enige problemen *Z9ordoen<,
Ten eerste bestaat het feminisme niet in die zin dat het een georganiseerde aktiegrooo is met een eenduidige strategie en steeds
dezelfde prioriteiten c Sinds het begin van de tweede feministiese
golf eind zestigBT jjaren zijn er zoveel aspecten van vrouwenor.derdrukklng zichtbaar geworden, dat er bijna evenzovele praat, v/erken aktiegroepen zijn ontstaan,,
Een tweede bezwaar is dat het niet in de eerste plaats een taak
van GvS is om de belangen van vrouwen naar of in de kerken te
vertegenwoordigen!, Maar daar kom Ik later nog o o terug „
Van belang is dus allereerst een oriëntatie om kennis te
maken met de diverse vrouwengróeperingen en hun aktiviteiten
en een inzicht te krijgen In hun standpunten 3
Kontakten leggen met vrouwengroepen door de regio's 2^1 lijkt me
daartoe de meest geëigende T-"'eg naast publikaites van allerlei aard
in Opstand (en Elthoto?): informatie, analyses boekbesprekingen-,
verslagen van aktiesWil CvS aktiof deelnemen dan ligt het 't meest voor de hand
dat te doen "via" CvS;-vrouwendIe "al iets aan feminisme doen"o
Ik heb er alleen geen flauw idee yan of, hoe en waar CvS-vrouwen
sich met feminisme bezighouden „
Zelf ben ik lid van V-rij Vrouwen Eisen, een organisatie waarin
vele groepen zich verenigd hebben om te vechten voor legalisatie
van abortus; de eisen zijn: abortus vrij, de vrouw beslist erabortus in het ziekenfondspakket.
Zowel voor Cv3--Ne<~~erland als de Internationale bewging lijkt
mij ondersteuning van de abortus s tri iel een uitstekende kennismaking met de f eminis t ie s e beweging en bag.drage aan de bevrijding
van vrouwen a
Een meer praktiese reden Is dat in abortus-aktlegroepen va°.k
vele vrouwengroepen samenwerken zoals in wij Vrouwen. Eisen b.v,
DolleMina, f em-s oc , NVB. COCr-Vr ouwen, PPH-vrouwsn , Uit ervaring weet
Ik dat je zo goed op de hoogte blijft van discussies, akties e ^ d u
in de vrouwenbeweging-,
Belangrijker natuurlijk is. dat re legalisatie van abortus eon
fundamentèèie voorwaarde is voor de bevrijding van vrouwen; al
onze inperking en ultbuitng berust sexisrce d n v/,z<. op grond van
onj l ij'i1 en hot wordt tijd dat dab verandert-.De mogelijkheid om
legaal een abortus te laten verrichter: is een belangrijke stap
daartoe,Ook de patriarchale sructuron, de overheersing van mannefc__
over vrouwen,als "natuurll jk gevolg.? van onze biolofriese kenmerken''
v;orden daardoor bedreigde hot "moeder, de vrouw" owrdt niet langer
als een v-\nzolfsprekendheid goz-"n0
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u i t n o d i g i n g / i n f o r m a t i e
aan: allen die "betrokken zijn bij of "belangstelling hebben voor de Basisbeweging
Nederland (o.a. in basisgroepen en kritische gemeenten)
allen die zich bezighouden met theologie, bv. aan de Agogisch Theologische
Opleiding te Utrecht, aan de fakulteiten en hogescholen, en in ander verband
allen die aangesloten zijn bij de Beweging Christenen voor het Socialisme
Nederland
TIEN

