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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Bijlage(n):
Afschr.:
Datum rapport

Volgno. Inf. rapp.

Evaluatie

12.10.1981

Betreft:

startweekend CvS te Utrecht.
1. .
de uitnodiging en notulen van het startweeke
van de beweging Christenen voor het Socialisme, d.d. 5-9»198l te Utre

Op de zaterdagbijeenkomst kwam de rol van het CvS in de pers aan de o:
Eén van de in de pers geuite verwijten aa n het adres van het CvS is l
feit dat de samenstelling van de stuurgroep "geheim" wordt gehouden.
suggereerde de namen aan de pers toe te sturen,
Daarop
(zelf stuurgroeplid) repliceerde: dat nemei
toch niet op.
Ook ter vergadering werd niet nader toegelicht wie er nu allemaal va:
stuurgroep deel uit maken.
Bekend werd gemaakt dat de Calamagroep binnenkort op 2 man. na weer n:
het buitenland afreist, waarschijnlijk naar de Filippijnen. De verhoudi
tussen CvS en Galama is de laatste tijd nogal onderkoeld geweest.
(Zie verder de bijgevoegde notulen)

Rubricering:
200 A03

maar is het dar de bedoeling een soort pedagogies handboek
samen te otel' eu?
.........
het is een onderzoek hoe je hele religi^ure bagage werkt bi.j
politike verai^eririg/stagnatie .
•^r zouden t. v. f t regio s aan mee doen, n3 jmef'-n en pi
^e hele vraa^ o telling is ook mij onduidelijk trouwens
rzijn er agogsn in de beweging die hier me^r thuis in zijn'.'
is iemand uit onze hoek di~ op dit gebied heeft
gewerkt.
moeten >ve nu weer naar
en
?
: is al gebeurd, 't moet van de regio's koeran; misschien weer
bij elkaar gaan zitten?
wat schiet je ar mee op? We hebben onze eii-_rer. vermoedens over
verschillende religieuze^ vertogen. Dit i? moeilijk zo niet onmogelijk :.-'. i te veralgemniseren*
__ we laten het als vraag in de wachtkamer*
9) Indonesië, El Salvador, Nicaragua*
: waarom zit CvS niet in" het anti-interventieov^rleg?
: alleen op regionaal r&vo iemand
ook in groningen
: kunnen de andere regio's er ook niet in?
: het landelijk is niet zomaar regionale optelsom, maar een apaj
groep* Is er iemand voor dit platform? De ned . ^iaaieraad en l
sisbewegJng zijn de enige kerk/chr. vertegenwoordigers; de "bit
schop penkonjferentie heeft een waarnemer, ikvos en ikv hebben
alleen qndertekend»
zit het er landelijk in?
.4 he-^ft .-iemand suggesties? Mensen uit hot oude Indonesiëklubhou kontakt met
. van de basisbewering.
De stuurgroep zal dit verder regelen, we vinden het belangrijk.
De laatste erie aktieterreinen worden de volpenoe keer behandeld»
""an zal ook het organisatievoorstel besproken worden. riet is dus belangrijk dat alle sekties dan aanwezig zijn en hun/haar reletietov
de vergadering bepaald ehVben»
Bespreking IKV-vredeskrant door

t

enkele algemene opmerkingen» hij heeft geen 11 ju kunnen ontdekken.
en geen verantwoording over de op*et van de krant; ook niet tav oe
krant en het beleid van het- afgelopen jaar.
twee punten zijn, traditioneel, niet aan r.& orr'e gekomen:
de rol van de produktie van wapens in het hele ekonomiese "systeem" ,
welke gevolgen cit heeft voor de bewa eningswedloop, voor de werkgelegenheid etc. Zie de 4 zojuist verschenen publikaties hierover
(besproken in 'ie lastste Opstand)»
De koude oorlog en de "bewapeningswedloop worden als fenomenen behanóU
en niet onderzocht op hun dynamiek; er staat slechts een tabelletje
van kernkoppen in
- "••;••-.,
Bladzi jdegewi jz.e bespreking:
•"

