Rubricering: 1)

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
Distr

BijlageCn):

Afschr. :

Datum rapport

7-12-1979
Betreft:

Volgno. Inf. rapp.

evaluatie

3 - a/b - 2

Landelijke vergadering JV3.
..-.d. 1-12-1979 werd in hst gebouw van ae theologische facultei'
van do a.U. aan de Herengracht te Amsterdam een landelijke vergadering van de J'/., gehouden. Hierbij v/aren 2k vertegenwoordigers uit de diverse regio aanwezig

De notulen van de vorige vergadering bleken niet te voldoen
en moesten herschreven worden,
enkele mededelingen werden gedaan inzake:
en diverse PJO-publicaties.
- initiatief van de CVS tot het plaatsen van een da^blad-adver
tentie-ooroep door vele predikanten voor een demonsr.ratie te^e
kernwapens.
- kontakt CVb-kritiache kerken en basisgroepen. Hie-'toe zullen
uit beide kar.'.pen leden zich met de onderlinge betrekkingen
bezighouden.
- het bezoek van
aan öaroïlona, een evuluatis
van het congres in Milaan.
- deelna-e van de O/S in de LAKAF.
Vanuit de re^io werden da volgende gegevens bekend:
- In friesland treden veel nieuwe leden tot de CVo toe.
Jesondanks zijn er weinig aktiviteiten.
- ledere regio werkt duidelijk zelfstandig.
Je vergadering heefü zich ter bespreking van enkele obderwerpen in groepen verdeeld.
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-inforrnatit-booKj 2 :
Di = küssïe o v' a r r^en cnart stukje over basisbsweging .
. In december zal een
voorstel ter sor^ke ksvisn over "wa^r" er aandacht besteed gaat worden aan de
besiGoewegirig.
.- Over het stuk van
. __. LOS ;si<i olir.ea's ts moeilijk. Te veel understatsments.
Wat bedoeld rr,= t socuRrne? Ta veeg. Op dez& oecumene blijf je aangesproken worden.
Want m s n blijft. dit i-;oord uitleggen als "pluralisme".
Verder eerste zin i\'HK ns ds oorlog een ur.derstatement . Van laatste zinnen blz. 3
en bovenaan blz. 4 en onderaan blz. 4.. 'verband met rest niet duidelijk.
Wil lom: in voetnoot duidelijk ntken richtingen (in de NH Kerk). Ter Schegget te
ve?l aandacht [krachtiger .7i=t 'rr.asr politieke inzetten).
Stuk
.
, k'sinig com:r3ntaar. Zin blz. 2 veranderd Cmiddan). Suggestie:
nog een getuigenis". Er zal nog ten tw-^^da stuk met een persoonlijke verantwoording
geproduceerd word art G' o c- r
Stuk .

Hievbij kwam vooral de leesbaarheid ter sprake.
en
i zullen proberen het stuk leesbaarder te maken.
herder: inzet niet duidelijk -.vz.arcm in CvS doen aan theologie. Wat betekent
;ind 'van Isar". Duidelijk rr.akanr God is opkomen 'voor de onderdrukten; je kunt
er niet ireer-an heen.
De planning veo'~ h~t püblJcc-rjn van het informatieboekje komt verder op de decemsring t^r spreke.
Scholine :
.--— - ^

over de hz.v.snac sch^jing. Weinig' nieuws . Voor februari moeten de eerste
stukken uitkc.Ru'n. Cabruikt '.••ci'd-!. o. e, het eerste hoofdstuk van de imperialismescholing. Schclir.gsgr eer, hesfc volmacht stukken uit te kiezen zonder het in de
landelijke vergader inn in tt brengsn. Nog niet helemaal bekend welke stukken.
Verder Kwsrc hiprcij =t."!°nwE-.:-Ki,vi ÏKV ter sprake. Wanneer IK.V hiermee zou moeten
werKon is niet • ze Lvlcngrijk. Cc, dectinborvergadsring diskussiestuk voor het IKV.
Derde hoofdstuk p.üi ': Ickü ' IvRl^r...; vraor^sbsweging, in het bijzonder voor het IKV
belangrijk en hier c. €.. hu r irhrang. IKV-ers eerst interesseren voor onze
schol int: docr pl3-.t?üi jike grüünsn rr.pt materiaal te benaderen. Dit beter dan
met 'Je top ts L; r. ~i t? r na n .-i c- 1 s n .
In december mor.v t; r bosli.it worden ;-,os de vorm van de scholing moet zijn, lands^JJk of plsütcelij !•< . Oc •!% hos r:.--:k';icch d^ scholing te voeren is.
:
'•>

„rvolsrns £,30,".
üen verslag ovar de stand van zaken in de neutronenbcm-5Kv;i.3. EVD oktiUf 'r zig r.,eL pogingen om deze beweging in ksaad daglichtte
plaatsen. Qp^ei-Kinz. i7.cn.-j c;'. t c~ CvS :iict esn analyse moet maken van da CDAbrochura "Vucr vi^ds ,rii VEil')'.;.'h?irJ" . Deze kwalijke vorm van ideologieproduktie
van
. is h j t \:^p.c:i doorgelicht te worden.
Regio ' s :
Uitgangspunt van c->?^ PI = !•.•: e r. '.F: .:':^t probleem dat veel regio-bijeenkomsten voor
nieuv;Q msnssn (?r:.;jsnt:'2; K-jlij!'. .lijn rfoor ds te sterke claim van de landelijke
agenda. Zo konen c' r eiL'sn p'jrfLsrr! v/ear ris msssten zich meer bij betrokken voelen
in het gedreng.
TJijmogpn en AmGJ-?rr1a?, ^'•\."\\. aan hoe ze dit oplossen:
- In Amsterd-t.Ti i-.crdf-, door c!c vcorzittar G r. d9 sekretaris de vergadering voorbereid.
Zo sanerirg van 'j R cgor.d^; d = 7c- is nipt mser zo chaotisch en overvol. Niet elke
landslijk gGl.-ten scheet: mort pj.catsyiJ.jk ook nog eens geroken worden. Verder
ook eanhcudsn ^trak v.ij^söoht'.-e; oen olanning voor drie maanden. Zo worden de
vsrgaoyringon ccr, ^rskl'.n.Mj K-?r . tin ligt er ook een voorstel orn afwisselend
ings- on ac'-ie- -vonden te balcggen.

it jaarevaluatie strategie:
1. aKtie van CvS-lsden binnen kerkelijke gemeenten moeten gesteund worden
2. Niet-Keriselijke CvS-ers moetan wel in kerkelijke vredes- en vrouwengroepen
c! e e l n em e n.
In een Lange Mars door de kerkelijke instellingen telkens weer attaqueren
burgerlijke ideologie. Opmerking: ook al lukt de lange mars door de kerken niet,
zs kennen ons wel. Dan erom hsen.
Voor de rest wordt verwezen naar het jaarverslag ven ds regio Amsterdam, dat
opgestuurd is aan alle regiosekretarissen,
t
Nijmegen:
Ook hier' de agenda niet te vol, alleen belangrijkste punten. Ieder indien mogelijk
twee keer naar landelijke vergadering. Werken in blokken: blok van sen aantal
vergaderingen over Eartn, over Marxismeschcling en vredesbewegingen. Tussen blok
een avond waarin mensen vertellen pver het eigen staan in de kerk, en de actieervaring. In de politieke scholing uitgegaan van Nijmeegse situatie [werkeloosheid) en de kerken. Dit werkt groepsintegrerend.
Veel kontakten met allerlei bewegingen: religieuse groepen, vredesgroepen,
politieke partijen, verlopen via individuen.
- wordt in kleine groepjes gewerkt, en dit werkt ook groepsintegrerend, er
worden ook andere groepen bezocht. Actieve leden bereiden blok voor, anderen
moeten er iets mee doen. Na formele vergadering wordt informeel bijeenkomst
voortgezet.
In de diskussies werden verschillende problemen gesignaleerd. Vaak worden
regio's gedragen door esn klein groepje dat elkaar ook buiten vergaderingen om
ontmoet. Hoe grcepsintegrerend zo te werken dat nisuwe mensen niet wegblijven.'
Mensen moeten elkaar in het persoonlijke vlak ook kennen om tot aktievoeren te
komen. Het informele kcntakt buitenof na ds officiële vergadering is daarom
ook erg belangrijk.
- scholings- en actievergaderingen moeten gescheiden worden.
- wat betreft de relatie plaatselijk-landelijk. Plaatselijk en regionaal werk
staat centraal. Zwaartepunt bij wat in regio's zelf gebeurt, filtreren wat
landelijk bekokstoofd wordt. Eigen agenda voorop.
Agendapunt 7: Aan
.
basisbeweging opsturen. Adres:

eventueel kommentaar op zijn stuk over de

jïondvraag: Volgende keer "vrcuwenpunten" op de agenda; willen dan ook veel
S-vrouwen uit de regio's naar Amsterdam komen om hun aktieve inbreng te
kunnen leveren.
Tweede deel:

A - l
^-Oiskussiestuk: CvS schrijft IKV.
Het" de stap in 1977 van de jaarlijks wisselende vredssweekthema's neer één thema
voor de komende 10 jaar heeft het IKV drie belangrijke dingen gedaan. Ten eerste
besloot men daarmee de kwestie van de kernwapens en de terechte angst daarvoor,
weg te halen uit het onderbewustzijn waar ze bij zovele mensen waren ondergedoken,
en ze te brengen waar ze hoorden: in het bewustzijn. Ten tweede kregen de IKVinspanningen een praktisch doel, zodat het accent verschoof van ssr, tamelijk
vrijblijvende diskussie in eigen kring naar gecoördineerd en gericht optreden
naar buiten toe; a k M o tegen kernwapens is behalve het enig juiste middel om
te proberen ze weg te krijgen ook een psychische voorwaarde cm, bewust van
kernwapendreiging, ie kunnen blijven voortleven. En ten derde betekende het
dat een veel evenwichtiger verhouding mogelijk werd tussen de aktiviteiten in
de vredesweek en die in de rest van het jaar; daarmee werd een grote, kwalitatieve toename bereikt van het effekt van het IKV-vrec'eswerk. Bij het "ten eerste"
dient nog te worden opgemerkt dat de vrijwel gelijktijdige aankondiging van de
neutronenbom- een enorme stroomversnelling heeft veroorzaakt: het was voor zeer
velen (die misschien nog maar nauwelijks van het jongste IKV-projekt hadden
gehoord) de druppel die de kernwapenerrvner deed overlopen. En het is zeker ook
'T neutronenbom plus de immense aktie ertegen geweest, die bij vele mensen de
', ^langstelling voor en afschuw van kernwapens als zodanig heeft (terug-)gebracht.
Dat CvS blij is met wat het IKV zo heeft kunnen losmaken bij de mensen-dié nu
haar kernen vormen, bij de kerken, bij het CDA, maar ook buiten de "christelijke
sfeer", behoeft hier geen betcog. In verscheidene plaatsen .werken Cv'S-ers aktief
binnen het IKV mee, zoals soms dezelfde, soms wser andere CvS-ers ook in de beweging tegen de N-fcom participeren. Daarmse is onze bezorgdheid over de voortgang
van de IKV-aktie er dus niet een die alleen van buiten af op het IKV toekomt.
Kernpunt van onze zorg is ce verhouding van moreel en zakelijk argument. In de .
IKV-publikaties nemen zakelijke argumenten meestal een tweede plaats in, het
komt zelfs voor dat een standpunt van esn potentiële medestander als zakelijk
vcrdt .afeedaan. Vanzelfsprekend is de eerste verontwaardiging over zo'n immense
verschrikking als het kernwapen een morele, en we worden nog veel woedender
als we zien dat kernwapens een koppositie innemen in de krankzinnige bewapeningswedloop. Met die woede kun je kerken en parlementariërs bestoken, en ze zijn er
gevoelig voor. Maar wij hebben ervaren dat op het parlement, op de pers en ook
op de kerk nog een kracht werkzaam is, en dat is geld. We hebben het dan niet
=r steekpenningen (hoewel ook dat voorkomt, zoals ieder weet) maar over de
eKonomie. En wel een specifieke ekonomie, waarin de produktiemiddelen privébezit van enkelen zijn, de winst uiteindelijk de enige maatstaf is, en de bestemming van die winst in handen ligt van bovengenoemde enkelingen. Dat de gezamenlijke ondernemingen in grote lijnen [en soms in details) regeren over
kabinet en parlement i.p.v. omgekeerd, is ean ondervinding die de messte mensen
van CvS gemeenschappelijk hebben. Dat kan bijvoorbeeld beginnen met de ontdekking
dat het budgst van de grote ondernemingen het staatsbudget vele malen overtreft;
in onze akties lopen we voortdurend aan tegen de overmacht van de grote ondernemingen in ons maatschappelijk bestel, en je dagelijkse krant blijkt tamelijk
veel informatie te leveren die dit gezichtspunt ondersteunt Cal wordt die informatie in de meeste kranten niet als zodanig gerangschikt). De verschijningsvorm van deze overmacht is de vnlknmen vanzalfsorekendhsid van ons tvoe ekonomie.
Als SER of CPB zeggen dat iets eNonomiscn gezien nu eenmaal niet anoers Kan,
vraagt vrijwsl niemand over wat voor ekonomie men het heeft (als je wél de mogelijkheid overweegt het bankwezen en de grote industrie te nationaliseren, verandert op slag elk ekonomisch rapport en beleid).
Wat betekenen zulke inzichten nu voor de strijd tegen de kernbewapening? Het
>
taan van het Militair Industrieel Komplex is nigt in de eerste plaats het werk
v^.i kwade geesten, het is voor alles een ekonomisch instrument•. In-_-t-ijden van
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"^kcnomische Krisis (krisis dus in het Westerse type ekoncmie, kapitalisme) is
.j r sprake van overkaoaciteit in de produktie. De wepenproduktie is een uitstekende regelklep gebleken voor dit probleem [wapens kun je altijd maken, als je
maar zorgt dat er vraag naar is). Omdat bewapening voor het grootste deel een
nationale zaak is, treedt de Staat dus op als afnemer en betaalt dit uit 'ds.
algemene middelen (merendeels belastingopbrengsten). Kijken we nu terug naar
de machtsverhouding tussen de ekons.-ische grootmachten (industrie en banken)
en de demokratisch gekozen organen als regering en parlement, dan is het
kringetje rond. Het is in dit verbend zeer illustratief dat Carter het (magere!)
akkoord over de beperking van strategische kernwapens SALT II slechts op één'
voorwaarde door de volks(?)vertegenwoordiging krijgt. Die voorwaarde is, dat
hij tegelijkertijd instemt met de ontwikkeling en produktie van nieuwe, andere
kernwapens, en er is nauwelijks een krant dis verzwijgt dat het de lobby van
de wapenindustrie is die op deze manier een ontspanningspolitiek onmogelijk
maakt, want niet-wenst.
Hoewel het kernwapenvraagstuk inderdaad een "bij uitstek moreel probleem is"
(IKV-ber. 1), kan de strijd zich niet tot morele middelen beperken. Want de
ekoncmische krachten en hun politieke vervlechting zijn alle effektief te be"~ trijaen als daarin een grondig inzicht bestaat. Verdieping van dit inzicht is
.aar onze mening voor het IKV en de groepen die het wil bereiken een noodzaak.
We kennen allemaal de parlementariërs die in een gesprek over kernbewapening .duidelijk onder de indruk zijn van da morele tegenargumenten, er vaak uit eigen
overtuiging in meegaan; en dan toch, als bij een stemming puntje bij paaltje
komt, verkeerd stemmen omdat er dan kennelijk ineens méér argumenten blijken
te spelen. Of de minister die in een openbaar debat alle ethische poten onder
zijn beleid weggezaagd ziet worden en geen verweer meer heeft, zodat het pleit
goeddeels gewonnen lijkt; maar desondanks enkele dagen later op televisie
doodleuk een volgende stap aankondigt alsof er niets gebeurd is. Wanneer nu
het "waarom" van de telkens weer "verkeerde" politieke beslissingen wordt voorzien en ingebracht in de openbare diskussies, dan lijkt tweeërlei afloop mogelijk. Bij overeenstemming wordt een "ja, maar" op een later tijdstip veel moeilijker, terwijl bij een verschil van mening het zicht helderder wordt op wat
zich achter de ethische diskussie afspeelt; in beide gevallen is de behaalde
winst groot. Het IKV kan door een betere verhouding van het morele en het zakelijke aan- diepgang en breedte, aan standvastigheid en doelmatigheid winnen.
Na wat het IK.V in eigen politieke er, kerkelijke kring heeft weten te ontketenen,
-^•alt het nauwelijks te verwonderen dat er van toenemende tegenstand in eigen
.-ing sprake is. Blijkens verschillende publikaties heeft het IKV die konstatering ook zelf gedaan. Van de meest recente aanvallen noemen we hier de EQ-aktie
met de "Sjaloom"-Krent, en het verdachtmaksnde artikel H. Ruitenberg in Trouw.
Dat ook deze ontwikkeling vraagt om vardieping van motivatie en argumentatie,
ligt voor de hand; voor twee aspekten willen ws bijzondere aandacht vragen.
Oe taak van de Kerk ligt in het zich betrekken weten op Gods bemoeienis met de
aarde; Zijn bemoeienis is Zijn bevrijdend handelen. Daarom zal iedere kerkelijke
diskussie zich minstens óók in bijbels-theclogische termen voltrekken. We hebben
met CvS in verleden en heden grvaren, dat oe binnenkerkelijke tegenstrevers van
Guds bevrijdend handelen weinig terughoudendheid tonen in het gebruik van bijbelse
argumenten. Deze verwarring heeft ons nooit doen besluiten theologie en exegese
dan maar te latsn voor wat het is; daarvoor zijn ds Verhalen, die de belofte doen
van Bevrijding van allen die in onvrijheid leven of kreperen, ons te lief. Juist
om die belofte zijn c!ie Verhalen heilif en daarom maakt iedere vervalsing ons
kwaad. We zien daarom met vreugde dat het IKV de laatste tijd weer wat meer aandacht aan theologische bezinning besteedt. En we hopen dat méér exegese en méér
bijbelse theologie de vasthoudendheid én de vrolijkheid in het IKV zullen doen
toenemen, terwijl anderzijds christelijke tegenstanders van God op QfficiëntQ
jze van repliek zullen worden gediend.