JAAR

KATHOLIEKE

WETENSCHAPPELIJKE

INSTITUTEN

THEOLOGIE - O P L E I D I N G

- feit om te gedenken ?
- tijd om te vragen naar

de basis van de theologie
over ervaringen, analysen, praktijken en beslissingen
waar we niet langs kunnen
ingeleid door

hoogleraar pastoraal-theologie
te Giessen (BED)

aan de fprumdiskussie nemen ook deel:
(Basisbeweging)
(Dekaan Theologische Fakulteit Tilburg)
(Agogisch Theologische Opleiding Utrecht)
(Christenen voor het Socialisme)
' N?.l.v
deze studiedag is tot stand gekomen in een samenwerking
tussen Maranatha, vrijwilligersgemeente te Tilburg, en
de Werkgroep 'Dienst aan Basisgroepen en Kritische Gemeenten
Nederland' te Utrecht
en vindt plaats op zaterdag 11 februari van 10.30 tot 17.30 uur
in Maranatha, Prof, Gobbenhagenlaan 19 te Tilburg

rond half januari komt in de vorm
baar van de inleiding van
wilt u bijgesloten affiche(s) ter
lenden in uw kring een duidelijke
vraag toegezonden; wilt u ook via
deze studiedag;

van enkele stellingen een samenvatting beschikop aanvraag worden deze toegestuurd;
informatie/uitnodiging voor andere belangstelplaats geven; meer eksemplaren worden op aanuw eigen informatie-media aandacht vragen voor

in verband met de verdere organisatie van deze dag ( o . a . verzorging soep en
broodjes voor de middagpauze) wordt u dringend gevraagd om bijgevoegd aanmeldingsformulier uiterlijk vóór ^ februari a.s. terug te sturen naar onderstaand
adres; daar kunt u ook meer informatie verkrijgen.
"''-V-. 1 - '^
M A R A N A T H A (tel. 013-67.53.02)
PROF. COBBENHAGENLAAN 19 - TILBURG
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Evaluatie

7 / a-b / 2-3

23-5-1973

Betreft:
CHHISTS1TE2I_YOCR EET SCCIALISMS_en de_3TA:_TG'J:LISCH3 PROGRESSIEVE VOLKSPARTIJ
Een "officieel" standpunt van de beweging "Christenen voor het socialisme"
(CvS) net betrekking tot de pas opgerichte "Evangelische Progressieve
2ar±±;jïx^::c Volkspartij" (E?7) werd op de landelijke CvS vergadering van
4-2-1978 nog niet bekend, v/el werden in de "wandelgangen" enige opmerkingen over deze nieuweling aan het politieke firmament beluisterd.
Hieruit kan worden afgeleid dat bij CvS (nog) weinig of geen belangstelling voor de EPV bestaat. Ken beschouwt de nieuwe partij als een voortzetting- van de in 1970 opgerichte en thans ter ziele zijnde Evangelische
Solidariteitspartij (ESP). In een dergelijke partij (die zich ontbindt
als de verkiezingen geen sukses v/orden en dan onder een andere naan
weer terug komt) zullen de leden van CvS geen vertrouwen stellen. Tot
nu toe althans is slechts afkeer merkbaar.

Gezien:
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datum

2 4 JAN. 1978

CO

b.
Distr.:

6^'" d.

- Be? -

Afschr.:
Datum ontmoeting

BO:

Datum rapport

Volgno. Inf. rapp.