Na een wat vage pagina 2 ("Verantwoording") staat op p. 3 een belangrijk artikel
waarin de kracht v^n de- r.iassa onderkend wordt. Gezien het pessimisme waarin het
I KV verkeerde na het deccir.bér-besluit in '79 is dit een enorme vooruitgang.
Bladzijde 4 ge t f t eer. schitterend oversicht van de bewapening van het westen; er
helaas geen politieke evaluatie voor de vredesbeweging; er worden zo geen gqedt
en strijbarc antwoorden ontdekt. Wat betreft het kader is het jammer dat de opmerking over Axphanistan weeur meedoet aan de suggestie dat dit land aan de Perzische Golf ligt, wat; ner. kijke d f.- at ] as er nog eens op na, echt niet waar is.
Het verhaal over de SS20 op blz. 5 is een terugval, liet I KV doet nu, itt vorig
jaar mee aan de fabel van"het_ antwoord op de SS20". De "schuldvraag" tussen de
VS en de SU wordt hitrdoor weer aan hot bovennatuurlijke overgelaten.
Op pagina 6 wor
de NAVO—propaganda aan de kaak gesteld. Jammer daarbij is dat
het verhaal wat verwarrend is, en dat niet onderkend wordt dat de eerste beslissingen tot üc zgn. nod^rnisering al in '74 vielen. Aan de hflnd van deze pagina komen er enkele tegenspraken in de krant naar boven.
Op pagina 8 en 9 een goed verhaal over het wezen van de nieuwe middellange afstandsrakctten cruise raissile and pershing II: het is een kwalitatieve stap en
past, als de N-bom, in de strategie van de beperkte kernoorlog.
Hetzelfde gelet voor pap.. 10: een goed vrehaal over onderhandelingen en bewapening.
Het theologische verhaal over verdoe -- n £ °P de volgende bladzij daarentegen is
door zijn algemeenheid G-oolitiek.o
"kon er niets mee". Jammer!
Pagina 13 gat over de Kirchentag en de vredcsaktiviteiten van dt kerken in de
BRD en DDR: een goed overzicht.
Op bladzijde 14 tenslotte bespreekt het IKV zichzelf ris vredesbeweging; het is
jammer en vreemd dat andrc uelen van de beweging totaal niet aan de orde komen:
alsof het vechten voor vrede een specifiek kerkelijke aangelegenheid zou zijn!

Na deze bespreking volpden nog enkele diskussies.
vroeg cf de houding tov politieke partijen bij het IKV veranderde,
vorig jaar koncentreerde het IKV zich immers geheel op PvdA D'66 en CDA.
vond het nodig dat er ook binnen cvs meer diskussie moet komen over de
taktiek van de vredesbeweging: in hoeverre zie je jezelf als derde grootmacht
en waardeer je de onderhandelingen tussen de VS en de SU als legitimatie van de
wapenwedloop, of blijf je juist steeds wijzer op .J.e vredesvoortsellen van de SU.
vond de krant teveel een anti-oorlogskrant zonder dat er perspektief wordt
geboden; is dit geen vclksverlakkerij? Ook
werd moeceloos van al dezefeitcn
zonder implikaties voer politieke stellingnama on aktie.
'1 vond dat deze gevoelns var moedeloosheid theologisch niet opgevangen vorden.
Wat we voor de 21e november doen en of we nog een brief sturen aan het IKV zal
de vredesgroep van CvS bekijken. Voorstellen ter tafel.
De stuurgroep
Er komen enige ve-anderin^r. in de samenstelling v r. c'.e stuurgroep. Van de huidige bezetting (
en en .
)
, en
eruit.
->rat er in wtgcn? zijn sckretari.-.atsschap op Woudschoten;
. vordt r.er.oem, 2ls en hervormde, dominee en iemand van de soc.—
ekonomiese sektie;
°f
vorJen als opvolg/ster voor
genoemd (Nijmegen) ;
er moet no>_: iemand koer als opvolgster van
(vrouwengroep) .
Er wordt besloten dat do stuurgroep do verr.adcring minder z^l lastig vallen met
stukken dit zij zelf afkanj dit vanwepo tijdgebrek op de vergadering, en dat zij
nog op zoek zcl gaan na.ir iemand uit de regio Friesland ter, versterking van haarzelf

ACD

Rubricering: 1)

157146G

datum 1 4 O KT. 1511
CO

b. 2^. c-

1} Zo nodig andere rubricering aangeven.
Distr:

Bijlage(n):

Afschr.:

BO:

Datum rapport
t;*

•

Volgno. Inf. rapp.