A - 3

Het tweede aspekt betreft het anti-kom-unisme, hst wapen dat veelvuldig tegen
CvS en nu ook tegen het IKV wordt gehanteerd. Anti-kommunisme is het geheel'
van op vooronderstellingen en vervalsingen berustende beschuldigingen e'n.verdachtmakingen, waarmee niet alleen verklaarde socialisten en Kornmunisten. maar
gemakshalve ook vrijwel alle groeperingen worden bestookt die een enigszins
progressieve oplossing voorstaan van een of ander maatschappelijk probleem.
Zoals het Militair Industrieel Komolex telkens parlement en regering -met overwegand (kapitalistisch-jekonomische argumenten voor het blok zei. • CVerolme ),
20 verhindert de antikcnmunistische 'berichtgeving via b.v. de massamedia dat
die massa zich afvraagt of zulke enorme uitgaven voor zo'n krankzinnige bewapening nu wel nodig zijn. Hst bsd waarin deze berichtgeving tamelijk moeiteloos
gedijt, is gespreid door de even suksesvolle als langdurige [15 jaar) antikommunistische propaganda-periode die Koude OOrlog heet en aan hst einde van de
tweede wereldoorlog bsgon. Het idee van een socialistisch type maatschappij ordening i.p.v. de cude belangentegenstellingen van kapitaal en arbeid, stond
vele mensen in West-Europa voor ogen bij de aanstaande herbouw van hun land;
het dreigde zich ook partijpolitiek uit te drukken, maar dat werd met grote
-sommen CIA-geld (Italië), uitstel van verkiezingen [Nederland), invoering- van
en distriktenstelsel (Frankrijk)' e.d. vóórkomen. Als ekonomisch offensief
liep parallel daaraan dg Marshall-hulp'.
Hedendaags antikcrrmunisme veronderstelt voortdurend.de Koude OOrlog met haar
politieke en geschiedkundige vervalsing. De enig mogelijke bestrijding ligt
in het vertellen van wat werkelijk, gebeurd is. Het IKV heeft hieraan reeds
enkele malen bijgedragen in haar publikaties. Maar naar ons inzicht is de
psychologische macht van het Koude Oorlogssyndroorn zo groot, dat nog veel
systematischer informatie en studie op dit terrein vereist is, en er ook bij
eigen publikatie voortdurend over gewaakt moet worden dat het KO-syndroom
langs sluipwegen geen nieuw voedsel krijgt.
Het .in hst bovenstaande bepleite uitbouwen en onderbouwen van inzicht en motivatie in het Verbond tegen de Kernwapens zal tevens bevorderen dat een vruchtbare verwerking van ervaringen door de beweging als geheel kan geschieden;
dat lijkt ons vooral -ook dan van belang,' wanneer door, onverhoopte, tegenslagen demoralisatie en apathie uit hun schuilhoek kruipen.

konsept van

Voor het informatieboeKje : CvS sn de theologie
Christenen voor hst socialisme willen geen nieuwe sekte zijn, geen nieuwe
stroming, niet:
één van de (vele)
richtingen binnen de pluriforme kerk.
We zijn eigenw'» jzer : we willen niet Kapitulsren voor de .gedachte dat vele.
richtingen mpgeli. ik zijn, ij/i.i menen dat da zaak van de Messias ORdubbe l zinnig
is, en niet in verschillende "keuzes" of "konsekwenties" op te delen. Een
ïpluriforme, liberale kerk is de Ene Heer onwaardig:
Die pretentie hebben we in ieder geval: dat v/e de héle kerk - en daar horen
we zelf dan bij - willen aanspreken op haar handelen, kritiss willen vragen
of haar praxis wel beantwoordt aan 'de'praxis van ds Heer Jezus Christus.
Wat is theologie?
Bij het woord theologie doemen, bij mij althans, allerlei beelden op van gortdroge, serieuze kamergeleerden, dominees met stapels paperassen, enigzins
weltfremd tegen de achtergrond van een immense boekenkast met voornamelijk
veeldelige, vergeelde en stoffige werken. En hoewel theologen binnen CvS niat
direkt zó lijken op deze karikatuur, lijkt het er helaas soms toch wél op, dat
ook binnen CvS de theologie een "aparte" zaak is, die uitsluitend onder het
beheer valt van theologiestudenten en dominees. De theologie gaat dan al
snel een eigen leven leiden. Daarom is dit stuk maar eens door een niet-theologe geschreven.
Want als theologie, ''godgeleerdheid", de god van Israël betreft, die in de
geschiedenis van dat volk heel konkreet handelend en sprekend aanwezig is, dan
heeft theologie ook alles te maken met onze konkrete praktijk, ons maatschappelijk handelen: onze praxis. Theolosie i= o_en." het krities. nadenken DVRT ds
praxis van de gemeente; het toetsen van deze praxis aan <-He van de Hessias.
Als d°. goo van Jsrae.i Ho hRvrijoine tiègTrTt Bijljie. _c?.rmen,
oij iiet si<avenvolk in
Esvpte. aan muet de Christel! j KR <-:sinepnta zich voortdurend wee r"' d e vraas ste_llèn:
staan wij werkenik acn a« i\ani. van ae verdrukten . ae weduwen en de wezen, de
hueren en ae tol jon^arsr iedera oelijotüioe cnristen i s" in JTë ^Tn fTTéolDOg, omdat
zij ot nij naaenrvL ovyr haar/zijn eigen praxis en die van de maatschappij waarin
zij of hij leeft. Zo Kan theologie nooit tot een saaie toestand worden. Als
theologie een onbegrijpelijke of wereldvreemde aangelegenheid is, een specialisme van vakmensen, clan is er iers grondig mis.
Als dan theologie een taak is van de hele christelijke gemeente, wis is dan
precies die semeente? Niet zomaar iedereen die zich zo noemt. Niet zomaar: de
-kerK. Maai-: daar waar he> Woord sahoorn wordt. En dan 'horen' niet in de zin vanï
geluidsgolven uxe je orsn uinnankomsn; maar- gehoorzamen, doen wat ie hoort.
Daar waar dR armen zijn, waar werkelijke solidariteit me^ rtp armen is, daar
is de
Geen absolute theologie
Krities nadenken over de praxis van de gemeente is geen statiese bezigheid.
Steeds opnieuw moet de gemeente hsar praxis toetsen, steeds opnieuw haar
politieke plaats bepalen, in verandgrde maatschappelijke omstandigheden; in een
hoogkonjunktuur en in een akonomiese krisis, onder een regering Den Uyl en
onder een rechts kabinet.
En zoals de ppmeRnt? ".gemeente onderweg' is, zo i- theologie ' theologie? onderwee . En aan "onderweg' nier J.M CÊ.Ï ^iivoesterae vr-.jblijvendheia , met een scnimp
scheut naar "dogmatici" - -wij krijgen nog wel eens het verwijt ''dogmaties" te
zijn - , maar: juist heel goed wetend vanwaar zij komt en waarheen zij gaat.
In het dagelijkse leven, in de konfrontatie met allerlei gebeurtenissen om ons
heen, ontstaat theologie. Als reaktie op bepaalde wantoestanden en de ideologie
die die wantoestanden legitimeert. Zo kon er een theologie van de hoop ontstaan,
^ls reaktie op onverschilligheid en skepsis En theologie van de bevrijding, in
.atijns Amerika, daar waar bevrijding uit de meest elementaire onderdrukking nog

moet geschieden.
.
'''-'.
Zo ontdekken zwarten dat de heersende theologiese opvattingen een legitimatie
van hun onderdrukking zijn. Bijbeluitleg. speelt daarin vaak een rol; :hier 'bij
voorbeeld de uitleg van het verhaal van Sem, Cham en Jafeth (Genes_is 9:18-29).
De Zuidafrikaanse regering is nog immer van mening dat zij-.gpd een" handje
helpt met
haar apartheidssysteem:
.
•• •
.
••
Recent is de ontwikkeling van feminis.iese theologie., Feministiese theologie
is een aanval op de heerschappij van mannen, zowel in traditionele lezing van
de bijbel die met een mannenbril geschiedde, als ook de heerschappij van
mannen in de kerk. Het is logies dat feministiese theologie ontstaat waar
vrouwen tegen hun onderdrukking in opstand okomen, waar christen-vrouwen geënga .
geerd raken in de vrouwenbeweging. Dan blijkt dat er ook vrouwenstrijd in de
kerk plaatsvindt. Van de ouderlingenbank tot en met de bijbelexegese moeten
vrouwen, hun plaats in de kerk veroveren en zich aan huntraditionele "rol ontworstelen. In dit voorbeeld wordt de samenhang tussen theologie en politiek
duidelijk. ,Het geeft aan wat het betekent dat theologie "in konfrontatie"
ontstaat.
.
.
• . " • . ' - '
Over bijbellezen wordt straks meer gezegd , onder hst hoofdstukje "Bijbellezen".
De nu bij wijze van voorbeelden genoemde "theologieën" :Zijn een regelrechte •
aanval op die theologie, die zich liet en laat gebruiken ter rechtvaardiging van
bestaande onderdrukking en uitbuiting. Tegelijk moet bedacht worden dat'.theologie niet te reduceren is tot één zo'n aspekt. Want al te gauw krijgt zo'n
th.eologie een andere funktie, nl. een rechtvaardiging van de ' -eigen positie.
Dan gebruiken we dergelijke theologieën zó, dat de aanval die ermee bedoeld is
om zesp geholpen wordt. We laten de oude theologie vrolijk, voortbestaan, naast,
of "verrij.kt met" de nieuwe inzichten.
._ ,
Feministiese theologie wordt dan bijvoorbeeld iets waar vrouwen zich [natuurlijk)
mee moeten bezighouden, en alle progressieve mannen vinden dat ook heel belangrijk, maar ze. denken er niet over na wat de kritiek van feministiese theologie
.voor h u n eigen, theologie betekent.
• ' . • • - .
.Daarom,kan theologie nooit als zelfrechtvaardiging dienen. Dat is de dood in "'de
pot: dan doen.we of we er al zijn. Maar.- solidariteit met verdrukten en uitgebuiten is slechts een vertrekpunt, nooit een tevreden' eindstation.
Theologie die nu relevant wil zijn, voor vrouwen, voor uitgebuiten, zal in zich
__ én de kritiek van de bevrijdingstheologie, én van de zwarte theologie, én van de
"eministiese theologie én van
nog andere protestbewegingen in zich
moeten opnemen.

Theologie als strijdterrein.

•:

Op deze manier wordt elk theologies terrein tot strijdterrein, hebben we als
Christenen voor het socialisme gemerkt.
De theologiese fakulteiten zijn strijdterrsin, als het gaat om benoeming of handhaving avan progressieve medewerkers.- Het gaat mgteen ook om de wetenschap zelf:
in de zaak
bijvoorbeeld (-zie ook het artikel "CvS en de NH-kerk")
is de argumentatie van de synode dat de werkwijze van
"niet wetenschappelijk" is! En de aanval van Rome op
betreft zijn leer. Strijd is er ook binnen de kerkelijke dogmatiek. Er wordt wel beweerd dat de
Christenen voor het socialisme zo dogmaties zijn, in de theologiese betekenis
van het woord. Vroeger kon ik me daar niet zoveel bij. voorstellen, maar sinds ik
een verhaal heb gelezen over "het dogma van de maagdelijke geboorts;' is me dat
wat duidelijker geworden. In dit vsrhaal (Opstand 5e jaargang no. 6) maakt de
schrijver duidelijk hoe elke afbreuk aan.de geschiedenis van de maagdelijke
eeboorto van Jezus eigenlijk een niet-serisus; nemen van gods radikalitiit is.
ijkbaar gaat die' radicaliteit, het totaal passeren-van.de *mann-e-lijke rol .
bij Jezus' geboorte, veel mensen [mannen?) te ver. Gods' radikalitGit---gaat verder
dan wij ons wensen. Het tornen aan dit dogma .-is een strijd die binnen dit " :
theologiese vak uitgevochten wordt.

Ds beweging "FTëeTtr ook ervaring oogirdaan m s t liturgie in esn kerkdienst.
In 197S vierden we samen met een gemeente in Rotterdam het paasfeest: Paasgebed als volksverzet- In d? voorbereiding en in de dienst bleek het moeilijk.
cm ds versluierende werking van ca liturgie te doorbreken,- er bleef sorakss/an een scheiding tussen"openbaar' en 'privé . Sinnen ds bestaande liturgie
wordt de - tneolcgiss onhoudbare - scheiding tussen 'geloof' sn 'konsekwentiss'
in stand gehouden.
Tenslotte is het lerrn van de bijbel zelf ssn strijdterrein, vis kunnen wel
spreken van 'net gevRcht cm de bijbel,' .
Bijbellezen
De Dijbel is hst verhaal van een volk, Israël, dat bevrijd wordt uit een slavenbestaan. Een raar volk met een vreemde god. "aar esn bijzondere god, geen algemene; gesn neutrale god, maar een partijdige; gesn onberekenbare macht, maar
een god die trouw houdt tot in eeuwigheid. Ce bijbel is dan ook gesn boek vol
algemene wijsheden,of waarheden, die ten alle tijde gelden. Het is ook geen
boek dat ons prsciese richtlijnen geeft voor vandaag. De bijbel als richtsnoer,
zoals het CDA hem hanteert, is dus onz'in. Het verhaal wijst ons alleen de plaats
waar god de bevrijding van al Is mensen begint: onder slaven.
War dat kcnkrset voor cns nu betekent,lazsn we nist in de bijbel. Daarvoor
hebben we een analyse van de huidige maatschaopij nodig, cmte weten waar nu de
plaats is van arme" en verdrukten, en, hun partijgangers. Die analyse moet
zakelijk zijn, daar komt gaen god aan t3 pas. Als christenen voor het socialisme hebben wij ervaren aat het marxisme, het histories materialisme sn de
theorie van ds klasssnstrijo hulpmiddelen bij uitstek zijn voor een dergelijke
ahalyse.
Natuurlijk blijft dat altijd weer een moeilijk punt: ben je nou socialist
vanuit de bijbel? Span ja god dan niet weer voor je eigsn karretje? Laten we
wél wezen: het is ook moeilijk, Voortdurend dreigt hst gevaar dat we onze keus
voor gods keuze laten doorgaan. We hebben van ds religieus-socialisten, of
eigenlijk van Karl hiarth, dj.e hen kritiseerde, geleerd dat zo'n vermenging van
onze zaak en gcd~ zaak gevaarlijke konsekwenties heeft. We legitimeren onze
keus niet god, en binnen du kortsta keren leggen we die god op aan de socialistisse
beweging.
Goed, we lezen de bijbel, niet om cnzs politieke wijsheid iuit te halen, maar
waarom dan wel? Lezen we niet altijd wat we willen lezen? Lezen we niet altijd
met een gekleurde bril?
Uiteraard wordt elk lezen, sik horen, bepaald door de positie van dg lezer.
Niemand kan objektief lezen, Maar juist daarom is het nodig te weten waar de
hoorders staan. Trouwens, ook ds bijbsl zelf zegt wel iets over de plaats waar
gehoord kan worden, en waar dat beslist nist kan. (Lses bijvoorbeeld de exegsse
"Wis oren heeft crn te horen...", zie noot 1)'Wat die verhalen, dis
in ieder geval elk spoor van halfslachtigheid missen, ons precies te zeggen
hebben, dat weten we nist bij voorbaat. Ze stallen cns onder kritiek, maar
hoe, dat weten we pas achteraf. Het is niet iets waartoe we kunnen besluiten:
we laten ons onder kritiek stallen van de bijbel.
materialistiese bijbellszing .
Bij het lezen van de? bijbel zij hulpmiddelen ontdekt. Zo bijboorbesld ds
zogenaamde rnaterialistisse sxegess. f-laterialisitiasebijdeliszing gaat ervan uit
dat de kantekst waarin een verhaal geschreven is, de maatschappelijke verhoudingen
in die tijd en de plaats van de schrijver daarin, van belang zijn om ds tekst te
begrijpen. Dat wil zeggen: het is nodig de produktieverhoudingen in het Israël
van die dagsn ta bestuderen.
.Er is nog een ander nivo van materialitgit, nl. de materialiteit van de tekst zelfDe tekst is een gewoon produKt, als alle andgrg [litaraire) produkten; niet
toevallig zó gemaakt, maar bewust zó oppeschreven. Aan die materïalrt-ei.t....

mogen we niet zomaar voorbij gaan , en dus moet ds tekst precies en zorgvuldig
gslazen worden. 0e tekst moet serieuzer genomen worden dan ons (on] begrip
ervan. Want het Kan heel goed juist op san blokKads in ons denken wijzen, dat
we bepaalde teKsten niet begrijpen. Dan latsn we ze maar beter onbegrepen
staan, dan dat we ermee ,saan rommelen.
In aktiss hebben we gemerkt dat hét nodig is om opnieuw de bijbel te gaan
lezen. Zo werd in de aktie Nieuwe Levensstijl een oproep gedaan tot soberheid
en zuiniger leven. Chris.tenen voor het socialisme hadden kritiek op de
richting waarin de oplossing van allerlei problemen - da kloof tussen rijk
en arm , de verspilling van grondstoffen, de vervuiling van het milieu door de Nieuwe Levensstijl gezocht werd . CvS wees erop dat deze problemen,
veroorzaakt door de krisis in het kapitalisme, nist door symboliese daden
of individuele akties opgelost kunnen worden. De oproep van de ML tot 'soberheid ging gepaard met een beroep op het bijbelse vasten. Maar bij een opnieuw
lezen van bijvoorbeeld Jesaja 58 blijkt, dat vasten alleen dan vasten is in
gods ogen, als tegelijk bekering plaatsvindt. Vasten is dus geen symboliese
daad, maar een daadwerkelijke ommekeer.
In de brochure "Abortus - een ander geluid van vrouwen" was het nodig opnieuw
theologies na te denken over "leven" en "bescherming van het (ongeboren) leven".
De tegenstanders van (legalisering ven) abortus namelijk vertellen ons
voortdurend dat de bijbel bescherming van"het" leven predikt. Nadere studie
leert dat het in de bijbel nooit, om biologies leven on rirh gaat, maar altijd
om leven rnet een bepaalde funktie, leven dat de moeite waard is. Werkelijk
leven is: zó funktioneren als god het in de schepping bedoeld heeft. Alle
andere leven is eigenlijk dood, ook al is dat biologies gezien niet. waar.
Tenslotte...
schiet het me te binnen dat
altijd gevraagd wordt: hoe kun je n'u als marxist
nog christen zijn? Geloof je dan in een god, iets of iemand buiten deze werkelijkheid? Als het goed is heeft dit verhaal al iets laten zien van een antwoord.
In ieder geval gaat het in de bijbel niet om Rfin god, maar om een heel speciale,
materieel in-zijn-handelen-aonwezige god. Hst gaat nergens over een abstrakte
macht, die maar met z'n vingers hoeft te knippen of er gebeurt wat. Deze god
gehoorzamen betekant ook nergens; esn religieuze vlucht, je handen aftrekken
van deze wereld, maar altijd: juist heel goed
je plaats weten .in deze
wereld. In die zin is de bijbel anti-religieus.
En daarom kunnen we uitstekend marxist zijn.

jeannette van beuzekom
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VERVOLGBLAD Nr. 1

v>

Bij JBKMRSX/inf. rapport nr. I

-.