Evaluatie

13-1-1978
Betreft:
CHRISTENEN VOOR_KET SOCIALISME (CvS)
De landelijke vergadering van de beweging "Christenen voor het socialisme"
(CvS), welke waa gepland op 7-1-1973 is uitgesteld tot 4-2-1978. Oorzaak
van dit uitstel zou zijn het geringe' aantal mensen dat voor de geplande
vergadering kon worden verwacht. De agenda voor de vergadering van 4-2
zal dezelfde zijn als voor de afgelaste vergadering van 7-1-1978 waa
vastgesteld.
De CvS-werkgroep "materialistische exegese" zal van 20 tot en met 22 januari 1978 een conferentie houden onder de titel "materialistische lezin* van de Bijbel". Als inleider zal funderen de Fransman __
- Yoorta zullen "optreden"^___
_
hoogleraar aan de katholieke theologische hogeschool te Amsterdam,
decent aan de
agogiach/theologiésche opleiding te Utrecht
.
_, predikant
te Heerhugowaard en
\t Delft. De conferentie zal
worden gehouden in "Woudachoten" te Zeist. De conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met het Kritische Kerkprojekt van de Nederlandse
Christen Studenten Vereniging (NCSV)
Op 27 en 28-1-1978 zal eveneens op "Voudschoten" te Zeist een conferentie
plaats vinden over het thema "oecumene en socialisme". Deze bijeenkomst
wordt georganiseerd door de sektie "Kerk en Theologie" van de werkgroep
"Oost Europa Projekten". Als inleiders zullen aanwezig zijn
_
., theoloog uit de^JXDR en;-/
.
, wetenschappelijk medewerker aan de theologische fakulteit van de Universiteit van Amsterdam
en aktief in de beweging Christenen voor het Socialisme. De Werkgroep
Oost Europa Projekten (-voorheen ?- verbonden met de NCSY) is gevestigd
te Utrecht, Parkstraat 9.
einde.
Gezien,:
bijlagen: agenda CvS-vergadering 7-1-1978
bericht uitstel vergadering 7-1-1978
aankondiging weekend "materialistische lezing Bijbel"
aankondiging conferentie "oecumene en socialisme".
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Neutronenbom
In Groningen is een „Kerkelijk k n m i
lec Stop d(- .\~cut ronenfHrtii" opgericht
dd'ir veronl i i i h i i ' rhrisjlcncn uil diveruc
k v r k e l i j k i - ( j f m c c i i i n i . ,,V'«nuil on/o ei

politiek!

nam

gen verantwoordelijkheid wijzen wij de
aanmaak van de neutronenbom van de
hand. Wij vinden dat dit wap«n een bedreiging inhoudt voor de vrede in de wereld en vooral ook on» land aan niéuwe
gevaren zal blootstellen," zo luidt-een
van de doelstellingen van het comité».
Om de beweging een zo breed mogelijke basis te geven, wordt iedereen opgeroepen in zijn kerk de actie teecn de
nuutninenbom lo ündenrteiin«n. In het
aant>*velin£scomité ?.itt«n: dji.U- .Leertouwer, prof. dr P_.J_. Kc^C.am Abbing,
37._tl._M. van Asperen, dr. L.A. Hoedemaker, prof. dr. H.G. Hulib*ling, prof',
dr. A.Gcense. WJ.C.'Boeïeris. ds.T-H.L.
Beernink, Herman Verbeek, dn F. Mooi,
ds. O. Cuzeinier. dn. vS. de.Iong, ds. A. dp
Ceeuw, ds. D Tielemati en A_.C. Heymaiissj.

rubriceringssteinpel

datum 3 O DEC. 1977
CO

b.

d.

Distr.:

Afschr.:
Datum rapport

22-12-1977

Volgno. Inf. rapp.

Evaluatie

P / b / 6

Be teef t:
CKRISTEICEH VOOR HET SOCIALISME

a. DE STTJÏÏHGflOEP
De "stuurgroep" waarover in verslagen omtrent de beweging "Christenen voor het Socialisme" (CvS) regelmatig wordt verhaald, kan worden beschouwd als een coordinerand lichaam van CvS. Het lijkt aannemelijk dat alle lijnen van de beweging samenkomen in "Woudschoten"
te Zeist. ' _
_ ia (één van de ) belangrijkste figuren in CvS. Overigens zitten in de dagelijkse besturen van CvS en
het Kritiese Kerk (KRIK) projekt vermoedelijk dezelfde personen.
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Distr
Afscrir. •.

B :

Datum rapport
22-12-1977

Volgno. Inf. rapp.