Evaluatie

-il p,
«-i g O i
^ / • t ^* ^y l

Betreft:

agenda .startweekend CvS»
het r.rcgramrr.a van. het startweekend van de be^
weging Christenen voor het "ocialisme, d.d. 5-9«'t98l) te Utrecht»
2. Bij het programma is gevoegd een uitnodiging voor een d.d. 19-9»'l98l
te Amsterdam te organiseren studiedag door de Nederlandse afdeling va
de Christelijke Vredesconferentie .

zonder overleg r;\etB.V.O.
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28 septe/nber '81
•GVS-startweekend 5 en 6 september '81.
Op zaterdag 5 en zondag 6 september '81 werd in Utrecht in gebouw
Cunera , Nieuwegracht 32 het startweekend 1981 gehouden van het CVS.
Aan het weekend werd cfeelgenomen door ca J>C personen, te weten ca 25
mannen en 5 vrouwen.
Al deze mensen gingen wat je noemt progressief gekleed, dat wil zeggen
gemakkelijk zittende kleding en veelal sandalen.
Velen hunner beschikten over een academisch niveau en waren theologisc'.
geschoold.
Het weekend had globaal gezien het volgende verloop ;
5 september 12.OO - 13-30 uur : vergadering
Allereerst werd er een opsomming gegeven van acties waaraan CVS-ers
zouden kunnen gaan deelnemen.
19 september : Schuilkelderdag in Soesterberg .
26 september : Schuilkelderdag te Delft.
10 oktober
: Demonstratie in Bonn tegen kernbewapening.
21 november : Grote anti-kernbewapeningsdemonstratie in Arasterdam.
Verder werden de notulen van de landelijke vergadering (zie bijlage)
doorgenomen.
Ook het functioneren van het CVS werd aan de hand van deze notulen
nog eens doorgelicht.
's Middags bezocht het gezelschap een Utrechtse arbeiderswijk.
Onder andere liep men een buurt-centrum binnen. Hier sprak men met
de vakkrachten over d*.' problematiek rond Turken, Marokkanen en andere
minderheidsgroeperingen.
Hierbij kwam de rol van de Grijze Wolven ruim aan de orde.
Om ca. 17.00 uur was de CVS-ploeg terug in het Cunera-gebouw.
Hier praatte men verder over de voortgang van het CVS.
In dit verband kwamen aan de orde :
- subsidies
waar kunnen die worden aangevraagd. Genoemd werden het Haëlla Fund(:
en het Overdiep-fonds ( dit laatste in verband met
de Anti Militairistisch scholing) .
- doel CVS
Het bewust maken van Kerkelijk Nederland, dat voor een Christen hè'
Socialisme de juiste keuze is. Het CVS richt zich op de eerste
plaat r, op de kerken; politi.'-ke partijen zijn van minder belang.
Hierna ging men ovnr tot de behandeling van het door de stuurgroep
opgestelde discussiestuk !' De organisatorische kracht van Christenen
het Socialisme " ( zie bijlage).
In dit stuk noemde de stuurgroep de volgende projecten ( blz.7)
1. Anti-Militairisme
2. Matex/Amsterdamse school
3. Socialisme in Nederland
k. Femistische kritiek
A n t i - f a 1 1 okjr.£Lt_i-a—' y hZi.Ö—d*.- Baal-g
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1

de vergadering voegde hieraan -oe:
?. regionale achtstelling
8. Kerkelijk vormingswerk
9. Solidariteit Derde wereld
10. Racisme
11. Liturgie
»

Tot 18.30 uur werd er over deze punten gesproken .
Aan de orde kwamen de punten 1 t/m 5.
ad 1.
De contacten met het IKV zouden intensiever moeten worden.
Een vrede-scholingsgroep zou rao-ten worden opgericht.
De CVC, zo werd in dit verband opgemerkt, zou om financiële redenen
niet blij zijn met het CVS-lidmaatschap.
Het CVS denkt er niet over om op te stapuen.
ad. 2.
Genoemd werd de naam van
Ook werd er gewezen op ELTHETO ( bladé)
ad. k.
'
De vergadering achtte de oprichting van een vrouwen-vredesbeweging
noodzakeli jk.
De meeste GVS-leden brachten de nacht in gebouw Gunera door.
Op zondag van 12.00 tot T7.30 uur werd de vergadering voortgezet.
Allereerst werd doorgegaan met de behandeling van de projecten.
ad. 9.
Gesteld werd dat het CVS zou moeten gaan deelnemen in een antiinterventie groep.
Met name werden genoemd Indonesië en El Salvador.
Het CVS wil proberen de Midden-amerikaanse problematiek meer onder d
aandacht van de kerken en kerkgangers te brengen.
Hierna ging men over tot bespreking van de Vredeskrant '81.
Het enthousiasme hieromtrent was niet erg groot.
De rol van het IKV wordt teveel naar voren gehaald.
Andere vredesbewegingen zoals het CVS worden naar de achtergrond
gedrukt.
Tenslotte werden de activiteiten van de regio besproken.
De volgende punten kregen enige aandacht :
- Mannengroepje in Nijmegen.
- Contact regio Rotterdam met Calama-groep.
Met betrekking tot dit start-weekend Runnen nog wat losse opmerking
worden gemaakt.
De sfeer op de vergadering was niet agressief.
Een drietal personen,
vormde op de bijeenkomst een stuwende kern.
Als stuurgroepleden manifesteerden si