De vergadering begon om 20.00 uur en werd
door
De navolgende punten zouden worden behandeld:

-geleid

1: De gang van zaken binnen de C.v.S. Den Haag beweging.
2: De brief van
en ,
_ "• n.a. v. het
verhaal in de laatste Opstand.
3: Toelichting voor de gesprekken .... Ekklesiaweekend
(Zie de bijlage)
4: Eerste visie en program basisbeweging.
5: Bespreking van de notitie. Hiermede wordt bedoeld beelden opgekomen bij de beantwoording van de vragen rond
de visie.
6: Sluiting.
1: Naar aanleiding van de gang van zaken binnen de C.v.3.
D.H. werd opgemerkt dat men fret allemaal nog niet geolied vindt lopen. De kursus Bijbelse theologie vanuit
Opstand wordt als moeilijk ervaren, vandaar dat men
zich hier voorlopig even niet mee bezig wil houden, in
afwachting van de reactie op de brief aan de redactie
van Opstand.
De basisscholingsbijesnkomst, die van start zou gaan,
staat nog niet vast. De deelnemers willen niet het directe contact met de bijeenkomsten van de hele groep missen.
Ook: is men bang op den duur teveel tijd kwijt te raken
aan deze zaken. Besloten werd deze punten in een kleiner geheel nog eens te bekijken.
2: Er zijn nogal wat reacties binnengekomen die ertoe geleid hebben om een brief te sturen aan de redactie van
Opstand. Weliswaar is er de vorige vergadering kort
over een nieuwe Bijbelstudie gesproken, doch dit wordt
als te moeilijk ervaren. Vandaar het schrijven. Alle
aanwezigen gingen niet het schrijven akkoord, al hebben
wel enige het wat moeilijk met het feit dat de brief
al weg was, voordat de vergadering zich erover had
kunnen uitspreken. ïïen volgende keer zal dit niet weer
gebeuren.
3- Het gesprek over het Ekklesia weekend en de daarbij
gaande toelichting voor de gesprekken ter voorbereiding op dat weekend liep erg uit de hand. Er werd langdurig gediscussieerd over het voor en tegen van de
Ekklesia. Het is goed om gemeenschappelijk met de zaken
bezig te zijn, doch niet vergeten dient te worden dat
er teveel theorie en te weinig praktisch contact uit al
de basisbewegingen voortkomt. In Almelo heeft de basisbeweging ge-coond wel degelijk iets meer te zijn dan een
groep verontruste en progressief denkende Christenen.
• - ''--J-"£--~""
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven..

VERVOLGBLAD Nr. 2

Bij oJEQüK-/inf. rapport nr.

I

( Dit n.a.v. de steun aan de Kerkturken.)
.Er komt een stuurgroep, die zal bestaan uit:

Zij zullen zich met een antwoord hierop bezig houden.
Hei; antwoord eventueel rondsturen ruim voor de volgende
bijeenkomst op 15 november 1979.
4:Geen bijzonderheden.
De punten 5 en 6 werden verschoven naar de komende bijeenkomst.
Ora 22. 30 uur werd de vergadering besloten.
-Jiinde-
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r. ons streven c:v. als basis::-ev.-tr'-'ir.g Nf-iirli^i tt- komen tot een 'eerste virrie en
x'c::riL~'.' b3; if f t-:', v;.1; cr.t onze b e v: e c: i n n i r. ^-r;;:-t.-d is in eer. veel breder proces va.n
i--tsv>.-r.pïli3''-.e vera-öiring en gc-v.-otcr.i-vci-r.iri-.:. Veel v r." w rit ons nu drijft, is
cro:: te vDC-rsr. op ontv.-ikkilir.ge:-., die zier. in de zestiger jören hebber, afgespeeld.
;.::••. n, '.-/a a.1 j.;-; q-=-pr •jb-iovc v'^r;"1. e--~-n b--i t'.• = .-. i uevcel van m£.chtc;loosheid t-% ö.corhvekc-:-..
;: o.-.uv.-ikk--lc. i ?.icr: t c-r. -or.Iiile bfvV.-i-r ir.g tegen buitenland.-.e overheersing er. uitulvi:~~ v=:: ÏT-r.c- ver e Icü l ?:;•;'''>" r , c-r. k crcr-id? er vc-r~Pt te.^f-n eo5^ V. ir r-': r? t -.••.•:•>.=
•'_..-. u': r ^.'.m. i t ir. '.-.L r. kapitalist: i schi v..sten er: a^tor itaire gezagsvorhoudingün in
'-•s-:t-Eurc;•.-•-.. Hvt v/oord 'basis' werd dóarbij een sleutelwoord voor alle denker, en
c.cr. vriri c:.de rep.
ck binnen de kerken waren er aanzetter, var. kritische herbezinning,
s '•'ii'CldiT.üd ven lurken ontwikkelde een crogra:- van naausiciiappelijke aktie en de
oor/is-katholiekc kerk probeerde in het tweede vatikaans concilji haar achterstand
p de maatschappelijke en theologische ontv/ikkelingen in te lop^n. In or.s eige/i
:ind,-publiceerde de nederlandse hervormde kerk in 1962 haar kernwapenrapport.
((
ernieuwingsbevegingen manifesteerden zich cp verschillende niveau's..
en groep als Sjaloo~ v: e r d gekenmerkt door een sterk maatschc-ppeli jk er.cagerient,
e verr.ieuv.-ing van levensstijl werd b.v. cocr groap-ar. als G3 en de Pleir.beweging
epropagoerd en de groepering Septuagint ko-bineerde akties voor kerkelijke v^rieuv.-ing :.r. toenemende nste r;;et kritisch rv?. = t.schappeii jke stelli ngr.ane.
et is dei'e grcaperinc Septuaciir.t, die in 197C een 'praatpapier over kritische en
ktievo ger::ec-r.tc-n' , een stir.iulerc-nd stuk c- r.et groepsvorming aan de basis te beinnen, het 11 r. a in stuurde.
en mogelijkheid tot kc~.rr.unika.cis tussen de verschillende groepen v;erd geboden
oen in 1973 de eerste ' ir.for:.-.atiebriif voor basisgroepen en kritische gemeenten
n r.'oderlüfid' verschc-en. Kond de^e ' ir.f or;:.H:-..ic-lirief' kv.'arr, ir. 1975 de 'werkgroep
ic-n.st. aan basisgroepen s p. kritische gc:.:i-cnuG::' tot stand, die twee ja?.r later de
oproep voor een basisbev.-egir.c'• p;:::.li •_-. crdc. L;c-:ie 'oproep' bracht vertegor.v.-oordigors
an allerl-.-i g v-:.: c ent?:':, grc«L--_-p. en g:'--.- :-j •;'. 'rij^^n op htt Ie kongres van de
Ear-isb-3'.-.i-ring van kri i- is.ch^ grc-: pc.r. er. c, -^-.. •.-;-;;-c-- in N e c-3 r land ' op 11 naart 197S
n do 'Jc:r.:'..-.icrur.kcrk in ;jr:::tvrccj.:.

I:: ' .•:•:! --"-r. '-:'.-:. H' gev:r~d, waaraan vertege.r.v.-GCrdigers v-nn' 4J/ grc j-:.->n <;•;•? l-*.:.i-:i .
!:_•_• r lid krer.:j. ?.j.3 cpdrarht rr.ee een 'Visie, prc~rd:r.'"a en strekt::".; r vcc-r dec:. -.- ',•.-. v-: g i r. g ' r.e c:v. •..-;- r;.- 2 r. vcor een kor.gres in het voorjaar va:: l 'j 7'? .
V;-. -. :vt af aa:; ::as duidelijk dat dit geer.- makkelijke oprj;:-. -3 nou zijn.
3e 7^v;ir i^erdreid var. do groepen is cjrcct. Er zijn kleine, nas b=qor.:.-?r. , groepjes . bij .
Ir :-:i;n G c u d o r. ter. v --ma e r— e r. , leefgroepen en kritische gir.eénten :.;c-t vijf cf ~i-;>r.
j -ir -roei in •; i ë. '.c. ageerde stelli.ngna.-e . Scrrjnige hebben een sterke kanholi:rke
c: er j-istar.i=e achcerrrc-.:;, andere zijn ook kv/a sa.~enstüllirg cecu::-.ar.i=ch.
I-i: d-= ?n2 ^r--^p ligt het accent op de liturgische vernieu-..i-g, bij de .-.•.-..v.e:--? op

:I^ ^--llt.-.eke r.k'iie, vaak zijn der=:e bsice accenten ock nauw v.e'j. crlkaar vo:rlr:.-;en.
I.- :-rr.ïs.3>: sta^t in so-_-:ige gevallen - zeker in de beginfase - grcepvor.-.!,- g •: e;v. r aal.
7r. de z.itsr.aar.igeHchiedenis van sor.ru.ge geir.eenten hebban zich harde, oi:nli^ke
ki:.kiikc-3.-. ~ = - de bestainde kerken voorgedaan, andere groepen zijn op ~aer har.nor.i = :ho v; i j:: e var. start gegaan. Er zijn groepen, die vanuit onvrede ;ret ce bc.-staar.de
.-.ia--7h = ppij -n het signaleren van onrecht gekorr.en zijn tct een andsre :.-. = nier
V=A bi j ceile'-in , andere groepen hebben juist vanuit hun bijbelse inspiracie
ï(
-ïr.en, dau een kritische stellingr.ane tegenover de naatschappij noodzakelijk is.
.\j--o -^ r :• •; •;, .j r. ! '.ebben crh~er ge~een, dat zij zelf het initiatief hebbtr. ver.r-.an
c- r. '.'.';:. Ir^t ir. eigen handen '.villen r.er.ien. De autonomie van de groepen a-.rï da basis
iï jai.-~.;. eer. er 3 r. dg i-g e v -i r. van de basisbev:eging .
ITi" ;vi;:J.^ T'..-. ::rcgrr_":-stuk ' van de 3asisbev;eging ko~'t op ee:; r. c m e n t -d=t de verr.^-: .'...'i/. '. ~._: .;••:;••.•; -v bev;eg: r.-.: i n in de b?.s~aande kei-ken in toer.er-.^r.ds -;^.e -~ef ru^creerd
.• = !•: r.-.. Bir.ns:. de nederl-indse hervormde kerk kennen v/e de groeiende ir.vloed \! de
ze- r. kcsze va-: .-uic.? 5. i. jkïvsic en binnen de rocrns katholieke kerk v:ordt :.= _ cei.eid
ir. tceneri.end^ .T.-ire uinge:r.aakt: door groeperingen, die terugvallen op re^d; vc-r].aten,
cr.J.-j-idbare st.ollir.gen.
C^ce rostauratieve bev;egingen in de kerken hebben ge-.een, dat zij een svijkevhard
g-r-lcof sbrsvet ten aanzien van zaken als abortus, hor.ofilie en het zgn. ;_j5v:c-ld van
be 'ri jdingf bo:.-57ingen korrdcJ neren met politiek rechtse tot ultra-rechti'O cpv.--tingen
t. a. v. apir tr.eid , do u j "buiting van de derde v.'ereld, de emancipatie v. n de vrouv/
en het socialisrr.e . Hun invloed frustreert in tcenenende mate de kreati^vr; krachten
b ; ^— en de kerken. Tegenover deze ontwikkeling streeft de basisbev.-eging Nederland
hv.
een bevrijdende vv.rniouv.'ing in solidariteit met ds vernieuwingsgezinde krachten
binnen de officiële kerken.

Ds b f-, s L s c e we g i n g v; i l in de

j ood s -chr i s t e l i j k e t r a d i t i e ?ti.?. ^. :

Ds bijbel is ec-n centraal gegeven in de 'baaisbev.-eging.
l'.asr -..'s v.-e-;en dat er rnec deze uitspraak nog geen duidelijkheid geschace;-. is.
In f3 co chi-;dv!":is van het christendom is de bijbel op verschill.er.de, elkaar i:it:•!•;! te r.-j o ::nni = r = n c-ïbruikt. Zij is vaak or-_jf:vat als c-'-n ljc,"-;k vel dc.-j--.ai i. .ïch:;
ui-'-'TC'üi'.en of als een beschr i jvina van e&n stuk feitelijke geschi ":d :nis. Zij Jfunkti. .ert in de regel als een instrument tar verdediging van deu

Binnen da bac isb-rwoging voltrekt ;:ich een breuk - v?, a k r.cg moe-i r..-.r ~ - --;'. i-ïzs'
r.ar.ier van cngaan rr.et de gec-chr.i:; '-^n uit .i-e jcc^se ?n Christel v - h è tradir. :.e.
Oo herontdekking van ce Levri jder.de kr.j-ht. van de bi.jheise ge~ -hriften is een
centrale ervaring van ~-;:n.~.:n in barris'j::-?-:: ~en en kritische gene-i-r.'„on.
Bij velen worden de o-:; 1:1 geopend voer du politieke en sociale dimensies vr-.n de
bijbelse boodschap door het zien van onrecht, onderdrukking en r.aatschao-M-li jke
tc-genstellir.gen. Vanuit dezo politieke bd'.-.Mstwcrding rezen nieuwe vragen ter. aanzien van kerk en geloof.
Zo wordt er nu r?.et nieuwe ogen gelezen in het boek, dat in de loop van de geschiedenis in toenerr:enda rr.ate steunpilaar voor onrecht en machtsuitoefening is g -'- vc r d c- n.
'De rr.essiaar.se beweging, die door Jezus van :-.Tazareth nieuwe, beslisser.de ir.pulsen
heeft gekregen, werd tot k?rk. EST. kerk, die veelal aan de kant van rijker: en
-jöohtiger. kwarrte staan. De voor rijken en machtigen verontrustende boodschap
van het evangelie tot/ bekering en verander ing crn de amen re-.ht te doen, werd
v<—ruild voor een statische theologie van d>? schepping, die God garant stelde
•'••
r de bestaande orde.
Door e&n eenzijdige en vomagarde ii".ter~retatie verkier..le het bijbeiverhail v^ak
in zijn tegendeel, ondanks de niet oülat-'rr.de ooging van r.ensen door de hel.cgeschiecenis 'neen oni de oude, rode dra-v?, van de eerste christei-.r/omeente vMer op
te pakken. Hopelijk zal t.z.t. blijken dat v; i j in hu:i s~oor zijn gegaan.
Lezing van het verhaal van Israël's geschiedenis levert =-.*r\e kijk op ÖD
rtaatsohapr-ij op. Zo gaat het in da bij;::.-"- bliv!-:c-:i.ar c.~ e.en God, die oen r.ieu = rig
volk uitkoos, een volk r/.et ar.ystr.v/aot, -'^.n sto:-.k naar zijr. slc~.-/ernij . Zij;-, bevrijdin
uit heU slavenhuis is de eerste d.iad v;\ 3-jn ' histori.sohe' God. Do ex~i'.:£-erT.'ar:'.-.g
ücortrekr. 'p.ae^ neb verhüij., cok het sc.v-.; •-. ing s verhaal c?.t eraan voorafgaat.
V.'anneer men zo leest, herkent rr.en ook het /criterium van Israël's lezing: ie
gerechtigheid, die konkreet gestalte zal —eten krijgen.
God's keuze voor Israël is de keuze voor een volk van slaven net de opdracht dat
ze geen heersers worden, geen goden hebben zoals de andere volken die hebeen.
Als IsraëT verv.-ordt tot een koninkrijk -et macht, net klassentegenstellingen v.'ordt
ze aangeklaagd. Profeten staan op, klagen het onrecht aan en verkondigen dc-.t God
deze wereld oragekeerd v/il. In deze traditie staat Jezus van Nazareth, de rr.ens,
•:,./"
zich vernederde tot slaaf en de v;eg van de solidariteit tot het einde oing,
'•<-~ marteldood aan het kruis. En juist daze T.ens wordt "zoon van God" genoer.d.
De teksten, die hierover spreken en die geschreven zijn als uitdrukking van verzet
ten opzichte van het heersende religieus-sociale steJ.sel in Israël kunnen r.aar
hun bedoeling alleen verstaan v/orden binr.en een nieuv/e, eigentijdse praktijk van
verzet.
Vcor deze taak staan wij vandaag.

Vanuit deze grondhouding van solidariteit met alles vat verdrukt on gekleineerd
wordt, krijgen bijbelse grondv/oorden hun oorspronkelijke inhoud terug.
Tvee voorbeelden:
- Het bijbelse grondwoord ' verzoening' is vaak gebruikt O.T. tegenstellingen te ontkennen of toe te dekken, om elke strijd en dus cck de klassenstrijd als niet
christelijk af te doen.
Verzoening betekent echter mininaal de opheffing van tegcnstellir.gcvr. en vereist
de radikale inzet voor een nieuwe naatschappelijke orde. En dat vanuit -de
'bekering', d.w.z. de c:r,kecr tot 'net nieuv;e leven.
.et bijbelse gror.dv.-oord 'bevrijding', 'verlossing' betekent de uittocht uit alle
vormon van onrecht, kr.echting en vernedering van de mens. De bï^DeL^riiag^niet gebruikt worden 0^1 kracht bij te zetten aan onderdrukking .van arr/.cr. r^vtcuwer. i
negers, jodon, palestij r.en, of wc-.lke -.j^o-i-p ir.enscn ook. Iedere generatie christ-_-r.'

hoeft dr tr.ak onder c. i historische verhoudingen v: = arend e r :;:<?.n lee-ft, kcnkrete
stappen te zetüc-n in ce richting van hc-t 'Koninkrijk. G;ds', ce 5:-:.:e::levi:rg,.
v;aarin cc gerechtigheid woont. In deze strijd voor de gerechtigheid, v.-erd Jcr.us
' partroL: - ~.:;€-r der ar:..-in'. Hij koop racikac.1 voor ce cr-dc'X kant van d-a sujr.i-r.Ic-'.'inr
en da'è^ ..; tekent r.ic'- een revolutionair principe af. D^ Levri jdin:; van ; airde'
er; 'iriï:-;' gesc..ic-dt vanuit de solidariteit rot die-:er:r', die ait; er. verdrukt is.
'Zij zijn ;>_- drarc-rs van de verandering en vorder, h-ct kriteriun van cns har.dele:;.
t
- Eer: kijk. op de rr, a A t s c h a p p- i j
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Zoals de rijbel v-nuit een nieuv.-c grondhouding gelc-zen v.'orct, zo is ook eon n ie u v; &
kijk cp on^e -£^ts:chippeiijke werkelijkheid hinner: basisgroepen en kritische reir.ee r. t';:': in ont\:ikk;l in:; . De bijbal, in haar keuze voor de onderkin r. van d; sa:;. en leving, v.crdt nsist de krant gelegd, i-'ar.r c.sarrriïre zijn v: e er nog niet.
D& vor!:cuii:'::.;er. in on~G iriaatsoh^ppi j zul.len blootgevend moeten <vcrd=n , niet \"cinuit
ce gebruik. -i-l i jke , burrer li j};e lezing van de gr. schiedc-ni s , r.ar-r vanuit c.-:- strijd
van cie ver.iiuk.cen vooi* gerechtigheid .
In eer; r.-ogrng c:r. zo'n naatschayoi j-analyre r. e maken, kunnsr. en v.'illc-:': v. ir nist hoon
laricis de kijk op c i geschiedenis, die vanuit de socialistische bev:oging is cnüv:ikkclc. Steeds n.eer christenen, vooral in basisgroepen, ontdekken in een vaak.
pijnlijk en ir.oeixc.rj- proces, dat deze kijk op de geschiedenis een verhelderend
inzicht geeft in ce vaak verhulde tegenstellingen in onze sar.enleving en een perspektief van verandering biedt.
We veter; rr.aar al te goed dat de meeste van cns tot de middenklasse van onze sa::.en.-^ 'ing behoren. Een middenklasse , die gekeiirerkt wordt door v/ankelnicedigh-eid en
^ 3 op beslissende nc::ionten in de geschiedenis loyaliteit tegenover de bestaande
orde verkiest boven solidariteit niet de onderliggenden. Een middenklasse, die
weigert in belangentegenstellingen te denken. Ondanks sy.r.pathie voor hen, die in
konkrete nood verkeren, komt zij vaak niet vorder dan te kiezen voor v;at redeli jherv:ijs haalb-ar lijkt via de eigen instituties. Aan echte, or.voorwaarcGli jke steun
en deadv;.= rkeli jke solidariteit ko:nt zij vaak niet toe. Zij is dan cck de drscc-r van
de derde v:eg , tussen liberalisme en socialisme in.
Vanaf hc-t eind var, ds zestiger jaren is er sen dicpgaandfe bezinning binnen delen
van dete -iddonklasse caande. Er zijn aanzetten gegeven voor de emancipatie van
de vrouv, h-_t denken over nieuve relatie- en v.'oonvorrron en ec-n beters verdeling
en besteding van ink.c.-.,-=p.s.
In '66 k v: arr. hst tot ef.-i: krachtig verzet tegc-n autoritaire gezagsuitoefening dooide ovü?- heid , in b;-. ::lr i j ven , in het onderwijs on co!: in de kerken. Dit verzet
vanuit de 'ba.-is' gel-_urde al snel in solidr.r itei t .-.•-.£ 'r.ev.vi jding-Li'v.-eginren in
de dcrdo \.i-reld, c: c- vochten voor nationale- zelfstandigheid en togrn ek.c-norr.ische
i; i t ;•••;: t i:\.j . \'ele c'r.ri rr enen, ei?, zich 3cha.-.:'dc:.!i in d'-ze 'd.::rdc wer'- Idbvv.-tnir.c: '
i^cbrer'; .v:i-.r'. tn hu:, r^-liuioko bov.-.::-tv:r>: di :: -. to- d(.nk-:-:\ K-'oor. i;o-t r.ot c-i- ci:;,p;-l 0 ,
r cpi"c-c':.c-: vercr'.tvr.ird- iging cv t r de c-rrr.C'do in de derde . wc-reld, via een procesvan strijd c:. sf.!i".;. c. c-ntv:i):!:clcv zich eer: cuii'el i jk : _• pol i~ iei:c"''Sj..c-lyi:o va:: c.::
KM'.:':."r/:~:-':.- -dinc-:.:. ir. onze tijd.
*~ ~^! V'" ""