Evaluatie

1

Betreft:
MNDELIJKE=yjKGADERIN^
Op zaterdag 10-12-1977 werd een landelijke vergadering van de beweging
"Christenen voor het Socialisme" (CvS) gehouden in het Theologisch
Instituut van de Universiteit van Amsterdam, Herengracht 514-16 te
Amsterdam. In verband met financiële problemen van de beweging zal niet
meer worden ^vergaderd in Utrecht, waar zaalhuur moest worden betaald.
De nu voor de vergadering beschikbare plaats wordt gratis ter beschikking gesteld. Omtrent het verloop van de vergadering werd het volgende
vernomen:
De notulen van de vergadering van 5-11-1977 werden, behoudens enkele
kleine wijzigingen, goedgekeurd.
MEDEDELINGEN UIT DE STUURGROEP
- de stuurgroep probeert kontakt te maken met leden van het N.K.V.
- de stuurgroep klaagt dat niet alle lijsten van de donatiecampagne
zijn binnen gekomen. Nog niet ingeleverd zijn de lijsten van de
regio's Limburg, Twente, 't Gooi en Utrecht.
- de leden wordt verzocht om op "Woudschoten" mee te helpen met het
schrijven van adresbandjes, e.d,
- evaluatie van de (weekend-) conferentie in Darmstadt (Duitsland):
er is een boekje in de Duitse taal verkrijgbaar a f. 3,-, over
het verloop van de conferentie.
- de stuurgroep uit kritiek op de houding van de Evangelische Kerk
in Duitsland, die zij te "liberaal" vindt. Dit in verband met de
"zaak
_" en het spreekverbod voor
. Enige leden
van de Evangelische Kerk willen graag meer kontakt met CvS in Nederland en speciaal met basis—groepen.
- het volgende congres moet breed wordan opgezet
- het CvS wil ook dat de Nederlandse regering de wapenleveranties aan
Indonesië stop zet, vooral in verband met de kwestie Oost-Timor.
- het blad van CvS-Krik zal met een speciaal nummer uitkomen dat handelt over Indonesië.
- Een "Europa kontakt komité*" (?) en CvS willen ekstra aandacht geven
aan de positie van de vrouw en de bevrijding van de vrouw in onze
samenleving.
- de Doopsgezinde Kerk in Nederland heeft kontakt opgenomen met CvS.
Dit kontakt verliep zeer goed en werd positief genoemd. De Doopsgezinde Kerk wil een tiendaagse vakantie organiseren op het eiland
Taxel van eind juli tot de eerste week van augustus 1978. CvS zou
dan moeten zorgen voor de theoretische grondslag van dit gebeuren.
In- •••;-- ...
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In januari 1978 zal de doopsgezinde kerk beginnen met de voorbereidingen.
- ongeveer 30 leden hebben zich afgemeld als lid van CvS. Waarom
is niet duidelijk. Doch het vervult de stuurgroep met treurnis.
MEDEDELINGEN UIT DE REGIO'S
Groningen- geeft de laatste tijd veel steun aan aktiea tegen het
bewind in Zuid-Afrika. Voor half januari 1978 is een evaluatieen strategiedag gepland. Nog steeds bezig om uit de kerken steun
te krijgen voor akties tegen de neutronenbom. Wil meer gaan samenwerken met andere regio's, speciaal om ideeën uit te wisselen.
Kampen-r Heeft moeite om aanknopingspunten te vinden met andere
groepen. Er ia wel kontakt met de theologische school in Kampen
en ook, zij het weinig, met de sociale academie. Het is Moeilijk voor deze regio om goede kantakten te krijgen met geloofkerk- industrie en arbeid. Er worden pogingen ondernomen om de
predikant
van het industriepastoraat achter CvS te krijgen. Wil meer gaan samenwerken met de regio Twente.
Twente- er is diskussie gaande over het "politiek raamwerk" van
CvS. Momenteel is er geen aansluiting bij andere groepen. Er
wordt wat aktiviteit ontwikkeld op het gebied van de neutronenbom.
Ni j me gen-r Werkt mee aan de aktie tegen de neutronenbom. De samenwerking tussen Raad van Kerken en CvS gaat moeilijk. De Socialistiese Partij (SP) wenst geen samenwerking met CvS, omdat,
zegt de SP: "jullie van CvS zijn in feite CPN-ers maar dan wel
verkapt onder de naam GvS, (in de vergadering ontwikkelt zich
een diskussie over de verhouding CvS-CPN-SP. De CPN heeft tenslotte de N-bom aktie opgezet en dat spreekt CvS wel aan.)
In Nijmegen ia nog niet gesproken over het "politiek raamwerk".
Utrecht- Aanwezig is
-t
Utrecht houdt zich nog steeds bazig met de aktie tegen
de N-bom. De samenwerking met het N-bom komité" echter is niet
zo goed. Daarnaast werkt deze regio vrij veel met kerkelijke
vredesgroepen, is bezig met de Üost-Timor aktie. De diskussie
over het politiek raamwerk is bezig, maar nog niet afgerond.
Het verslag daarover zal in januari 1978 op tafel komen.
Amsterdam— meldt dat door inspanningen van CvS—Amsterdam de vergadering van "Amicales"(pro-Hassan Marokkanen) in Krasnapolsky
niet door ging. Voorts wordt in nauwe samenwerking met de kritische gemeente gewerkt aan verbetering van de ploegendienst
bij de Hoogovens. Het blad "Opstand" wordt goed verkocht in
Amsterdam; ook verschillende progressieve boekwinkels werken
mee. Over da diskussie politiek raamwerk zal de volgende keer
verslag worden gedaan.
Leiden en Bussum; niet aanwezig.
Den Haag- is nog steeds bezig met de N-bom aktie. Twee CvS-ers
hebbenG :::-:i 'i A
2CO A 04