Het CVS, zoveel als de NCSV zit financieel nagenoeg aan de grond.
Er is geen ^°1 ^—moo-p yoor een full time secretaris.
De secretaris za£ '""korden jsoejten gaan wï
'
200 A04

'

Rubricering:

T)

1) Zo nodig andera rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr.

Bij

inf- rapport nr.

Het CVS denkt erover om zich financieel onafhankelijk te maken
van het NCSV.
De ferainisme-scholing en het anti-militairisme zijn het meest aan de
orde binnen het CVS.
Enkele adressen van CVS-jleden waarop de hand kon worden gelegd zijn:

Vrijwel iedere CVS-er is politiek of maatschappelijk ook nog actief
binnen één of meer andere organisaties.
Zo bleken er enkelen (ngo) lid te zijn van de CPN.
Anderen bleken actief binnen de vakbond of het IKV.

i Gi--_..
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1)

Notulen Landelijke Vergadering 6 juni 19S1.

2. n.a.v. notulen van 9 mei:
pag
pag
bij
dat
pag

2: staat door de basisbeweging, moet zijn door
5: streef denken moet zijn'straight denken. Verder een ver duideliking
wat
zegt: het zich realiseren van het verschil tussen hoe
met vrienden dan wel vrien innen gaat, is schokkend.
6: het debat van
was niet met Den Uyl maar met Wolf.

3 . mededelingen regio's.
Eerst even de aanwezigen:

- NoordKolland: weinig nieuws.
- Nijmegem:
heeft meegedaan aan oprichting Nederlandse
kontaktgroep Berliner Konferenz; Tagungen worden voorbereid, er komen
publikaties, interes-ant materiaal van de vredesbeweging hier wordt
naar Berlijn doorgegeven.
. heeft in BK-verband een teologies
beraad voor elkaar gekregen;
heeft een verhaal over
feministiese teologie gehouden; de BK nam geen standpunt in over
Afghanistan (de CflC verdedigt de Russiese militaire aanwezigheid).
Pax Christi dreigt zich als organisatie van de BK te verwijderen tna+r
Pax Christi Nederland houdt stand.
Wat de rep;io zelf betreft: er is een debat (mede-) georganiseerd door CvS
tussen
Van tevoren was üe vraagstelling meegegeven: Wat stelt de samenwerking tussen komnunisten etn christenen méér voor dan als prakties
bondgenootschap? "
merkte naar aanleiding hiervan op dat het misschien
vruchtbaarder zou zijn geweest om te vragen: CvS beschouwt de KKX kerk
als strijdveld; hoe kijken fakulteit en CPN daar tegen aan?). Genoemde
vraagstelling is echter niet goed aan de orde gekomen, het debat werd
meer gevoerd uit frustraties als: geen christendom na Auschwitz en
geen kommunisme na StalinI
- het kommunisties pathos is te
koud om katholieken te kunnen raken ("
. Het isde bedoeling
dat er een stukje oner in Opstand komt.
Nav verkiezingen is er een stuk gemaakt over de CDA-teologie; zou geplaatst
worden in Hervormd Nederland, maar komt nu waarschijnlijk later in Wending.
In de bazuin heeft een interview gestaan iret twee Ie <Èn van de regio.
De fem. schol, gaat. voort. Er wordt een exegese cyclus opgezet met
de stud. gem. Men zal deelnemen in het platform tegen de VS-interventie
in Middenatnerika.
- Utrecht: Regio zelf draait eigenlijk niet. VJel wordt het startweekend
georganiseerd. In het najaar zal de fem. schol, beginnen en de
anti-tuil. schol, herhaald worden.
zit in de Vredesweekgroep.
- Baarn: Een vradesavond met politiek forum werd bezocht, maar Opstand
mocht daar niet verkocht worden omdat het partijpolitieke propaganda
zou zijn.
- Rotterdam: Het stuk var.
in fem. schol. III werd erg
moeilijk gevonden.
:•:•
'
• >•' '. r.\
' ••Behalve met de scholing doorgaan, zijn er geen plannen voor volgend jaar.