r.ler ons nsatschappelijk stelsel blijken dezelfde qrcr.dstrukturen te liggen., die
n d,? derde w «r e Li leiden tot c.e zo duidelijk waarneembare, onverbloemde uitbuiting
TP. ca cr.e mens door de ar.dors. Herkend wordt dat or.s ekoncmisch systeem in zijn
rcr.dstrukcuv.r te omschrijven is als aen kapitalistisch systeem. De burgerlijke
:..-,.:cipatie uic feodale -verhoudingen, die 'inn-.?z-3t is sinds het eind van de Hidd^l.-suwon en die in de franse revolutie nieuwe impulsen heeft gekregen, is een halve,
:f:_.£brokcn emancipatie. Uitbuiting^- en onmondigheidsreiaties zijn blijven bestcan.
:-a •.-.-litenschap en de tecriniek keren zich in milieuvervuiling, uitputting van grondstof f en-en een fatale b^-.-ap-ïnrr.gsv.-'rdlcop tegen de mens, niet omdat wetenschap en
zecr.r.iek als zcdanig decc^ ge'/ar-an teweeg zouden brer.c.en, maar cr.vdat de toepassing
i?.arvan op m?..3sa,le/ fundz::.enteel planlc-ze, v; i j ze gebeurt, zonder geleid te zijn
ïoor verar.twccrdelijkheidsgevcel voor da gehele maatschappij. Deze doorbraak in
"iet denken van delen van da middenklasse is veelbetekenend. Door een vccrsprong
in scholing en kennis is een nieuw type progressiviteit ontstaan. Een beslissende
«•raag lijkt echter te zijn of een
bondgenootschap met de arbeidersP " ing zal groeien. Dit zal in ieder geval pas mogelijk zijn als basisgroepen
nu., maatschappelijke en kerkelijke positie helder 'onderkennen.
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Basisgroepen en kritische crerr.eenten ontstaan in, tussen en tegenover de officiële
kerken. De beslissende vraag lijkt dan ook niet te zijn of er sprake is van een
kerkrechtelijke breuk tussen de basisbev;eging en de officiële kerken; beslissend
is de inzet van de basisbev/eging cm een breuk te beverken in de negatieve funk t ie
die de kerkinstituten in onze samenleving vaak vervullen.
(_
hristelijke kerken hebben in de loop van de geschiedenis de fuiiktie gehad
de bestaande verhoudingen in de maatschappij te rechtvaardigen. Op revolutionaire
romenten in de geschiedenis stleden zij zich als reactionaire machten op. Sinds
de vrede van Constantijn en later in de vierde eeuw de verheffing van het christendom tot staatsgodsdienst krijgt het christendom een religieuze funktie, het is
niet langer de hoop der armen, maar h^t vaandel cïer machtigen. Theologen en leken
beginnen zich te verzoenen met de staat en dus met het onrecht. Deze 'zondeval'
van 'net christendom wotct ook door de reformatie niet wezenlijk doorbroken.
In toenemend? mate kwam de nadruk te liggen op de indivuduele mens, r.ijn persoonlijk heil en zijn individueel gedrag. De maatschappelijke praktijk van het geloof
verd beperkt tot binner.kerkelijks vroomheid er: liefdadigheid. Terecht kon '-!ar:< in
de 19e RC-UW kor.statarer. dat religie 'ooi'jm var. het volk' was. Een kerk, dis haar
led-n vcor de keuze stelde 'geloof' of 'revolutie' moest de arbeidersklasse wal uit
haar gelederen zien verdv:ijnen. Deze keuze heeft geleid tot de verburgerlijking
va" de kerken.
üaas'c de?.o cicinpassingstendens bi.nr.en hst christendom kunnen we in de kerkgeschiedenis ook een kritiese tor.aens ontdekken.
:
r" stroming, die vaak werd wogyc-drukt, ge£".cor-municeerd en verketterd. Te denken
\--_t daarbij aan de arr.:oede-monniken- en ketter bewegingen in de f,idr!eleeuv;en.
'

'

Oï bi j voo i beeld etri •'•
er. de dopersen. In rccent-.?r tijde:» zier. \;o :':ct
n=.::e in protestantse kring een kritisch hern-i-r.-.crri van ce eigen traditie, bij---r.or;.7:cld in ce 'Kekennenêie Kirche ' onder het Kitl-i-r-fiscicrve , c"-.l hunner, •.-.••i u-i i hier
re.-chiedc-nis ]ezes'. hoe kv.-etsbaar een radikale opstelling is, er; in het
' '-/r.rnstadr.:-': v:ort', ce schuldbelijdenis van linkse 'üuitse chr ic^enen ui_ i~--~ .
:-. onze tijd \vnrd-ï:i do theologie en cc- politieke prc.kt.iv-: van de chriruenen in
.et kapitalistische vesten door medech:. istenen in dr-rdc \:ere-ld landen scherp be.-:ritiseerd .
?
Vc~,uit deze kijk cc de kerkgeschiedenis -dc~inante aar." ar sincriendens tegenover
een v e y -3 e d r u".: -c. i- i'.ritiese tendens- zijn we cok vandee^ de d a. 3 oy zeer. i'.i^r bcndcenote-n in de L~2stü=.r.üs kerken. V.'e wille;; er graag een pï=:r n oer. on:
De Kereldriiad • vtr. :'.er}:en, ir. e t: none haar anci-racisr:;- pro^rar.^T.a e:~i 'net: -heif.is
r.-eilijk van de grond ko~ende- ar.üi-in.ili-caris^e prograr.r.a , het I.K.V., I.K.V.O.S.,
F^>: c:hristi, ^};zif- 1-ieuwe Levensstijl, Kerk en Vrede, Solidaridad en hvt DISK.
Ket Landelijk Pa.rto: -.r.'L Overleg in haór moedige steliingnar. . van oktober 12"ó,
de v.'er',;gi"cep ho-ose.xualiteit er. ae kerken, de f e~jini stisch-theolcgische werkgroepen ,
-^ Open Kerk E e v: e g i n r, en de Beweging Christenen voor het Socialisme.
I.'r.dru!'. keli j k n:oet gesteld worden dat de Easi^bav:ery:Ing gc-en r.ieuv: ker!:.r.stituut
vil' zijn. Het is een ££_T.env;erkir.gsverbar.c var. groepen kerk- en :^.aa.tschr.rpi j kritische christenen. Een bundeling van ervaringen, inzich-en en krachten gericht.
op onze re::-Ln.:ni i--kc- prioriteiten ir: kerk m s:-:r...nieving . De b;.si:.be\:i-g: :;g v:il o;
corspronkeii j-;e vcrn van de 'ekkJ.es:^1 terur-"i:;^cn •
Kol k i e r. •.:• n v.'u do-ibe:.-:^5-;t en v:eio"erv.-~go-n voor groept- e-: oer. :er.te-vcr::.'.:.g £?-.:: de
bssis. Het vi^ioi-n v^n de gerechtigheid kan irr_-^-rs niet alleen gaclrïj. en v:c.-.den
Gcr..1:- C' n t c- -vort .'.i r. g rond viering, bezinning en aktie.
In zo'ii qe-;ee:-it .•; dient er aandacht te zijn voor breedte en diepte Vcin hi'el "net
r.u-nseli j}: levc-r:,- voer ce pijn, ce ecnzaar.heic , de vreugde, de verv.-achting , het
verdriet er. ce vert-.:i jf eling . Irnners alleen een getroost mens 5: ar, voor zijn
n;ede-r:icnr iets bc-tekenen .
Er v.'ordi. gevierd; het visioen van deze-v:ereld-anders voor ogen gehoud:-n, r.: c- 1 lied,
getuigenis, scivi'i z tlezing, gedicht, politieke informatie en broodbrekinr .
In ue gebeenten is er bijbels leerhuis, politiek beraad en onderling pastoraat.
/" ' is aktie en stellingna:ne.
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In de inlcidir.cj is reeds opge.T.erkt dat de Lasis-bc'.st-gir.g -binner. bepaalde r.argsj
-een variëteit ?.an groepen herbergt. Iedere groep hoeft zijn tiger. ger.ch; eden ir
en kleur.
Toch is nu in gr eva lijnen onze gezamenlijke visie op de jood.- christsli j;
traditie, de i.:aat^ch£pnij en kerken gegeven. Kiennc-e is een 'kijk' cntvikkc-i'd
en een 'richting van verdergaan' aar.cfeduic.
Tegelijkertijd v:cjtc.~ v;y dat we nog naar aan h D t begin rtaan.
Veel is nog tc\^t'_".d er, te weinig rtci.ïcüül.
>'<' staan nog ir::.i.L' aar. het begin c-T,dct lar.gzcar. tot ons óoor begint t M dringen
.i-rtoe hot evc.ng-jjie ons werkelijk, cprccpt.

K'ct is nog rr.:;:.r tactcr.d o:r.:3at we rtr-r: maar net w ec g e trol; !•:-? n ?:ijn uit een kerk/
c!i
in 3 poliuic-4: bc-vr^rtzi jn niet • -si ir/.: leerde- en onroor. slech'Le, dat wil zeggen
nier b^vrijdcn.^ tr.cc-lcg:: :- en g', -lori'^-prakti jk vr:.rhiold.
Hot is te weinig röriikaai omdat, we de; wcrte.'.?- va", r, jat. r c :.•'.: voc-1 i jke misstanden
nog rr.r.ur r.auv.'L-ii jks werkelijk d^c/rcrrcr.dtn en w?; niet bese.ïïen hos v.-eir.ig tijd -cr.s
nog rost.
Er is b-shot-ft c- aar. veel studie, diL-'.ussia, ui tv.-i^L;eli:.g van ervS^ingc-n en groei
ir» go r,i~ior, ii jkc stc] li-gr.ame en aktic. Kiertoe roop'.r; >.•••; elkaar op'
Ec-slissende stapper zijn ochtftr al cr-^c-t.
Veel van wat. ir. de cificiïle ktrkc-r: c::.5treier. is of ir: tocrr.er.:ende mee aangév-'-htc-r.
wox'ct/ is bir.;.1;!."; cc L-asi.'-';bev.'''ï'-:-: ;.~ cc-:, -.-cncc'^i .
De bijbei v.-orcrc y=r.u:'_ f i n niiav.c- cr.-^dhoudir::.? csleser., ce rr.iatschir-r.-i j vanuiz oer.
psiti jcar:CG"£.:r:;- ; £u r. e M cZc- arrr.en er. •.•erir'.ik.ton t:-.r?.:.aly?c-:r^ . Er gr c-:-i t c-«-n pclitier.i
orcxis var. sr.-1 icaritc: -L en verset t:-cer, et L-es':aa:~:de "dats^r^noe] i j k e strukuurc.-:.
Steun aan bc-vrij^: : .v:^:-;-..- igir.oir: in Z u i d e l i j ) : 7 i f r i k a er. Z'.:id 7-jr'rika is eer. var.ze-lfEprekend':- zaj;k gev:c-rcio:i. Vele basisr^roepen hebb". het iniuietief ger»c.:r:en or: een
plaatselijke I . K. V . - k e r n van d;- g r c r . J te k r i j v i " . Er is steun voor de 'Ariti-I.'eutrcner.DÜ::- Hkt.ie' . Sclidcritc-it ncit öe r ^ a z ü - ' s van de derde v:ercld en v e r z e t teren de be) L : .inqsv.-edlcop v; o r do r. tastend bec.-jf L-r-'d . In deze s t r i j d vorder v: e k e i h a r d op de
larahe-ic en crrr.er.selijk'j-.-ia var. de ?Vru!;tureri in de westerse v:erald gedrukt.
De oorzaken van veel r.encelijk lec-S e J r i e r s b l i j k e n h: er te liggen. Zo k r i j g e n
Li'izet voor v e r a n d e r i n g e n 'nier en c.-.- h e v r i j o i r . g s s t r i j a in de- derde w e r e l d éér. per:;pek: i e f . Dic)-itbij huis is er i n z e t voor b u i t e n l a n d s e v."er/:;-.er:.ers, p o l i t i e k e v l u c h t e l i n g e n
;eostc-lijk en licha::,elij !••. gehandic-:.;; t e n . Daarn^as- n i j n v e l e leder, van de verschilIe:'i3e grceper. aktief in v a k b o n d e n , be:'i::i jvc.nv:er'•: en oriderr.c-~ir.gs- en scl'icolrc.den
in als mondi-j Lurger in _roi itic-ko p a r t i j e n &•:-. buiter:r.rrlc:::-c-r. taire a);tics.
Er. sonriiqe g r o.••-.•'--n o~' dcli:: v?..-, qr:-p--j:- ; Y.r_i\~-. ce^e ii:::et eer. s-j-ci~ l i r •'isoh p.-r _::•;'•.:ief.
!o'n cpsorrining van aktiviteiten binnc-:: *en vanuit de basisbev.-eging kan erg aktivislisch overkoriei'..
IJn terecht,-:ic basisbev.-eging wil in aktie en stellingna_-e in het konkrete, politieke
jebeuren present zijn.
^an de aridere kant is duidelijk dat het prooes binnen de groepen zelf veelvormig is.
i^en beweging, die zich terecht breed opstelt, de hele v:ej.c.-ld tot haar werkterrein
rekent, maatschappelijk engagement preekt en politiële niet schuwt, zal tegelijker'Lf de grootste aandacht dienen te hebben voor individueel leed, voor relatierr\a- js tukken, voor problemen rond het alleen-zijn, vcc.~ gespannenheid en konflikter..
Jinnen basisgroepen wordt vanuit de bijbel nagedacht over belangrijke vragen in
iet nje.ns--.elij]: leven. Cr.: vol te houden, voor cc- lange e. d e ra is een verhelderend
ocord, een hand op je schouder, gebed, zang en muziek nodig. Er zijn sor.s felle
üskussies, pijn om het verlies van mensen, die het proces niet konden meemaken.
'er verdieping en versterking van der,e bev.-eging gaan v: i j voor de komende jaren
;sn prograir.T.e ir. s t elkaar aan orr. zo te groeien naar een tv:ee-de visie en programma
ran de "Basisbeweging van kritische groepen en gemeenten in Kederlana".

Vragen bij de visie van de Basisbeweging
Na "Inleiding"
Welke ontwikkelingen en bewegingen in maatschappij en kerk zijn
van invloed geweest Op de (öntstaans)geschiedenis van de Ekklesia DH ?
Zijn er in onze eigen levensgeschiedenissen wortels te vinden
die teruggaan op deze ontwikkelingen en bewegingen ?
Geeft het een en ander aan de Ekklesia Den Haag een bepaalde
kleur of een speciaal karakter ?
Na "Basisbeweging wil in de joods-christelijke traditie staan"
Hoe wordt in 'de Ekklesia DH omgegaan met met de bijbel; welke
bijbelse grondwoorden zijn er herontdekt ?
Zijn er eigen persoonlijke accenten of thematieken, kwesties
of vragen die bij ons zelf leven in dit proces van herontdekking van de bijbel ?
Krijgt het 'theologiseren' binnen de "Ekklesia hierdoor een zekere eigenheid;
Heeft dit ook programmatische konsekwenties inzake 'bijbelstheologische vorming' ? (volgens programmapunt 1.)

Na "Een kijk op de maatschappij"
Hoeveer overeenstemming in maatschappij-visie en politieke oriëntatie is er in de Ekklesia DH te vinden ? (daar waar het gaat om
een nieuw type progressiviteit en bondgenootschap met de arbeidersbeweging)
Hoe belangrijk is voor ieder persoonlijk maatschappelijk engagement en politieke stellingname ?
Kan en moet de Ekklesia DH ook ALS ZODANIG tot politieke aktie
overgaan ?
Heeft dit ook programmatische konsekwenties inzake 'politieke
vorming' ? (vgl. programma p. 2) .
Na "Onze verhouding tot de kerken"
Heeft de Ekklesia DH een positieve of negatieve werking naar de
kerken in Den Haag (bv. via de Haagse Gemeenschap van Kerken) ?
Hoe staan wij persoonlijk in de relatie tussen officiële kerk
en basisgemeente ?
Vinden wij het in de Ekklesia DH nodig om aktief bezig te zijn
met onze verhouding tot de kerken; heeft dit programmatische
konsekwenties ? (vgl. programmapunt 6)

Na "Een basisbeweging in ontwikkeling"
In hoe ver r e_ is er binnen de Ekklesia DH sprake van een__ doelbewust en weloverwogen proces van groeps- en gemeentevorming
aan de basis rond viering, bezinning en aktie ?
Voel je dat er in de Ekklesia DK ruimte is voor jou als persoon
en voel je je vrij om andere persoonlijke aandacht te geven ?
Zijn alle verv.-achting rond de Ekklesia DH onder te brengen onder de noemers: bijbels leerhuis, politiek beraad, onderling
pastoraat, maatschappelijke stellingname en sociale aktie ?
Na "Programma"
Is het mogelijk om de verwachtingen rond de Ekklusia DH met elkaar te verenigen rond enkele gemeenschappelijke noemers, waarop zoveel mogelijk mensen elkaar kunnen vinden ? V.'elke zijn dat
of zouden dat kunnen zijn ?
Zijn er programmatische konsekwenties inzake de organisatie van
onze basisgerr.eente, de financiële basis, onderlinge communicatie
en informatie, liturgische vernieuwing, kontakten naar buiten
e.d. ? (vgl. programma p. 8,4, 3, 10, 9)
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De Beweging Christenen voor het Socialisme.
Op zaterdag 3 november 1979 hield het GvS een landelijke vergadering
te Amsterdam, Herengracht 51^.
Hierbij worden de uitnodiging van die bijeenkomst en de notulen van de
landelijke vergadering van 6.10.'79 gevoegd.

:•• -•T""- zcrü?.r -^-- • -->

i - -• • • -

"'

__^—

Rubricering: 1)

200 A 03

Nederlandse christen-studenten vereniging
fill«c«d to CI-» wortd acuctanc ehrl«tl»n

m irianhocen- , zatst
Hafoon O343S-226
233 j«_gdw«rk

na SVOeS c.n.v.