VERVOLG3LAD No.

Bij S£Sflafafe-/inf. rapport no.

1

hebben zitting in het N-bom komité. Verder geen nieuws.
Delft- Het blad "Opstand" wordt in enkele boekwinkels verkocht.
Het politiek raamwerk van CvS moet volgens Delft zeer zeker een
"links" karakter hebben. Het streven van CvS-Delft is het werken
naar de "massalijn", en deze lijn zou door iedereen in het CvS
gewaardeerd moeten worden.
Rotterdam- Deze CvS-regio houdt zich bezig met de diskuasie over
het politiek raamwerk en de N-bom aktie. Er kan echt4r niet zo
veel worden gedaan, omdat Rotterdam maar 5 of 6 (aktieve) leden
heeft. Door CvS-Rotterdam wordt nog wel een kursus Marxisme georganiseerd. Daar komen (om de 14 dagen) gewoonlijk zo'n 20 a
22 deelnemers naar toe. Deze regio ia van oordeel dat Rotterdam
een moeilijke plaats is om (als CvS) in te werken.
Limburg-

'
i
In de regio Limburg wordt erg hard gewerkt aan de situatie rond
de 1600 "Wilna flats", in samenwerking met de bewoners. Er zijn
artikelen over verschenen in het huis-aan-huis blad "De uitkijk"
en ook in de landelijke pers is er veel aandacht voor geweest.
De eigenaars van de Vilna-flats zijn zeer tegen onze aktiviteiten.
Toch is er een hele procedure op gang gebracht. De minister is
zelfs wezen kijken. De regio werkt naar de basia toe. Op deze manier kan er beter gewerkt worden met de arbeidende klasse en kunnen we tevens invloed uitoefenen als CvS-ers. Op het gebied van
de N-bom aktie kunnen we niet veel doen. Dat komt omdat de Duitse
televisie veel invloed heeft in de zuidelijke provincies. Niet
iedereen is tegen de N-bom. Als er oorlog komt wordt de strijd
eerst uitgevochten in de Duitse laagvlakte; de Oostbloklanden
hebben een overmacht aan tanks. Door de N-bom zouden de Duitsers
een grotere (nilitaire) macht bezitten, (de opmerking uit de
vergadering " Ja, maar Rusland is niet zo ver hier vandaan" wordt
door een andere deelnemer uit de vergadering beantwoord met:
"dat ia maar goed ook, want dan hoeven we niet zo verdomd lang
te wachten op het socialisme"; gelach.»)
Theologische Scholing
In het kader van de theologische scholing werd op deze vergadering het onderwerp "De Doperse Beweging" besproken. De heer
.
_^ (geschiedschrijver), zou over dit onderwer-p spreken,
doch blsek plotseling verhinderd te zijn (
Over de doperse beweging werd urenlang gediskusaieerd. (De
schriftelijke handleiding voor deze diskusaie wordt afzonderlijk
toegezonden).
Volgende vergadering vermoedelijk 14-1-1978» zelfée plaats.
einde.
Gezien
zie voor bijlagen vervolgblad 3
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Evaluatie