Zeist, 24 oktober 1979
i

Goede vriend(in),

.

:

Hierbij de uitnodiging voor de 'landelijke vergadering van CvS, zaterdag 3
november 197S, in Amsterdam. Theologisch Instituut, Herengracht 514 otn
10.30 uur. Voorzitter: Albert Koot. Notulist: Den Haag.
Agenda:

.

F
::
-'

1. notuleaiygrcndering :v«n 6- pktcber (bijgevoegd).

:

2. mededelingen van stuurgroep en sekretariaat.
3. C11.00) Informatiebaekje; bespreking van de artikelen van
en
(uitgedeeld op de
vorige landelijke vergadering). Zie ook bijlage B.

j
;
•:

•4. (12.00) Scholing 79/80. Stand van zaken toegelicht door
' ,(tot 12.30)
'
'
'
'
pauze

•
i
!
\.

'

•

. >.

, 5. Funktioneren van de regio' s. Werving, scholing, eigen programma.'s,
..
enz. Ingeleid door de sekretaria'en 2 regio-woordvperdera. '
'

.'.' '

:• .

• C13.15).

••

•

: ' .

••

. '

•".'•'•

- .,•-....

6. (14.Y30) Begroting 1980 (praktisch). Wordt uitgedeeld.
7. (14.45) Baaiabeweging. Bespreking van stuk van
...
8. w.v.t.t.k. en rcndvraag.
• _ . .,

.•

'•.., '•'•': ''.'-:

.....

.,

'

•

: .
'

. '

.

;
l.
|;

^
\d met
j

sakretaria

Bijlaga A: brief van regio Den Haag aan Opstand-redaktie over kursus bijbelse
;
theologie. Ter kennisgeving.
,
.
Bijlage B: Inhoudsopgave,informatiebüekje.
'
. ' '

i'

.!
J

'_ot_ulon lanuelijkj vor^adoring OV3 6 uk t 79«

*-'

2 : -Viird. J blokken scholing: 4- av. over arbeid, ':• av. oxegese,
M- av. vredesbeweging; "histories" -..ordt "Jiaterialistios",
ilz 5 i'Toord- Liaburs bestaat nog niet als ro^io.
i-lz 12 Visie on Jro^ram is reeds uity.sdoeld.

'--

^

t
\:I wor
l
•

Fav. de notulen: s tui: van
-,'crd door Troug af ^ewe^en omdat
;e zelf ook verslagen konden, raake'n. \ . ;
'
;~ heei't toen
:en betoog geschreven.
.

'.

(DDR) vicevoorzitter
houdt hioi binnekort avonden
Christentu.1 umi Sozialisraus.. -..:il ook aet OV3 opaten (wat
.naiddels gebeurd is. pw/) '
'
ypGDL'-ff : V redes., eekopstanden en Opstand ITil 2(
) graag
3-"^sturen naar .oudschmten, 'als je ze in de regio over hebt.
\_'
•
.
'
.
•
'
l j IFi-ja: 8 nieuf/é leden, ' ./aarvoor ?. scholin^savonden o.ar:cisiae.
r an de s.jaloorakvant v;iston vele grce ;en niet dat hot een tegencrant '..'as! 3r '..ordt nu een grondige kritiek o;o de lorant geschre- : ' :
ren, die hop.il'.,!; in 'de '.T^.'in j.-1'ljva besproken kan worden. .
.
'
M'k'il-.:!1!'" kV'iD (...1.1): ^°g nieaand (nii).
'J dam.; Cpeningsdag I"V; verhaal ."
goed, veel inf oroiatie,
'
;oege3;itst o ;> politieke "aktié , oi'-uehsief (dat HecL. v/at kan doen).
hield paar. dagen" latex- ocssi^isties verhaal nav
. in. Brussel = dreig ing-"Uur. ^.e-rnmacht.
•
'
.
; zeer -. ereldbeschouwend, e t i s , geen politieke spits.
/"erslag over de gehouden peilingen O'...V) ze r wisselend.
r.n A. : veen ontaoeting ï V-ITbora: sin^i ('wee..: eens) nog not goed.
j>: elveld: diskussie "
: --puur o t i e s , va
;ing v/el af. "Oc mars r;,as h o ' l slecht georganiseerd. 1
)ostzaan : J.: V -;Tob?o-rde ..nie'o . o m - T J r - A vast- te- p inner.-..

\.

Tro_nj -l- o i 5 nieuwe aensan». -louwen weckend in oktober over
3innenl.erkeli.jl: k a r a k t e r ' v a n JY3j.. enue'..kontakten .inet'. poiit .;part.
.u.».;
•••-._'.••--.
.la 11; > • erirdiensten b e k o c h t , veol aatoriaal v^'rkocht.
Dol; nog een avond, bleek e c h t o r (.'.oor- gcre-L.' kerkcraad georganiseerd,
üiï:nn ( w e l c os t and vers p reide r) ,
Pels t: nog geen b 13.v enk u u s t g.^had. '-?,r .aron • •IL.Vkraamp jes op . '
ie taarkt en eon disl.'uasieavond ; not
T.a^'^en: open avona geiiad,. -o okoinst 26 ui. Vervol^a-vond 10 ra,
.jaarvaii 5 oud. G v:: r.-.0.^0 n a k t i ü ö : - korn-aoonuiotie gomeentqraad,
'.''ACprobleaatiek. G verwoei rL..scholing : baaisscholing,'. exeGesré',-".
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Betreft:

CvS afdeling Groningen.
Vernomen werd dat de afdeling Groningen van de Christenen
voor het Socialisme (CvS) momenteel 25 leden telt» Hiervan
zijn er _+ 10 aktief. Veel leden van de CvS afd. Groningen
zijn kerkelijk niet aktief.
Eln maal per maand (te beginnen op 5-10-1979) vindt er in
de studentenpastoris te Groningen een regio-vergadering
plaats. Tijdens deze vergaderingen wordt informatie verstrekt
en om de andere keer wordt aan scholing gedaan.
In Groningen bestaan onder de vlag van de CvS momenteel een
drietal werkgroepen t.w.
- werkgroep rnilitairisering
- werkgroep nieuwe levensstijl
— v/erkgroep theologische scholing»
Voorheen bestond er ook nog een werkgroep werkgelegenheid doch
deze is uitelkaar gevallen. Deze werkgroepen komen 1x per
maand bijelkaar. De werkgroep militairisering zal zich bijvoorbeeld bezighouden met de aan te leggen oefenterreinen
in N.O.-Nederland.
De werkgroepen zijn momenteel incompleet daar er voor de
vacantie verschillende leden zijn weggevallen (beëindiging
studie). Er is duidelijk behoefte aan meer leden.
Verder wil de CvS een gesprek aanknopen met de Groningse
Studenten Gemeente»
Scholing wordt gezien als een grote noodzaak» Onder de te
behandelen onderwerpen tijdens de scholing zal ook het marxisme aan de orde komen. Dit zal geheel door de CvS verzorgd
worden.
Op 27-10-1979 organiseert de CvS in Groningen een dagvergadering. Daar komen 2 belangrijke punten aan de orde, t » w a
- Hoe kunnen wij aan het CvS meedoen zonder kerkelijk aktiaf
te zijn ?
- Protesten binnen het CvS m.b.t. de relaties die er met de
CPN zijn. Hierbij spelen de standpunten t.a.v. Oost-Europa
een rol.

Rubricering: 1)
200 A 03

V\L CvS?

.

,

uil Lftclicn in Je kerk

In Nederland -"erd de beweging Christenen voor het Socialisme
V.
het begin heeft CvS het tot haar taak gerekend
opgericht in
). Haar opkomst past in de sfeer van rond 1968
-o
l socialistische beweging binnen de Kerk present te steh
/
met de studentenbeweging en de solidariteit met de bevrijdingi- om de theologische bodem weg te halen onder vormen van antistrijd van het Vietnamese volk; een tijd van bewustwording van en
socialisme en anti-communisme in de Kerk
opstand tegen autoritaire en onderdrukkende verhoudingen die ei- om de kerk én de theolologie los te weken uit hun houding van
gen zijn aan het kapitalisme.
bevestiging van de status-quo
• Vele christenen ontdekten
- om de politieke werkelijkheidszin van de kerkmensen te vergro.- dat er ook in de Kerk een soort denken heerst, dat de gelovigen
ten:
belemmert zich bewust te worden van de werkelijke verhoudingen
hen ervan te doordringen dat ook in Nederland een kleine groep
die aan het kapitalistische systeem nu eenmaal eigen zijn, nl. ver- poogt eigen belangen te verwezenlijken ten koste van de zwakken
houdingen van uitbuiting en onderdrukking
- om de christelijke arbeiders te bevrijden uit hun horigheid aan
- dat de Kerk zich daardpor dienstbaar maakt aan de heersende
christelijke partijen en vakbonden
• machten
- om in Nederland de eenheid van links te bevorderen.
- dat in de Bijbel uiteindelijk de zijde van de onderdrukten wordl ' CvS wil geen nieuwe politieke partij worden:
gekozen en dat God zelf er zich laat kennen als degene die bevrijdt.
Wij zijn een beweging, geen organisatie. Vele leden van CvS zijn
Deze christenen waren te vinden'in bewegingen als Septuagint,
aktief binnen een linkse partij, vakbond, werkgroep, komitee, akSjaloom, Kritische Gemeenien, Calamagroep, Tegenspraakiheotiegroep. CvS wil geen nieuwe nesiwarmle bieden voor hen die het
. logen, het KRIK-projekt en de Nederlandse Christen Studenten
elders niet kunnen vinden en de arbeidersklasse heeft geen be.Vereniging. '
.
hoefte aan een linkse confessionele partij.
Er werd gekozen voor de naam Christenen voor het Socialisme
Ook wil CvS geen christelijk element inbrengen in de linkse partiomdat christenen besloten om de strijd voor het socialisme ook in
jen: wij willen wel christenen ertoe brengen deel ie nemen aan de
de kerk ie gaan voeren en verder bok vanwege de verwantschap
socialistische beweging.
met de gelijknamige beweging die ontstond in Chili ten tijde van
Evenmin wil CvS een nieuwe kerkelijke richting worden:
AJlende.
juist binnen de bestaande kerk wil CvS 'zuurdesem' zijn; CvS wil
In Nederland bestaat CvS uit een twaalftal regio's die maandelijks
heel de Kerk aanspreken op wat van oorsprong deel uitmaakt van
regionaal en landelijk vergaderen.
haar verkondiging, nl: in soiidariteil met de verdrukten moei hel
De landelijke vergadering is het hoogste orgaan en de landelijke
geloof beleden worden.
stuurgroep, die de landelijke bijeenkomsten voorbereidt, is haar
De leden van CvS doen dit binnen de Kerk waarvan ze lid zijn.
.
dagelijkse leiding.
Sinds 1975 is de regio Groningen aktief.
Zij brengt met name de problematiek van en het verzet tegen militarisering en achterstelling van de provincie Groningen binnen de
Kerk onder de aandacht.

ni/c. un i .3» «JIIJL»

WAT DOET CvS GRONINGEN
In een folder als deze k u n n e n lang niel alle a k t i v : V'n u i t v o e r i g
worden toegelicht. We verwijzen daarom slecht. lar de a k t i e
rond de verkiezingen van 1977 onder hel motto „Vóór een l i n k s e
eenheid en légen het CDA", naar de betrokkenheid bij het Volkscongres van 1977, participatie i» de akties te Groningen voor de
182 Marokkaanse arbeiders. Meer uitgebreid gaan we in op enkele
CvS-aktiviteiten die voortdurend onze aandacht hebben.
In de AKTIE NIEUWE LEVENSSTIJL (ANL) probeerl CvS vragen van politieke, ekonomische en ideologische a«ud grondiger
naar voren te brengen. De ANL gaat in zijn analyse namelijk Ie
weinig uit van de fundamentele tegenstellingen in het kapitalisme;
daardoor dreigen de suggesties en aktiviteiten van ANL binnen het
kapitalisme te blijven; geen keuze voor de arbeidersbeweging en
haar streven naar een socialistische maatschappij; integendeel: een
oproep tot soberder levensstijl. De ANL werd ingegeven door bezorgdheid om de problematiek arm-rijk, waaraan 'wij' in het
wesien schuldig zouden zijn. 'Wij allen', dus geen klasse-analyse;
geen onderscheid lussen uilbuiters en uitgebuilenen. Daarom de
gedachte dat 'offeren' door allen de oplossing zou brengen.
CvS wil voorkomen dat dit soort zaken op de kansel en in gcsprekskringen onbesproken blijven, dat die nieuwe levensstijl ook
nog eens wordt overgoten met een christclijk-theologisch sausje.
CvS wil dat de Kerk konsekwent kiesi en sirijdt voor een rechtvaardiger samenleving.
CvS stelt dat het probleem arm-rijk niel wordl opgclosi zolang er
in Europa een 'vrije ekonomie' (parlikulier eigendom van de produktiemiddelen, 'kapitalisme met een menselijk gezicht', enz.)
blijft bestaan. CvS stelt dat gekozen moet worden^ vóór behoud
van werkgelegenheid, vóór behoud van volledige prijskompensalie, légen bezuinigingen op de kollekiicve voorzieningen, tégen
loonmatiging.
CvS verzet zich tegen: het banen van een ideologische weg om de
krisis van het kapitalisme op te lossen over de ruggen van de zwakkeren, door 'offeren' acceptabel te maken. De wijze waarop hei
CDA denkt de ANL te kunnen gebruiken om Bestek '81 door te
drukken vraagt om waakzaamheid.

DEMILITART 'JNG
CvS kiest tegen , denkbeeld van:
de kapitalistische maatschappij die verdedigd moet worden legen
een vijand van buiten ('de Russen') en legen ieder die zich daadwerkelijk inzet voor een socialistische maatschappij;
'de kapitalistische maatschappij die daartegen leger en politie als
stakingsbrekers gebruikt, politionele aklies uitvoer! in Indonesië 1
enz.;
de kapitalistische maatschappij die levensgevaarlijke wapens produceert ( natuurlijk de socialistische landen doen dat ook, maar
dat doel niets af aan de bewapening in kapitalistische landen); de
kapitalistische landen met een ekonomie die voor een belangrijk
deel steunt op de wapenprodukiie.
CvS roept samen met anderen op deel te nemen aan hel ver/.et van
aktiegroepen tegen hel vestigen van nieuwe oefenterreinen ( Lauwersmeer, Vlagtwedde).
CvS strijdt aktief mee tegen de kernbewapening:
We namen in de stad Groningen het initiatief om hel verzet legen
de Neutronenbom in de kerken te organiseren.
Als IKV-kern werkt CvS-Groningen mee in de kampagne 'Help de
kernwapens de wereld uit, te beginnen uit Nederland'.
Kortom: we proberen het programma van de wereldraad van
kerken ter bestrijding van het militarisme te laten leven in het verzet van de kerkmensen zelf.
SCHOLING
Dm het inzicht in het funktioneren van de maatschappij en de
Kerk te verdiepen nemen leden van CvS deel aan scholingen in bijvoorbeeld de marxistische theorie en economie, materialistische
exegese, theologie.

INF

CvS-i ^erland geeft een eigen blad u i t : 'Opstand', waarin hu
'hoe' en 'waarom' van de aktivitciten wordt beschreven, belangwekkende boeken worden besproken (van bijv. Girardi, Breukelman, Marquardl, Ter Schegget) en dat ingaat op gebeurtenissen in
kerkelijk Nederland, exegetische bijdragen levert enz.
In speciale t h e m a n u m m e r s werden onderwerpen behandeld als (in
1978) 'Indonesiö, onderdrukking, o n t w i k k e l i n g s h u l p en de
kerken', 'de verrechising van de Duitse kerken' ed.
Meer informatie, ook met betrekking tot lidmaatschap van CvS en
abonnement op Opstand is ie verkrijgen op de volgende adressen:
- secretariaat CvS regio Groningen, Schoolslraal 10 Groningen, (clefoon 050-131797
-secretariaat CvS-Ncderland, Woudschoten Zeist, telefoon 03439226
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Wat is de funktie van christenen bij de opbouw
van en de strijd voor het socialisme? Deze
vraag s t e l t Carl Ordnung, sekretaris van de
christelijke vredeskonferentic in de DDR, in
het eerste artikel van het themanummer van OEV
over kerk en theologie.

KERK

THEOLOGIE &

over

numm«r42 «pril 1979

Oost Europa
Verkenningen

Na d e g e b e u r t e n i s s e n i n Ts j e c h o a l o w a k i j e i n
I 9 6 H h . » a k t c n v e l e l e d e n van ilc necle r l andse
a f d e l i n g ' van de c h r i s t e l i j k e v r e d e s k o u f e rent i e a f . Si mlsdien l e i d d e de n e d e r l a n i i s e afdel i n j ; e e n m o e i z a a m b e s t a a n , t l a a r s i n d s 1968
h e e f t de v r e d e s k o n f e r e n t i e n i e t s t i l g e s t a a n ,
l i e t g e w i c h t van de a f d u l i ugen in de d e r d e wer e l d i s b i j v o o r b e e l d e r g b e l a n g r i j k geworden;
een van de n i e u w e g e g e v e n s die tic n e d e r ! andse
a f d e l i n f , o o k weer n i e u w e i m p u l s e n k a n geven.
Op du |>e r s p e k t i e v e n en t a a k s t e l l i n g van een
n e d e r l a n d s t a f d e l i n g gaat Dick Uoer i n .
Jacob B i j l i n t e r v i e w d e professor K a s k e r , de

K i n s e K e e l i n g B r o u w e r s c h r i j f t over d e d i s k u s sie tussen de t s j e c h i e s e theoloog llromadka en
l i a r t h e n l e g t v e r b a n d e n t u s s e n deze d i s k u s s i e
en de theologie van de b e v r i j d i n g . Het z i j n
aantekeningen i)ij een k o n f e r e n t i e die de Werkgroep Oost E u r o p a P r o j e k t e n e i n d 1978 o v e r
k e r k e n t l i ' o l o g i e i n Ts j e c h o s l o w a k i j e h i e l d .
H e t r e f e r a a t d a t d e ts j e c l i P a v e l F i l i p i t o e n
h i e l d over d e g e s c h i e d e n i s v a n d e t s j e c h i e s e
oekumerie is ook o p g e n o m e n .
C h r i s t i a a n U o n n e r bekoiiunenta r i e e r t d e thesen
d i e d o c e n t e n v a n d e praagse C o m e n i u s f a k u l t e i t
vorig jaar opstelden.
Twee s t u k k e n z i j n v o o r t s g e w i j d a a n t h e o l o g i e se r e f l e k t i e e n w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n twee
p u b l i k a t i e s . H e l b e t r e f t etin kommen t a a r o p d e
D D R - t h e o loog C i i n t e r Jacob ün e e n r e a k t i e o p
e e n n e d e r l a n d d e k e r k e l i j k e pub l i k a t i e over
C h a r t a '.77 en de t s j e c h o s l o w a a k a e k e r k e n .

H e t i s et., v r a a g s t e l l i n g d i e door a l l e a r t i k e l e n l o o n t d i e i n d i t nnuuiier v e r s c h i j n e n .
Het a r t i k e l van Ordnung b e s p r e e k t de ontwikkel i n g v a n de v e r h o u d i n g v a n d e p r o t e s t a n t e n i n
de DDR t e g e n o v e r de s t a a t .
K e i n i e r C o s k e r s c h r i j f t over d e v e r h o u d i n g v a n
k e r k e n s t a a t i n d e D D Re n s t e l t d a t d e r e c e n le t o e n a d e r i n g n i e t l i g t aan een v e r a n d e r d e
s t a a t s p o l i t i e k , maar aaa een andere houding
van de k e r k l e i d i n g . Het ingewikkelde netwerk
' a n v e r h o u d i n g e n van een DDR-dorninee ten opzichte van z i j n k e r k l e i d i n g , de gemeente, de
s t a a t én h e t w e s t e n , w o r d t o p e e n h e l d e r e w i j ze u i t de doeken g e d a a n door E h r l i a r t Neu.be r t ,
s t u d e n t e n p r e d i k a n t in Weimar, Reinier Gosker,
d i e e n i g e t i j d t h e o l o g i e i n J e n a ( D D R ) stud e e r d e , b e k o n u n e n t a r i e e r t i n d e vorm v a n voetnoten Neuberts verhaal.
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H e t h i e r b e s p r o k e n n u m m e r v a n Oost K u r o p a V e r k e n n i n g e n ( n r . 4 2 ) omvat 63 p a g i n a ' s en is te
b e s t e l l e n door ƒ 8 , 2 0 ( i n k l . p o r t o ) t e s t o r t e n
o p g i r o r e k e n i n g '375'iflOU t . n . v . d e W e r k g r o e p
Oost K u r o p a l ' r u j c k t ' M i te U t r e c h t , o . v . v . i'/,!?.

H i c h a e l tl l l man s c h r i j f t o v e r v o l l e d i g e w e r k g e l e g e n h e i d in de s t a a t s s o c i al i s t i o s e l a n d e n ,
een s a m e n v a t t i n g van de i n a u g u r a l e rede il i e
hij onlangs aan de U n i v e r s i t e i t van Amsterdam
h i e l d . E e n b i j z o n d e r e s e r v i c e h o p e n we d e l e zer te bieden met de b i j l a g e ovor reismoge l i j k hedün v a n u i t N e d e r l a n d n a a r Oost E u r o p a . L i s e t te Dekker zocht liet a l l e m a a l u i t .

C l a u s K h r l e r s l u i t het iheniagedee l t e van d i t
nummer a l niet e e n a r t i k e l o v e r d e p o l . i t i u k
van l i e t V a t i k a a n ten a a n z i e n van soc i a Li siue
en Oos t E u r o p a .
:

eniinence grise van de nederlandse a f d e l i n g van
de V r e d e s k o n l e rent. ie . Do gesch iedcuiis van dez e beweging w o r d t v a n u i t z i j n p e r s o o n l i j k e ervaringen besproken.

Tijdens da pGrsKon.f'.r:, :;si£ . '...j=r„. !v.._ v-,".;cr,ii i.-jsva.T o3Hi-sfee-w2ging en CvS tot
uitdrukking: er is duicelijK behoefte ean esn gemeenschappelijke visie. Ook
kwam aan de ords da aansluiting van de basisbewering aan ds Raad van Kerken
in Nederland.
- ._
Tjjjdens ds af sluit-ncs viering' sprak
over erksl? kenmerken
van de theologie der bevrijding.
4. Christelijke Vred-3£ Confer-ntia
Over het kcllektitve lidmaatschap ven £vS ontspon zich een diskussis tussen
en
. ' . . ' "
het bureau var, •--=. ~V~ .vore-; geleid door Tsjechen. De organisatie heeft
beperkte speelruir" = . I'seer d:.-~; dar df- ken f erentio deelneemt spreekt dan
ook op eigen manaa:'.-; ^o"-~;ig-3n /rijn cppcrturistisch, anderen zoals da
Russisch-Orthodoxe k s r.-; onderr^t-j-unen de buitenlandse politiek van de SovjetUnie. Daarnaast cerensn Engelse'; en Afrikanen kritiek uit op de Oost-politiek.
De CVC is een ontmoetingspunt T.?/ t "ens^-n, die j~ anders niet ontmoet sn waarmee je vrijuit kunt praten. Het zi-'n gssn aanf.-jklece piassan.
Zijn er Q-PficxïI-7 i-.'ert=;25'-:vjGor:'i3?r5 v.? n de kerken?
• Er zitten officiële kerkleiders in van de orthodoxe kerk in Rusland
naast kerkleden uit ce CD?, die- geen officiële funktie in de kerk hebben.
De diskussis ditir.t t -5 gaar; ovsr: i? er in de CDR een analoge situatie als
i" Cuba? Dit najaar wordt in de DO" een Kcnfsrsntiï gehouden over materialistische exegese, .'.'at hier met -•aterialiiTe wordt bscorld valt buiten hst heersende denkpatroon ven k-zrk én regsrir.,7 in ds DDR. r' G n heeft; behoef te aan geluiden vanuit socialistische-cnristnlijkt bewegingen buiten Oost-Eurcpa.
Er bestaan wel Kontakten me': de dsrcs wereld, rr.aar slechts weinig met Europa
en dan neg hoofdzakelijk mat •V/eota'-iropc-sc liberalen. CvS is n. i. Ren duidelijke gesprekspartner voer CVC.
Mij is toch nc~ nist duidelijk Karren verbinding tussen CvS en CVC
moet worden aangegaan. Cinren CvS ;-.3bb=n we daarover te weinig scnoling,
met name over Dcst-üuropa.
In de CVC gaat het niet om Je bestaande socialistische systemen maar
om de visie, hoe h" r?üle sccialis~e zal T.oet^r zijn. 5ij dezs studie
hebben zij dringen.- bahoef te. aan wet --'ij hier in het westen ons daarvan
voorstellen .
• Wie zijn bij ce CVC aangesloten ?
- • . : Sluit CvS zich aan, don doen w s zoals
. deed vanuit LatijnsAmerika, mear ook als d« ksrklïic-.i" in Gcst-Europa . Overigens Korren ws
nu op een punt -dat :n son eer-jsre ciskussie uitvoerig aan de orde is geweest. Daarr^e wordt ---_ l .'. i— ^ r. t .i ^r.^p i^I^e- 1 rrrar vr-traagc, t = r.-.'ijl spoed
geboden is .
De vergadering baslL.i-. ~s~ de s;: jurrroep t-:-n brief r;an CVC 2-? l cpstellen,
daarin GS rrctivatic zal rcr.T.ular&n -:r vccrlesgen aan ds vergadering ter
goedkeuring v=n een \ollsXcii- liaP32t:-;c-:2.- ,
5 . VrsdesvseH 1S79
wsiaw '.iit z^"-." :5"_ ~jl-;r c~ in 3sci^"nc.9r 3.3. ss.i m.-:- n i f = s t -jit ta
brengen dat ssricJ~'- i? 'JT- de IxV' • k^rnc" . Daarin Kern;, aan ds orde de dsslnain
van CvS binnen het I KV' sn het =-.;'-3pc-r; "3" J-..i;J£;lijkhv.id o"er derg dSGlnarr.a
door CvS. In dat .rani-r = 3t Kcr.^n, na er,: e studie voor het kor.grss in Milaan,.
niet veel rtisuwp z_!\£~ "J.":'1 Vr.- rrJ?. ~". rtof tp'.:nt ?n zi j n:
- massaorsanisatio
- analyse --.or.c-.i-r1--. -,-.- - = - •- ----- Hol = inki ;n S/-.'..T- s K k ^ r- r J^n
'""" IKV als I-:-^iri2T,o k?r

^en ridrjKtiïgrpsp_ zal c!s tekst van hei; iT,cjnif23.t schrijven; dit zal -op-hetweekend in Rotterdam bespraken worden. Gaarne zei het manifest rv2t 1KV in
Den Haag werden besproken waana via nst IKV verzending volgt naar ds IKVkerr.en.
".
In het nummer van Opstand voor de Vreaesweek zal m c? t nare aander-ht werden ""
geschonken aan ae regionale situetieCs).
6. Scholing 1979/30
Verwezen wordt naar het voorstel der scioling, opgenomen in de konvokatie
van.de landeiijKs vergadering op pagina's 2 en 3.
Hieronder velden enS'-l" r'?'"o r kinden ven de aanwezige leden:
- er is meer behoefte sen socialistische dan aan theologische scholing, .t
- voorstel om het begrip 'vrede' vanuit de bijbel te behandelen.
- scholing niet slechts op politiek-ekcnomisch vlak maar ock vanuit het gegeven
dat veel mensen in d= kerk voor ds. vredesaktie aktief zijn geworden. Het is
niet .duidelijk wsike Ksnt dat wel zou mesten inslaan. Op dai: punt theologische aspektsn in de scholing verwerken.
-> scholing gebruiken voor kontakt mst onre bondgenoten in de kerken in het
verleden.
- scholing zou ook in de basisbeweging kunnen, plaotsvinden, en in de IKVkernen.
- scholing over bewapening R n militarisme zal n-.oeten aansluiten bij de krisissohclir.g,
- de psychologische vraag is benauwend: hoe is het mogelijk dat een zo groot
mogelijk privebei-ing var: enkels sta = l- sn wapenbaronnë-^, dcor zovele gewr-ne
msnsen gsdraggn werden?
- in de scholing te betrekken wslKoCandere)vredesbe'.-.'e^ipgen binnen da kerken
opereren, de strijd tagsn oe bewapenir;g binnen ds vakbonden met als achtergrond daarbij de .-.•srkgelsgsnh'sid ,
- de verhouding van c.'i u soort vrêdesstrijd m 91 anderstaeEta-^r.rjevcrrr.en zoals
dienstweigering, antimilitarisme etc.
Vergadering gaat akkoord met het voorstel van de scholinr.skorrn-.is-ie.
Deze korrnissiE zal bestaan uit: Han Dijk (Groninger], «.cos van d= G-ruggen
(Nijmegen), ?etsr va- V.'illenswaard (Rotteraa.Ti), KPCS flsylink [Utrecht),
Lodewijk Ringnalda i -i-sterdrirri] sn Fclk-^rr Ssmpionius (Dï.lrc).
. Scholirs religieus-socialisme
[L'trecnt; houdt een ir.lsidi'g ever e's 2srst2 t-.\ -2 paragrafen
kon zijn, v.'crdt vsrw=zen r.^ar rie dr.or Ecs c-p?'5£ialde ceKst van zijn inleiding,
(ter vergadering r^oet^n we i-.jer lien r.cf d?z£ Ifskuna cp 12 van^i1-, v.-J) .

s^krstaris 'l

1. notulen vergadering 5 mei 1979.
Ongewijzigd goedgekeurd. De secretaris zal voor de volgende vergadering de
groet aan het kongres v^n de basisbewering m93Sturen.
".
2. 'mededelingen
a. van stuurgroep en secretariaat.
- stand donctieksmpanjs op dat noment fl 9.353,30
- Als protest tes^r. hè.t voorgenomen ontslag van
. vanwege diens
lidmaatschap van d3 CPN heeft het -secretariaat een telegram naar het schoolbestuur van Katwijk gezonnen. Aan de regio's worden ter vergadering handtekeningenlijsten verstrekt er- t-?jj.~n het ontslag protest aan ts takenen.
- Opstand kent een recaKtie EP, een redaktieraad. Sedert eind '77 funktioneert
de redaktieraac' niet rr.s-sr. Voorstel om de huidige redaktisraad op te heffen
en te vervangen door eon nieuwe raad, die sterker aan de regio's is gebonden.
Aan de regio's wordt verzocht cm namen voor deze nieuwe redaktieraad aan het
sekretariaat door te geven.
In het seizoen 1373/SG dient er een wervings- en publiciteitsplan voor Opstand
-t-.e komen; dat is een van de eerste taken van de nieuwe redaktieraad.
- Darmstadc-Konferentie. Doelstelling van deze CK is, dat linkse christenen
vaker samenkomen om hun aktiviteiten internationaal te koördineran, zoals
c. a. gebeurde bij het Gollwitzsr-Svrninar, dec. '78.
Medio mei j.l. vergaderde ds DK in Straatsburg; " '
nam er
aan deel.
keurde het af dat de CK niet cp hst CvS-kongri-; in f-'ilaan vertegenwoordigd was. "Wat heeft zo'n kcördinatiegroep voor zin als ze op zo'n
belangrijk Kongres niet aanwetig is?
wijst erop dat ds diskussie ov»r het anti-militarisme in de Wereldraad
van Kerken maar moeilijk van de grond kunt en dat daarom, her. zwaartepunt van
de aKtie naar de basis moet worden verlegd. Actiepunten, zijn: het wersn van de
neutronenbom en atocmkcppen en zinnige yisen in Sült III. Het IKV heeft te
weinig tijd om haar aktie te internationaliseren. Daarom is het beter dat hst
buitenland naar Nederland komt. Daarom het voorstel van .
, samen met het
Kraernerhuis in Eerlijn, om in Nederland een internationaal Kongrss te houden
met als thema het anti-militarisr.e,
Dit voorstel werd in Straatsburg cm onduidelijke redenen niet aangenomen.
Daarop is '
uit ds DS. gestapt en vricgt de landelijke v-sr^derinc daarover
haar standpunt te bepalen. Ais ce vergadering net mat de handelswijze van Rinse
"~ ens is, dan zal zij haar oordeal moeten uitspreken of sen internationaal Kcnóres in Nederland ever het anti -ra "l itarisme most worden gehouden. Het Kracmerhuis kan °sn organisator cei=chikcaar stellen,- Mscisrl-and zal een organisatieHoofdpunten uit ds cisKussiü:
+ besluit r1..b.t. CE organisator i; drin^and, c-mccna ;:.jn n = r\r2tariaat niet meer ccor;c=at er, een nieuws Kracht moet wordan aangetrokken (inmiddels is aie bskend:
'!;
•*• het koneres moet in principe uitgaan van de i\iCSV en het Kraemerhuis samen.* als het anti-rnilitarism, -.cn-ri^ coc-:--t zal aos c^ Carm3ta_t^r ^cn-_r-5nz
+ internationaal zijn =r nc^ ••; .ini^ e ':?ï!-.t:.svc '-ontaKtsn tuiser, ce naticnale
vredesgroepen.
+ het IKV Keurt ons initiatief :•.-;,i-d.
Ds landelijke vor=:a:;5rin=: beoluit h~t Initiatief te cnd^rstsursn sn als C v S
: sv-=r =
een bijdrage t

_

n

_

(vervolg mededelingen sekretL-riaat er, stuurgroep)

"1

v-;rfjc ! ~t cm .doeL ...tLi_D3~CR aan ds s n t i - f e e s t s k

demonstrati? in arnstardan op 23 juni a. s. Na afloop daarvan, 20 tussen 5
en 8 uur, borrelen in da sociëteit Lanx, Herengracht 384. Verder is er in
november a. s. ?.sn dsg in Utrecht gepland, om het lustrum van CvS met esn- manifestatie te vieren. Op de manifüstatie Kan da lustrum-uitgave van
gepresenteerd '.-.-ortsn. Bij hem liggsn r=e.d5 de wortels van Nederlandse Christenen
voor het Socialisme door zijn. breuk mot het religisus-socialisme.
Gedacht wordt om c!e bijeenkomst in november in esn kerk te hcuden. Voor de
organisatie ervan zal een kom.nissi? moeten worden benoemd, bij voorkeur uit
de regio's Amsterdam en Utrecht.
" *
- Over de manifestatie ir. de Populier in de Sonesta-koepelzaal Amsterdam
gehouden i.v.m. ds Europese vs.rkiózingsn, wcrdt gssoroksn ovar hst geringe
aantal bezoekers.
- Vaststelling vergeaerdr-tü 1979/60;
.
Startweekend Rotterdam 15 en 16 september 1979.
Vervolgens in het Theologisch Instituut in Amsterdam op de volgende data:
(allemaal zaterdsgan o:r, -iG.-r: uur] 6 oktober 79, 3 november 79, 1 december 79,
12 januari 30, 2 februari 50, 1 maart 50, 5 april óG. 3 msi 80 en 7 juni 1960.
_ • - De oude schoiin~sgro~'p zal met 2 a 3 personen moeten worden aangevuld.
Men wordt verzocht zich daarvoor op te gaven.

- KvS-Vlc2ndertjr; is op bezoek gswesst. landelijk en bij de regio Utrecht.
Over dat bezc-ek zal evt. ean vsrsisg verschijnen in Opstand.
KvS-Vlaanderrn voelt zich m-rsr verwent mat de basisbsweging ir, Nederland dan
met CvS. Zij stelden met nama kontaKtan met de vakbev/a^ing op prijs.
- 7 juni 79 woidc (wardj in Utrecht ean Kerkelijk Antiberoepsverbodenkomité
opgericht. In Opstand 5 (76) wsrd hierover reeds gepubliceerd. Van belang
is om een link te legden tussen d? ERD en Nederland. Genoemd worden in dit verband
.
uit Tilburg; en
uit Katwijk.
- 03 publikatia die een overwicht geeft van net kcngres in fiilaan van april
73 zal in september worden tüeg°ronden (is schtsr nog stascs niet verschenen, W j K
- Zaterdag 16 juni 79 komt de vrouwengroep van CvS bijeen. De agenda vermeldt o.a.: 1) het verlooo van ds =bortus-aktia tot nu toe. 2} informatie
door feministische theologe;-, ever gezir.s- sn moeacrscnapsidaologie. 3) plannen
voor het volgand saizoen.
b. uit de regio^5
V^a_g5_nin_g_a_n_ eerste aenzetten om te komen tot een nieuwe reg'io-groep.
^o_tt£rd_arn ;%:en i- cot vas:ere -jf'inraken Eskomen mst de groep van linkse
predikantan; centraal in de ekt.is staat d~ anti-b^wapeningsstrijd, die
ovsrigans dcor Je ~-.;tinrimer.- .: = ii-~ v.--:ri; >.-. : r^edras;"..
Voor het startwaar'a^a in Rücc = r-^=n at?'2t ellaan neg maar vast, dat er op ds
zaterdagavond e°r, r,Ll!r..;rersl crc-^r^^':-'^ gstl-..nc wordt en voor de- zondagochtend
ean havenrcndvasrt.
Dan Haag G=,:n "jdsts1 ?'.r • =n .
_Limbu_rg Kritische bRoarceïing verklaring Calama-groep m.b.t. haar toetreding tot de tr-ïi.-1 is'j-ï'.-.'^-.'L..";- i clisKus--;!a zsl /:c-rc5n vtcrtsaztt.
Aktie tagsn A'.•f.'-, c S ~ïz sktir l3i~er
. .
in Erunssun vardar b-3St'_ds;rc
i.v.m. publikatic in G£ Vrsd-_-3'-'-2ak. -~s.-; ";;••£• T^ ean t? diskussiss in d? regie
over de EP-vsrki&zinc;en.
_Frieslend '/>t-s,<cnd ovar .vstsrialiïtis'jhe exsgcse .met als inlsidsr
£.r°.niri^GH vandaag namen veel Isdsr. deel aan de crotesttocht in G^ssslts.
De dria Jiskus^ii-.-ivr.nc-.^ -.:-t het r- '~u~c r i^-^-±:- er .-^-'t zijn inmictals a-^csrond met sis rar,,jl •. ;_;: G-J t: ;.-r :^^r •. ?"xi ->_• -.-c~0j i"1 - :;3l werden opgezat e-1 i.:t

•—

er in

.-j: '.;•:.--;:-. r. . ; •-. '.uL .•.:.... ' ~ . - • '- ~ •'::~-;;..:.•..