1

LA::SZIIJ::S VERGADERING GERISTSNÜIH vees. HST SOCIALIST (cvs) 3-11-1977
Op zaterdag 5-11-1977 hield de beweging "Christenen voor het Socialisme" (CvS) een landelijke vergadering in gebouw "Cunera", rTieuwe Gracht
32 te Utrecht. De bijeenkomst duurde van 10.30 tot 16.30 uur. Er waren
?2 a 23 personen aanwezig. Over de vergadering werd het volgende gemeld:
2e notulen van de landelijke bijeenkomst van 1-10-1977 (bijgevoegd)
zijn goedgekeurd.
De CvS-stuurgroep Den Haag heeft een telegram verstuurd naar Burgemeester en './ethoud ?rs van die gemeente, betreffende de vereniging "Amicales".
Volgens CvS-Den Haag worden de Marokkaanse werknemers cp hun bijeenkomsten lastig gevallen door "knokploegen" van de "Amicales". Ook werd er
melding van gemaakt dat Marokkanen bij terugkeer naar hun land moeilijkheden ondervinden bij de Marokkaanse overheid. De beweging "Amicales"
heeft vooral veel aanhang onder de (islam-) slagers. In net telegram
werd 3Ó-.V van Den Haag gevraagd .of zij kunnen verhinderen dat "fascisten"
1 c p een dergelijke manier handelen.
Ter vergadering vroeg men zich af of "dit terug kan slaan op linkse bewegingen bij de Marokkanen in Nederland."
Kennelijk geeft de relatie CvS-Gereformeerde Kerken wat problemen binnen CvS. Men vroeg zich af of S.O.S. kon helpen, want "tenslotte is dat
een van onze beste lijnen naar de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Sr is een nieuwe regio opgericht in Friesland. De situatie rond dese
boreling (aantal leden, aktiviteiten) is nog onduidelijk.
De afgevaardigden op de vergadering zijn zeer ontstemd over "een artikel
in het blad "Hervormd Nederland" van 8-10-1977» geschreven door_H. de
~anè/9"
/tf^/i^. f- - <? • *> -J J- ,/kwfS fef^it-j7 *^^^^ hfT^'?*^-.
De bijeenkomst in Darmstadt (Dld.) was zeer geslaagd. Er waren 300 deel
nemers, waaronder een vertegenwoordiging var CvS. Op deze bijeenkomst
is o.m. in kritische zin melding gemaakt van het aan ds.
. opge.legde spreskvsr bod door de Evangelische kerk. ^t^i^i^t^t^L^ L, .14+. ~2- if-fj'
(De wvo ve-s^aej-^ng was ook kritisch gestemd over de gar.g van zaken in
'.-.rest-Buitsland , m. b. t. de Rote Armee Fraktion. Hen zag in het optrsden daartegen door de Duitse overheid (zacht gezegd) een afglijden in
eer. richting welke aan fascisme deed denken).
Do verbindingskommissie van CvS is van mening dat er meer "vrouwenpro—
blemen" aan bod moeten komen in de aktiviteiten van CvS.
De A.A.E.K. (Anti Apartheid s Beweging Nederland ?) wil een verkennend
gesprek- • • • - • -200 A 03

j GEEN ACTIE zonder over[eg_met bVU l

VERVOLGBLAD No.

1

Bij HtteratWt/inf. rapport no.