.

....:.:;• M j r^c t^itslling vait

/x
Rubricering: 1)

- • •

-

> >/.y?y. séy i

f

(!•' -

1 HOV. 1979

"co

-

ri

b
I) Zo nodig andere rubricering a

otstr.: J5ep/25o -ep.

Bijlage(n):

Afschr.:

BO
Datum rapport
29.10.19*79

/^2-ÖOV.

Evaluatie

Volgno. Inf. rapp.

j

B - a/b - $

Betreft:

De beweging Christenen voor het Socialisme.
Op woensdag 1? oktober 1979 vond een bijeenkomst plaats van leden van
het CFK en leden van het CvS. Laatstgenoemde beweging had de bijeenkomst georganiseerd om van gedachten te wisselen met enkele mensen uit
de DDR, op verzoek van deze mensen.
De vergadering, die om 16.0O uur begon, werd gehouden in het Theologisch Instituut, Rapenburg 59 te Leiden.
Aanwezig waren:

De verg dering werd geopend door
, die ongeveer 15 minuten
sprak en de beide oostduitse gasten inleidde. Hierna kreeg
het woordo De man stelde vast dat er een dialoog is tussen het
dialectisch materialisme en het Christendom. Beide benaderen die dialoog vanuit verschillende gezichtspunten, verschillende motieven, maar
men respecteert elkaar. Het uiteindelijke doel is de vrede "naar binnen"
en "naar buiten" te bereiken. Het CDU(-DDR) mag ook in de volksvertegenwoordiging meedoen en doet dat onder het motto: "uitgaan van datgene wat
ons verbindt, niet van datgene wat ons scheidt".
noemde kameraadschap de gemeenschappelijke noemer voor Christenen en
Marxisten.
"De Vredesbeweging is een programma-punt voor het CDU(-DDR) en voor
Marxisten(S.E.D.) In Berlijn bestaat dan ook grote waardering voor Brez••**
/^*"
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VERVOLGBLAO N r.

Zo nodig andere rubricering aangeven.

Bij OceMXaÉXnf. rapport n r.

terug te trekken. Helaas gaat West-Europa door zijn wapen-arsenaal te
vernieuwen", zo beëindigde
zijn verhaal.
Vervolgens sprak
De man nam stelling tegen de toenemende bewapening. De uitgaven hiervoor
gaan ten koste van stimulerende maatregelen voor het bedrijfsleven. Marxist"
ten hebben andere motieven dan Christenen, maar beiden kunnen naar sociale
gerechtigheid streven. Deze is echter nog niet bereikt; ook niet in de DDR.
Natuurlijk is er wel enige vooruitgang geboekt. Zo hebben de zieken betere
kansen tot genezing en ziekenzorg gekregen.
Men karakteriseert Marxisten vaak als atheïsten, dat is onjuis£.
Atheïsme betekent geen ontkenning van een hoger wezeno
Men kan zeggen: Sr bestaat geen god; als hij echter wél bestaat, dan kan
men hem niet aantonen» De burgerlijke theologie beweert dat wij een atheïstische staat hebben. Dat is onjuist. Wel is het zo dat bij de S.E.D. of in
de DDR eerst de sociale vraagstukken aan de orde komen en pas later de reIigeuse0
Hierna vroeg
of er nu iemand iets wilde zeggen over hoe in Nederland
over eerder aangehaalde zaken gedacht wordt.
Daarop kreeg
liet woord.
Hij omschreef het CvS als een politieke spits, die binnen de Kerken naar
een socialistische maatschappij streeft»
Vervolgens geeft
zijn mening. Vanuit zijn eigen ervaring liggen de
grenzen tussen Christendom en Marxisme niet zo heel duidelijk.
In tegenstelling tot
verhaal beweert
dat atheïsten in het
Westen noch in gedachten noch in werkelijkheid op hun zienswijze worden aangekeken. Toch is
het dan eens met
, maar stelt dat het hier niét
gaat om de tegenstelling Christenen en Marxisten, maar kapitalisme en socia
lisme.
Vervolgens citeert
. . waar het gaat om de mening dat de strijd
voor de vrede zich niet laat scheiden van de strijd tegen het kapitalisme ."
"Later echter", zo citeert
',"zegt .
dat die scheiding
wel mogelijk is". "De CDU in de DDR wil deze scheiding niet", zo besluit hij
dan.
Ook de vertegenwoordiger van de DDR-Ambassade spreekt enige woorden.
Hij zegt: "Ook de communisten hebben niet als doel andere staten te bestrijden.Kijk maar naar de rede van BREZNJEV. De verandering moet (in elke staat)
van binnenuit komen"»
richt zich dan tot de CFK-/resp0 CvS-leden'': "Hoe voert U Uw politieke
strijd ?"
"Het CvS heeft leden in linkse partijen, maar is zelf geen politieke partij."
vraagt dan: "Is er een samenwerkingsverband met Pax Ghristi?"
ï "Er is wel een overleg-orgaan van CvS-leden met het I.K.V.,
maar dat is niet erg sterk. Onze beweging is voorts actief tegen
de Neutronenbom. Er is een alliantie met de linkse partijen:
socialisten en de CPN. In Italië staat de beweging links van de
CP. Het CvS wil geen nieuwe politieke partij zijn» Evenmin wil zij
deel uitmaken van socialistische partijen. Haar terrein is de
Kerken."
Hierop vroeg
"Bedoelt U het socialiame zoals dat bestaat in TsjechoSlowatóje ?"
antwoordde: "Als men het socialisme in Nederland zou willen invoeren
_ . •.FJilbrlcerincj: ')
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zoals daar gebeurd is, zou dat niet goed vallen. De situatie .hier is anders dan die in Rusland in 191?«"
Dan neemt
het woord. "De Kerk heeft het christendom misbruikt. In de grond van de zaak is het christendom niet andera dan het
Marxisme. Men. opereert slechts vanuit verschillende motieven. Het uiteindelijke doel is "Vrede op Aarde". "U kent dat wellicht beter uit Uw Kerstevangelie dan ik", merkte' hij ietwat spottend op.
vervolgt dan met: "Wij werken samen, dat is geen probleem.
Bijvoorbeeld: Vragen over de grenzen van het Rijk Gods, die bestaan niet
meer wanneer dat eenmaal een feit is» Dan zijn er geen christenen meer,
maar alleen mensen. Dan is er ook geen staat meer."
merkt dan op: "Het Rijk Gods is het rijk der mensen".
Ook
is het daarmee eens0
gaat verder: "Steeds weer is er sprake van een ideologische strijd. Zo komt daar een professor
^'lie tegen de neutronenbom
isjtoch met zijn "Berufsverbote" voor communistische leerkrachten aan christelijke scholen. Hier kunnen wij toch niet zwijgen , zonder een schuldig gevoel te hebben!"»
Hierna volgt een wat verwarde discussie, die door
besloten wordt met:
"In de DDR ligt de nadruk op het praktische socialisme en niet op de ideologische verschillen".
De vergadering is dan ten einde.
Van
werd vernomen dat de vergadering was belegd nadat een journalist hem over zo'n te houden bijeenkomst had benaderd. Op zijn beurt was die
man benaderd door de DDR-A;mbassade in Nederland.
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De stuurgroep heeft mij opgedragen op papier te zetten, welke gedach:en binnen deze groep leven m.b. te de scholing van komend ja.'.r. In
iet algemeen zi,j gesteld, dat de stuurgroep het voorstel dat op de.
Landelijke vercjadering van april jl. vanuit de sektie vredeswerk
laar voren kwanrj de moeite waard vond (voor alle duidelijkheid.
Jiteindelijk is: het voorstel daar door ondergetekende ingebracht).
31obale lijn irt de diskussie binnen de stuurgroep n.a„v. dit voorstel was, dat v|ij als beweging die vooral op ideologisch niveau
strijd te leverjen heeft, ons voor wat betreft de scholing komend
jaar zouden dienen te richten op het verkrijgen van een helderder
.nzicht in hoe 5de zich verscherpende ekonomische krisis aan kerknensen, inkl. onszelf, bewust wordt. Dan valt a n verschillende
zaken te denkenh b.v. aan de tendens tot versterking van de gezins.deologie, de iïdeologieproduktie i.v.m. de Aktie Nieuwe Levensstijl,
iie veel mensen? een nieuwe manier van denken geeft (ook al is het
ian oude v/i j n in nieuv/e zakken). Ma r ook valt te denken asn de
ik tie s tegen de; neutronenbom en de kernbev.'apening, die nog steeds
•<?
mensen in beweging .brengen.
..'.' .,1 deze face-tten lijken steeds t v/e e dingen terug te komen: angst
in ongerustheid: over de toekomst en in verband hiermee vallen nogal'
;ens termen alsj- machteloosheid en defaitisme.
)eze globale achtergrond van onze ..diskussies noem ik om aan te
iuiden, dat andjere voorstellen misschien minstens even belangrijk
souden kunnen zji j n, maar dat binnen de stuurgroep in ieder geval
ie noodza.k gezien werd om vooral meer greep te krijgen op de pro:essen, wa rin anderen en wijzelf ons bevinden en hoe -op het niveau
/?n het bewustzijn de ontwikkelingen in de produktieverhoudingen
gereproduceerd Worden.
Voorstel: bewapening en militarisme .•_;
let name gedurende-de a'fgelopen t v; e e jaren is de participatie van
IvS aan de vredesbeweging van kerkelijke en links-politieke oorsprong in belangrijke mate toegenomen. In de voorbereidingen van
iet afgelopen tweede Europese CvS-kongres hebben we zelfs gesteld
Jat strijd voor de vrede een van de hoofdprioriteiten is voor CvS
»n"~'^ hebben dat in Mila n ook als zodanig ingebracht. We hebben in
..- _ bijdrage gesteld: "Terwijl de ekonomische krisis steeds, meer
sektoren van de kapitalistische wereld in hac.r greep krijgt, wordt
jeld onttrokken aan onderwijs, gezondheidszorg en kuituur en overjeheveld naar de wapenindustrie. Een nieuwe fase in de bewapeningswedloop wordt- ingeluid via een nieuwe serie wapensystemen, de neuironenbom voorop, die een kernoorlog weer denkbaar maken, Europa
.s voorbestemd tot slachtveld en de Europese bevolking tot slacht)ffer. Dit maakt aktie hiertegen tot een prioriteit van de hoogste
>rde. Strijd voor de vrede zal krachten vrijmaken voor een politiek
iie de ekonomische krisis aanpakt door de weg naar het socialisme
.n te slaan..."
let is echter van belang, dat we dit ook v/aar kunnen maken ... dat
/e in onze aktiviteiten ook kunnen aangeven, waarom strijd voor de
'rede onderdeel is van de anti-kapitalistische en anti-imperialis:ische strijd. Binnen CvS is echter nog niet eerder systematisch
lagedacht over de politiek-ekonomische draagwijdte van de bewapening,
l.w.z. over de rol van de bewapening in de ekonomische krisis
verhoging bewapeningsuitgaven tegenover afbraak van de voorzieningen

l
j
j
l

de bevolking} en het polrtieke impe r i' a I i s'me (bewapeningswedloop
wapenhandel m,
naar korrupte regime s in de 3e v/ere ld). Wel is er
at een en ander in vredesweekopstanden verschenen, wat we voor- de
rholing gedeeltelijk ook coed kunnen ge bruiken vermoedelijk,
Ljn voorstel is dan ook: het vraagstuk van de bewapening te bespreken
i het verlengde van de imperialisme- en krisisschcling van de eerste
vee jaren sinds de opricTvtlng van CvS-N •adë~r~TaricTTTh I3T4 , en vooral
2k te bekijken wat de strijd voor de vr ede voor mogelijkheden biedt
n tot hefboom te wor'den naar het secial isme toe. Het gaat me dus in
5 eerste plaats om een politiek-ekonomi sche analyse van de bewapeLng en daarnaast om een politieke insch atting van de mogelijkheden
an de vredesbeweging in'de strijd voor het so ialisme.
DO

3sse opmerkingen tot slot
= n dergelijke scholing biedt de mogelijkheid om eer; stuk vroegere
:holing op te halen en tegelijk de marxi srne-kennis binnen de bewe-Lng op te frissen.
=^n ^dergelijke scholing biedt mogelijkheden om in IKV-verband mee
'; 3 slag te gaan. In het gesprek van 12 april j.l. met de IKV-top
n uen Haag werd niet onwelwillend gereageerd op een dergelijke
rholing, die of met een IKV-kern gezamenlijk gedaan zou kunnen worïn, of dat wij apart materiaal samenstellen waar in IKV-kernen nee
;werkt kan worden. We hebben in dat gesprek de IKV-top alvast gesist, vooruitlopend op een besluit van de landelijke vergadering
Lerover. Als één van onze taken binnen de kerkelijke vredesbeweging
5 immers het inbrengen van de politiek-ekonomische analyse van het
ïv.'apeningsvrnagstuk cer.e^rr.d.
l
•> de inleiding heb ik gezegd, dat de stuurgroep het dienstig vindt
n scherper zicht te krijgen op hoe de ekonomische krisis aan de
srkmensen bewust wordt... Wel op dit vlak hebben we te maken met
igst en ongerustheid die duidelijk in politieke aktie vertaald
>rdt. Het is opmerkelijk hoe veel kerkmensen (b.v.) zich vastbijten
i de akties van het IKV of Stop de N-bonrt, ook al zien ze niet direkt
)or ogen wat het allemaal zal uithalen.
i onze kritiek op het rapport van de Raad van Kerken over 'het miliirisme en de kerken in Nederland' (Zie opstand van april) is vooral
i^^k geleverd op de ideologische wijze van hanteren van het begrip
.V „arisme. V/e zullen ons in de scholing ook met dit begrip .moeten
>zighouden en ons zeker hoeden voor een ekonomistische analyse,
ïar we als reaktie op het gebrek aan analyse van de ekonomische stand
m zaken binnen de kerken soms in vervallen. Daarom ook een inshcat.ng van de politieke betekenis van de vredesbeweging als onderdeel
in de scholing.
)t slot een opmerking over de vraag: 'v/aarom afstappen van de theo>giescholing?' Ondertussen is er een nieuwe generatie CvS-ers die
>t nog toe alleen een theologiescholing meemaakten, maar nog niet
;n stuk marxismescnoling (althans niet binnen CvS). Het is van
:lang elkaar ook op dat niveau weer eens te 'befragen' opdat we
.kaar kunnen blijven velgen in onze politieke stellingname en we
a.w. "on speaking terms' blijven.
voor de stuurgroep,

STANDPUNT VAN C. v. S. OVER DE EUROPESE VERKIEZINGEN.
Wanmsr we het in verband met de rechtstreekse verkiezingen
voor het Europese Parlement hebben over Westeurepese eenwording, spreken we niet over iets nieuws. In ons eigen land
kunnen we al tientallen jaren de gevolgen zien van deze eenwordingivoor de nationale ekonomie en politiek.
' Als we spreken over de politiek van de Europese gemeenschappen
kunnen ve in Nederland konstateren:
dat door toedoen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en
Staal jmijnen in Zuid-Limburg gesloten zijn met o. a. als gevolg
een schrikbarend hoog percentage werklozen .ir. deze regio;
de miinen in het Ruhrgebied daarentegen zijn volop in bedrijf,
en in*het Saargebied .worden nieuwe mijnen aangelegd.
- dat dé kleine Nederlandse boeren door de Europese landbouwpolitiek zwaar gedupeerd zijn; de uitstoot van arbeidskrachjen uit de landbouw in Nederland kent van 1959 tot
+_ 1970, gemiddeld bijna een verdubbeling.
- dat d£ koordinatie in het kader van de Europese Ekonomische
Gemeefischap verder tot gevolg heeft gehad de afbraak van de
staalindustrie in plaatsen als Utrecht en Hengelo, mede .oorzaak ts geweest van het verdwijnen van de textielindustrie
uit Brabant en van de afbouw van de scheepsbouw in Amsterdam
en omstreken.
- dat een gemeenschappelijke Europese defensie-politiek weer
steed:; duidelijk de kop opsteekt; eenzijdige ontwapening
van bijvoorbeeld Nederland wordt konsekwent belemmerd door
de inhenging van met name de Bondsrepubliek op Westeuropees
en Navo-niveau in binnenlandse aangelegenheden.
- dat dpor de Europese planologische koordinatie de regio
Oost/Groningen b.v. bestemd wordt voor de opslag van atoomafval en voor militaire oefenterreinen, zo ook Zuid-Limburg,
waarbij de plaatselijke en nationale demokratische organen steeds
meer in de besluitvorming gepasseerd -worden.
- dat kerncentrales en atoomopwerkingsfabrieken hun plaats
krijgen in het Westeuropese landschap middels konsultatie
op Westeuropees nivo ( in de BRD staan bijna al deze centrales
opgesteld langs de landsgrenzen, hetgeen direct gevaar
voor de buurstaten betekent),
- enzovoorts.
Wij maken - kortom- Europa in ons dagelijks leven mee in heel
West-Europa van de oefenterreinen in de La.uwersmeer tot de
tomaten velden in Zuid-Italie, in de melkprijzen in Denenmarken
en in de afbraak van de staalindustrie in Lotharingen.
In het proces van de konstruktie van 'Europa' vormen de rechtstreekse verkiezingen voor het Europese Parlement een fase
van ideologische legitimatie van 'Europa'. Op zich zijn deze
verkiezingen een wassen neus, gezien de geringe bevoegdheden
van het Europese Parlement op dit moment. Dit zijn ook de eerste
rechtstreekse verkiezingen die niet door de bevolking zijn afgedwongen, hetgeen niets te raden overlaat in wiens belang
deze verkiezingen zijn. Wij hebben niet gevraagd om dit parlement. Deze verkiezingen dienen ervoor dat de idee "Europa"
bij de mensen ingang gaat vinden, wat dan ook ~ bij-."deze. idee gedacht moet worden: liefst een warm saamhorigheids- en verant-
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Wanneer we dan willen samenvatten wat de politiek van de
Europese Gemeenschappen voor bijvoorbeeld ons land heeft betekend kunnen we kenstateren dat het gaat on een kapitalistisch
West-Europa:de"nationale kapitalen pogen om op Europees niveau
hun belangen te verdedigen en uit te breiden.
multinationals op de nationale staten vergroot en wordt de kontrole op de manupilaties van banken en grote concerns steeds
meer beperkt. De Europese ekonomische integratie staat dan in
het teken van een verregaande ekonomische expansie van de grote
ondernemingen, ten koste van de derde wereld, ten koste van
met name ook van de arbeidersklasse in de lidstaten.
Op steeds grotere schaal wordt werkgelegenheid opgeofferd
aan de winsten. De opbouw van een ekonomisch machtig Europa
gaat over de ruggen van de boeren, arbeiders en kleine middenstanders in de lië-staten. De Europese eenwording is de konstruktie van het Europa van het Kapitaal.
II.
Op politiek niveau uit zich de Europese Integratie voor Nederland
in een sterke stroomlijning van het partijwezen naar Westduits model, waarbij men elkaar in tijden van ekonomische
recessie en krisis vindt in bezuinigings - en versoberingsmaatregelen.
Deze Europese politiek is sterk anti-socialistisch, zovel met
betrekking tot -de socialistische landen in Oost-Europa als ten
aanzien van socialistische ontwikkelingen in West Europa zelf.
V/at betreft Oost-Europa uit zich dat in de toenemende nadruk
op opvoering van de bewapening, al dan niet in NAVO-verband,en
de ideeën over een Westeuropese kernmacht. Niets wordt gedaan
tegen b.v. de politiek van CDU/CSU in de BRD die zeer konkreet
in hun programma de hereniging van de beide Duitslanden
hebben opgenomen. Integendeel in een•programma van de EVP
komt zoiets met zoveel woorden terug.
Intern worden de nationale en internationale akties tegen de
gevolgen van de Europese politiek afgedaan als uitingen van
bekrompenheid en eng-nationalisme.
Aan de leiband van de Bondsrepubliek - als ekonomisch krachtigste lid-staat- wordt zo elke kritiek op Europa afgewimpeld
en worden socialistische ontwikkelingen in lid-staten met dreigementen de kop ingedrukt.Zowel de inmenging van BRD-politici
in Italiaanse aangelegenheden waar het gold de deelname van de
kommunisten aan de Italiaanse regering, als de BRD hetzet tegen
kritische vragensteller aan CDU-politicus Kohl in Nederland
zijn daarvan sprekende voorbeelden
Zo wordt ook mede mogelijk gemaakt dat ultra-rechtse fascistische
krachten in West-Europa (BRD.Italië,Spanj e ) zich luidruchtig
in Europees verband manifesteren en zelf in BRD een voormalig
kampbeul kandidaat gesteld hebben voor het Europarlement. De
weifelachtige houding van de sociaal-denokratie in deze is bedenkelijk. V/aar aar, de basis van de V/esteuropese sociaal-Uemokratie kritisch op een Europa van de'Grote ondernemers gereageerd
wordt, wordt de top geregeerd door enige mannetjes putters
die ten koste., van alles dit Europa van de goeie baantjes willen
doorzetten gedomineerd door de Westduitse-SPD-top.
De westeuropese kerken zijn te weinig kritisch in hun ideologieproduktie over Europa. Door op een a- politieke,personalistische
wijze over b.v. vrede te spreken en niet praktisch'"-de Jconse-
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Bezwaren tegen voorgelegde stukken, met name het "Standpunt"
A. Vanuit socialistisch për'Spectiëf:
In het"kommunistisch manifest" wordt de doorbreking van de
nationale grenzen, de internationalisering van belangen
en machten vrij uitvoerig beschreven als een logische ontwikkeling in het verloop van de permanente burgerlijke,
kapitalistische revolutie. Deze ontwikkeling wordt daarin ook fluidelijk positief gezien voor de socialistische
bewegin|, die immers voor -alj.es een beweging is van het
internationale proletariaat en die uiteindelijk de kapitalistische, imperialistische machten op wereld niveau
zal moeden hebben overwonnen om het socialisme volledig
te kunnen realiseren.
Is in d;.t perspectief gezien een zo'n vierkant verzet
tegen een Europese politiek niet reactionair
en uiting
van een i "jcleinburgsii j k nationalisme", waartegen met
met Lenin herhaaldelijk waarschuwt? Steunen we daarmee
niet hoofdzakelijk een soort achterhoedegevecht tussen
nationale en internationale bourgeoisie?
B. Vanuit het oogpunt van analyse:
Zonder .enige analyse wordt beweerd, dat de EEG alleen maar
nadelen heeft gebracht? Niet wordt door analyses of enige
gegevens ondersteund, dat sterkere politieke europese
eenwording de genoemde zaken ongunstig zal moeten beïnvloeden .
Niets wordt gezegd over de bestaande imperialistische
(Amerika via de navo met W.Duitsland als belangrijkste
bondgenoot) en economische (door multinationals) machten,
althans niet over de macht en invloed, die zij houden
en krijgen zonder Europese instellingen. Alleen een politieke
Europese macht zal misschien hun anders groeiende invloed
nog enigermate kunnen afremmen en hun minder vrij spel geven
dan ze zonder die macht zouden hebben.
Is Nederland socialisme zonder Europees socialisme geen illusie?
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Evaluatie

17-4-1979
Betreft :

"C<iEISTSlïEi; VL-OR HIï SÜCIALÏ31-3" C v S ,
Qp 3 niaart 1979 werd in het gebouw van het theologisch instituut van
de universiteit van Amsterdam een landelijke vergadering gehouden
van de beweging "Christenen voor het socialisme" (CvS). Voor het
verloop van deze bijeenkomst moge vervezen worden naar bijgaande notulen.
Bij deze notulen was gevoegd een stencil getiteld" enige opmerkingen
over de Christelijke Vredes Conferentie", overgenomen uit een brief
van .
aan de stuurgroep van CvS. ï,iet onaannemelijk lijkt dat CvS bereid is tot een enigszins trestrukturserd kontakt met de Christelijke Vredes Conferentie. 3en kopie van genoemd
stencil gaat hierbij.
. . .
' d e convocatie voor d e landelijke
vergadering van CvS op 7-4-1979» Ook daarvan is een kopie bijgevoegd .
einde.
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Notulen vaa de landelijke vergadering van CvS

3-3-1979.

I Opmerking 1)1.1 de notulen vaa 3-2- '79
1) pag 4 midden: "Het marxisme van
is een vorm ' .
van sociologisme. . . " Er v/ordt gevraagd of dit scciologisme "
te rijmen valt met
personalisae. De vergadering kon op dit punt geen verheldering geven.
2) pag, 6 Indonesië I-. Celft heeft aktie gevoerd in samenwer
king met de Indonesië werkgroep in Delft.
3) De notulen worden onder dankzegging gearresteerd.
»

II Uededelingen van de stuurgroep
1) 17 maart zal te Amersfoort een dag plaatsvinden van "de
stichting ontwikkelingssamenwerking gereformeerde kerken",
met als thema "V/at heet ontwikkeld?" Ook CvS zal een informatiestand bemannen.
2) 6 april zal de officiële oprichting plaatsvinden van de
regio Holland-Noord.
3) In tegenstelling tot wat de vorige landelijke vergadering is gezegd, is er een protestbrief gestuurd naar bisschop. '
. .
h e e f t hiervan een doorslag ontvangen.
4) De stuurgroep heeft een brief £e~chreven na. v. de recenOp verzoek van
te ontwikkelingen in d t ;aak
' ''
•• kont deze brief in zijn geheel bij de notulen
van de vergadering.
5) De copy- data voor Opstand zijn: 20 naart ( 2-de nummer)
10 juni, 23 augustus, 24 oktober en 25 november. Het eerste
nummer komt binnenkort uit. De stuurgroep vraagt hulp van
de regio's bij de eindredaktie van dit nummer.
6j De'stand van de- donatiokampagne is F 4361,- • ..._':
• vr. agt de stuurgroep of het mogelijk is dat CvS subsidie loskrijgt bij CR:.i. De stuurgroep zal dit nagaan.
7) De regio's worden verzocht oude opstanden, die niet verkocht.zijn terug te bezorgen in '/oudschoten, omdat daar gebrek is ontstaan aar. enkele oude nur.:;:ers.
8) Er wordt naa^ /je s t r e e f d het nieuwe info-boekje voor 15
juni a.s. klaar te hebben. In de rodaktie van dit boekje
zitten:
on

en

liet zal inde
mei. v o r g
;est>roken worden.
9) De stuurgroep v/ijot op de befiHselverklaring "visie"
waaraan door de basis cev/e^in^ je'.verkt wordt.
geeft een exemplaar van hot; laatste- konsept
r. •
aan de stuurgroep,. De oriëntalis- :p :':et 5cciali3:.;e uit vorige koncepten ir. ver vareen door ;e:i kr.it ie.7e opstelling zov/el naar de
christendemokratie al; naar het socialisüe, een duidelijke
vervaging. In her a :ieprü£ra.Tn.ia b l i j f t echter staan: kontakt met CvS, kor: t a : r. e t da arbei -.'erGbev.'eging. CvS b l i j f t
betrokken bij de se ;lin/.; van d - - i'.ü.-jicbe-.vogint:. CvS-er en
sympatisanten zulle z i c h n.;.';4; pol-iri.sc-rend opstellen, raaar
wel proberen de rel
;;•..:: t en
dit stuk te verdedigen
en zo mogelijk uit
10) KvS Belg i !>• ho?
n niet een materialistiece lezir. = -; va
uarkus, het ver.haal van een nr"C:-:.~i
;cho'^n te bestellen voor
F 7,- ( zonder
Tevens v/er: boekje van
" ""•--"V"-':'^ •"
"Een natt-rl-rU j.Tf
d:- Bijbel" met een vobrwoord van
11) Het nieuv/o •:.-:!•.-•.•
"i:..; i:: L'ederland is

-3Friesland stelde voor de land,eiijke scholing voortaan
wat luchtiger -te naken", Limburg vonö deze inbreng . v,an Fries~
land erg belangrijk ook i. v. m. het nieuwe in.form-atleboek~;e.
Nijmegen herkende de problematiek van Friesland vanuit de "
geschiedenis van de eigen regio. Zij stelde voor om de hele
problematiek van de werving/opvang en scholing van -nieuwe
leden een keer in een landelijke vergadering aan de orde
te stellen.
.
stelt voor dit te v doen
aan de hand van de. evaluatie van de landelijke scholing.
Amsterdam: Het anti -f as c isme- kpnimitee wordt verscheurd door
partijpolitieke twisten, die haar funktioneren lamleg&en.
Daarom heeft CvS het kommitee verlaten, wel wordt kohtakt
gehouden net het XI.. .iN. In da Aastelkerk bes-taat sinds kort
een CvS groepje van 5 eens en. , ze hebben zich sanen met
een. feministiese groep' aldaar gebogen over de abortus-aktie,

er komt asen thema-dienst n. a. v. de Europese verkiezingen.
ïïa'geningen. probeert de problematiek van de Urenco en van, Latijns Amerika aan de orde te stellen in het studentenpastoraat.
T went e- en Kampen zijn niet aanwezig.
Verslag van het weekend over de Europeese verkiezingen
Dit verslag werd geïmproviseerd. .\an de orde kwamen:
- Het belang van de Europeese verkiezingen i v. ra.de ekononise nachtsconcentratie in Europa.
- jDe werking van het Europeese parlement. Deze problematiek
werd .vooral formeel benaderd, de stroomlijning van de pol. partijen; én de rol van de staat werden niet uitgewerkt.
- De situatie in do kerken;
Lang was stilgestaan bij de positie van iemand als
Hij-'had vroeger een voorstekkersrol door zijn niet-dogmatiese
houding, maar is nu meer in het defensief, zich afzettend teg e n" t? VS-. Hij is belangrijk omdat veel progressieve christenen zich
op hem oriënteren, nensen die CvS-ers tegenkomen in de akties.
D%' hervormde kerk heeft einder last van moeilijkheden van
rechtse-, groeperingen. De historiesc oorzaak hiervan ligt in het
feit-dat deze kerk zich al veel eerder heeft opengesteld voor
de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen.
^
-v/at betreft de katholieke kerk werd vooral het internatioi ale kar*akter van de strijd 'die daar gaande ia benadrukt/Wat
o.a. blijkt uit de problematiek rond Puebla/ bevrijdingstheologie en de basisbeweging in Lat. A&ierika en hier. De verdeeldheid tussen de bisschoppen kan voor CvS oen mogelijkheid zijn
de linkse beweging binnen dezo kerk to versterken. Van belang
in dit ^Verband is onze ir/cren~. in de bas is beweging.
V Het Europees e kon^ros i u j .ilaan.
I) De_w aa r n e u e r s .
-Het ÏKV heeft geze;~d ;;een tijd te hebeen on: iemand als waarnemer mee te sturen. 1) c s t uur gr o ..i p laat,-het hier niet bij zitten.
-Pax Christi Reeft nog niot:; luten horen.
-net de basisbev/C'/'jir.r is hot r.o. niet rond. Do stuurgroep zal
er achterhesn zitten. •
-Limburg 'stelt voor or.i u o l-: i e r, and v-i.n do bev/eging Opon kerk
race te sturen, or.idat doz-.- LL.-'./--..ir.g ziel: de laatste tijd meer
in de maatschappeli,i ke ^r.lv/i!'':^lin^e>! is gaan interesseren.
.
vergadering* had het bozv/uar riat do bcwr.-ging open kerk.alleen
tweed e-- -in st./lde ü i n z
i regisnaal belang is.
r./ol lid irj van CvS als van'
stantie voor dat hij, o u-

da. .iiiforrmatio^srji. ' doorspelen

Er ftörd ook voorgesteld.'on ienand van de. raad van kerken''.mee—te s-tun&L. -Hierbij werd -opgemerkt dat nie-t iedereen-,
voor -OTS..-aa2ivaard1iaar is. Vanuit Nijmegen werd de naam van
.ggnr^nd,. • De. Mn;rrgnoep--aal .iemand zoeken,
Er-Tmrd^. gevraagd ^ waarom -het nodig is on mensen van -de "
ver . c.MJLLande paliiie£Q^a:-rtijen pee te sturen, ondat veel
CvS—•ers tnfeh. a.1. jjd-^j^jT) van. een 'politieke partij.
- arrtwo^rd&fi, .dat dit internationaal zo "bc- sloten v/asV' De" voornaaüsie—reden is dat men de linkse partij- .
en wil interesseren jrtxrr-xie-Qn.ta'ikkelingen in de kerken, niet _
alleen np l n f n-rn. AP J^jiiv^a.!- vl" üvS leden, naar ook-^p offihierbij werd apgjsniorkt , dat niet iedereen aanvaardbaar ia1, . D-aar^-p wertLjgjikciLstateerd dat het goed v/as, om niet
snel mensen, te vragen, maar eerr duidelijke uitnodiging te s~tu-.
ren met voldoende .inforjaaüe-- -iZa t betreft de pol. partijen is
tot. .nu toe alleen duideJLLJjc d.ai
. nee gaat naciens d e PPR.
•"•".-_
2} de CvS-delegatie --

.....

-

Vanuit Ni jneg-en -T/eird .gesteld dat <ie regio de voorkeur
geeft aan '
als a£££> vaardigde boven de voorgestelde
..
. D e stuurgroep niotTveerde haar voorstel als
volger men ke_nde
'
-^nic-t, had noo'it met hea samengewerkt, en men had. .ooeite- aet 2 i j n standpunt en gedrag in zake
abortus. Daaroc zag do Ertuarr-STT-ïp liever niet dat
meeging, hoewel, er geen— apTtr.ke .wai van, een absoluut niet,
Vanuit Den .Haag werd opgei^errt, dat niet de stuurgroep
maar de regio noest "bepalen, wie er- -cee- ging'. De stuurgroeü -arrb—
woordde dat zij niets" had bepa!al<J , aaar slechts, had .voorgesteld.
•
-.
- uit 'Nijac gen- -r; t e ld-? ^oor, dat de regio opnieuw over de afV?.=.rdi^:iri°:-aQest praten, en had begrip v«or
de -bezwaren van.de stuurgroep. Hij v, nel dat de landelijke vergader/Lag het laatste TAOord. jme-est hebeen over de afvaardiging.
omdat het 'inaera een^land-cli jke delegatie betreft.
Ddt was aanvaardbaar voor de- vergadering.
'
"' •
.Eriesland zei. dat
vanwege haar werk
.niet -mee zou Ictr.ntn n^ar ;.-.ilaan,
'
I'.ïet deze karrt.t£Jc£.n.irLë5n. ging- icxL^reen net
de delegatie
3) De bespreking" y.?n de studieao-o.
De verhouding tuss-.ri CvS ai d-^ blikbeweging kvrara in de
aap te weinig naar'.-cn~cr.. Er-r/crx gevraagd de kontakten net.
de basisbewering in te brengen iu ,.::' l .-..?r..
Limburg had. -dy-.^ap—bcsoroJzon .;;.. had ca een aantal
kritiak:
- Bij III, B4: Dit deel co^r.t .-.:ccr tcs/reschrevrsn worden
de t egens telling t us e en -C /'S on cl*., a'.idero Lisschoppen.
- Bij 1,6; Te w£icJ.£ ov^r Mc ont\vi::.;elinr van de arbeider^-' '
beweging.
- In de map kont d c ^pjx.b-.Lerotiek van de ^astarboid^rs te weinig nacr voren, iets; rrat onrj do-.r dc CvS-crs uit Zuid-Btt&ötaeker VGnreton, zal worden.
.
- CvS.Ticburc heeft r^Vip :.:et pcrspublikaties bijgehcudAö—
van een a-intat da^- ^a..i7co:::: laden over de Europecse verki»-

Eniga opmerkingen over da Christelijke Vredes Conferentie

De Christelijke-Vradas Conferentie CCVC) is tijdans de koude oorlog opgericht door Hrorrvadka, Iwand e.a. als dienst van verzoening. Om christenen
uit da kapitalistische en de socialistische landen met elkaar in kontaktte brengen voor een gemeenschappelijk streven naar verzoening en vrede.
In sommige landen, zoals de DDR, funktioneran regionale afdelingen als
vredesbeweging aan de basis van de kerk, om in de kerk de politieke samenhangen van militarisme en ontwapening ter sprake te brengen.
Da laatste jaren is naast de inbreng uit de socialistische landen ook in
toenemende mate de stem uit de zg'n. «derde wereld van belang geworden. Met
name vanuit Latijns-Amerika wordt geparticipeerd door christenen die in
hun situatie betrokken zijn in de strijd voor bevrijding en vrede.
De inbreng vanuit West-Europa in de CVC is, sinds "Praag '33" en de nasleep daarvan nogal gering. In Nederland heeft ae afdeling slechts een
bescheiden omvang.
De Nederlandse afdeling beschouwt het niet als haar taak cm te streven naar
een grotere landelijke christelijke vredesbeweging, die immers in ons' land
al ruimschoots bestaat in organisaties als het IKV, samenwerkingsverband
Stop de N-bom, Stop de Kernwapenwedloop, Kerk en Vrede e.d. Deze bewegingen behoeven wel te allen tijde versterking, maar geen extra organisatie
naast zich.
Niettemin lijken er nu op bescheiden schaal wel enkele taken voor de CVC
in Nederland weggelegd:
- De CVC kan kontakten onderhouden met Christenen uit de socialistische
landen, met wie we anders niet snel in gesprek zouden raken. Ze kan een
mogelijkheid bieden om in de Nederlandse diskussie over christenen voor
het socialisme de ervaringen mede te verwerken van christenen in wat men
noemt: het reële socialisme.
- De CVC kan een platform bieden waarin zowel stammen van christenen uit
de socialistische landen, én uit de bevrijdingsstrijd in de derde wereld,
én uit de klassenstrijd in West-Europa gehoord wordsn.
- De CVC biedt de mogelijkheid tot uitwisseling binnen de internationale
christelijke vredesbeweging. Vanuit Nederland zijn ervaringen met akties
als "stop de neutronenbom" en "kernwapens de wereld uit, te beginnen uit
Nederland" in te brengen, terwijl wij van andere ervaringen kunnen leren.
- De CVC kan een uitwisseling verzorgen met personen en groepen uit andere regionale afdelingen.
(overgenomen uit een brief van
Op de vergadering van de Nederlandse afdeling van de CVC, 10 maart j.l.
in Amsterdam, is voorgesteld cm de volgsnce groepen/organisaties te
vragen kollektief lic! te worden van de CVC om aldus te kunnen participeren
in het werk van de CVC: het Inter Kerkelijk Vrsjesberaad, Pax Christi
Nederland, Christenen voor het Socialisme Nederland en de Werkgroep OostEuropa Projekten.