1

gesprek met CvS gaar. veeren.
De werkgroep CvS gaat proberen kontakten te leggen en samenwerking
op te "bouwen net andere "basisgroepen", zoals "kritische geneenten.
Er werd gevraagd om aee^r hulp uit de regio-groepen om het sekretariaat van CvS (v/oudschoten, Zeist) te helpen met het adresseren
en andere eenvoudige werkzaamheden.
MSDEDSLIl-rGEÏT UÏT DS REGIO'S
Amsterdam: wil graag meedoen aar. de vandaag (5-1 1 -1977) in Utrecht
te houden demonstratieve "bijeenkomst tegen de "neutronenbom". Daar
de CvS vergadering r;eds eerder was gepland, kon aca± aan deze demonstratieve bijeenkomst niet de gewenste aandacht neer worden besteed. De vergadering besluit een afgevaardigde naar de bijeenkomst te sturen met een adhesiebetuiging van CvS. (Toen de afgevaardigde later in de vergadering terug keerde van zijn "missie"
deelde .hij mes dat ca adhesiebetuigir.g wel was geaccepteerd doch
cat c~z ceze inbreng van Cv3 c.~- al laatdunkend va s gereageerd.
In de rojio Aastar-^n zal ce
Er i<r c r d t m*^ -^ r k o ^ t ^ ^ "** ~~ ^ c ^* 1~ """

-scliolingGkursus van start gaan.

Utrecht: haeft nist veel nisu'./s. De v; e r k gr o t
a.s. maandag ( 7-11-1977) van start.

"kernwapens" gaat

kroningen: Er zitten CvS-msnse" in de plaatselijke werkgroepen
/an de kerken. ?r wordt ook kontakt gezocht aet vredesgroepen..
Binnenkort sal er ook gesproken v/orden met interkerkelijke groepen en de RK-kerk.
HotterdaE: de laatste twee vergaderingen zijn niet door gegaan.
ITiet veel nieuwj verder.
Delft: druk bezig met organisatie van akties tegen de neutronenbom.
Kampen: niet aanwezig.
Enschede: probeert adreslij s ten te krijgen van de Gereformeerde
Herken. Dit is erg moeilijk. De groep is maar eet 6 personen.
V/ageningen: de regio V'ager.ingen bestaat niet meer (bestond uit
vier personen).
Den Haa.g: Onder auspiciën van de R~.ad van kerken worden in Den
Haag verschillende akties georganiseerd. De volgende mededeling
mocht niet v/orden genotuleerd: ene mw.
) heeft iets tegen CvS en onderneemt
akties tegen CvS. Den Haag vroeg~"zich af of zij dit op eigen
houtje deed.
SCHOLIITG-.
Veel tijd (zeker 4 uur) werd cp d33e vergadering besteed aan de
theologische scholing. In h_-t kader d; arvan werd vandaag behandeld "de afscheiding van 1634". Een kopie van het boekwerk (34
pagina's) waarin het onderwerp wordt behandeld gaat hierbij.
FIKAIICIEH.-
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De financiële situatie vaarin CvS verkeert is zorgelijk. Voor
1977 wordt een tekort vervacht van ongeveer f. 25-000,-. Ook
in 1973 wordt een dergelijk tekort verdacht, ondanks enkele bezuinigingen. De uitgave*van het blad "Opstand" alleen al levert
een tekort van ca. f. 10.000,-. Daarnaast is er een overschrijding van de .burokosten eet f. 3500,— en de post papier en portooosten komt f. 4000,- te kort. Yoorts is er achterstand in de bstaling van de huurpenningen. Aan de kant van de baten is een bedrag van f. JO.OOO,-, als bijdrage van de Stichting "Voudschoteri"
opvallend.
Teneinde het gat op de begroting te dekken wordt gedacht een donatiecarapagne te gaan voeren, wordt een "bijdrage (boven het lidmaatschapsgeld) gevraagd aan leden die aan de CvS-scholinr mee
d een en zullen verdere plannen worden ontwikkeld.
1Tit de vergadering kwam een verzoek om meer duidelijkheid te verschaf f e:r over de financiële gang van zaken bij CvS. Voor de neese leden zou dit een ondoorzichtig geheel zijn.
De volgende landelijke vergadering van CvS zal vermoedelijk wor;r. gehouden in Amsterdam. Ken zou daar goedkoper terecht kunnen
dar. in de huidige vergaderruimte. De vergadering zal worden genouden in begin december a.s. (exakte datum niet bekend).
einde.
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