11
vervolg mcdedc Li i
- AIUB tei'dam: Op het moment j'.tibeurL u i" niets. Voor het
de f eminisiuuscho l in[- , en voor een l i turgieguoep.

najaar zijn er plannen me».

heeft, in Amal crd^ni een slecht verhaal over ekunomie gehouden:
WdA zal de bedrijven kunnen beheersen als de arbeidevs een matiging van 10Z
slikken; "we" hebben me L zijn /Uien teveel gekonsumeerd en das moeten M "we"
allemaal w;tt minder , enz.
: heeft toen kritiek gegeven op de burgerlijke
ekoaouiiese uitgangspunten ( eu gewezen op de pendant in de burgerlijke
teologie: te veel willen 'is zondig, en dan komt de straf), maar het werd door
de studenten van de VU, waar het plaats vond, niet opgepakt.
konstattert
dat er in de ekonomie kennelijk meer aan de hand is dan puur ekonomie.
Zou Opstand hier verhelderend werk kunnen doen?
- Diversen: .
vertelt dat het Anti Faciame Komite Utrecht een telegram
verstuurd heeft tegen de verkiezingsuitzendingen van Centrum Partij en NVU;
verder heeft ze met een standje voor CVS gestaan op de vrouwendag in
Maastricht.
vertelt dat er op de avond 'met
70 mensen
waaen, waaronder weinig i CVSaers en geen IKVers , v/at janmer was want er
hadden leuke kontankten gelegd kunnen worden. Verder leest hij enige
passages voor uit het blad van het Oud Strèjders Legieon waar ene
de IKVpoliti-k onder de loep ueemt (dat het IKV rnoakou in de kaart speelt,
is wel de zachtste manier om zijn betoog samen te vatten); in zijn artikel
citeert
. een CIArapport waarin CVS een frontorganisatie van de CPN
wordt genoemd.
8. We doen eerst de rondvraag.
vertelt dat het IKV landelijk niet metbde Soesterberg demonstratie
wou meedoen, eu Stop de Nbom utrecht de vredesweek niet meet zag zitten.
Het zou rampzalig zijn gezien wat er in het najaar moet gebeuren als er
nu een kloof zou vallen. De stuurgroep wordt gevraagd waakzaam te zijn.
A. De CVS vrouwengroep heeft vanmorgen de scholing nagelopen; op het startweekend zal er een inleiding nchetraf zijn zijn over de samenhang, terwijl
de land. verg. van december of januari in LLS.E geheel gereserveerd moet
worden voor een diskussie over de totale scholing.
De zoraeruniversiteit (vrouwenstudies) is door een aantal bezocht; wat er
niet zo best a-n was, was dat vele onderdelen zo 'wetenschappelijk'
behandeld werden dat slak het maar voor weinig aanwezigen echt te volgen was.
Voor volgend jaar wordt gedacht aan: herschrijven van de abortusbrochure,
waarbij het teologiese hoofdstuk -ou moeten worden uitgebreid; iets gaan
doen met de Ban de Baals brochure ; iets doen rondom de CDA-gezinsbrochure.
Hopelijk komt de vrouwengroep tijdens het startweekend nog apH bijeen.
Amsterdam: 20 juni demonstratie 'vrouwen voor vrede' (samen met Nbom-vrouwen
en IKV-vrouwen) ; de CVS-vrouwen^roep heeft geen adhesie betuigd, en uit
enig ongenoegen over het misbruik van g-voelens: niet met emoties maar
met analyse! Verder hebben de amsterdanse Kerkmeiden plannen voor een
regionale dag h la Nijkerk.
In de CVSmannenvergadering is ook gesproken over het werken met het
Baaisboekje. De flikkers zouden een weekend met da vrouwen willen over
Baaiisme.
en
wodrt gevraagd de respektieve meningen te
polsen. Verder verd de mogelijkheid geopperd van een Baalismerubriek in OPstand,
Ten huize
wordt nl een krantenknipselarchief
bijgehouden. De stuurgroep wordt gevraagd de baalsdiakusaie uit de marge
naar het midden vr.n de beweging te halen (of zoiets, mijn aantekeningen.
zijn niet geheel 'duidlijk op dit punt. -notulist-).
...

t-'eiui niijiiie-scho l iiu; I V .
be-pr •- <_-k L "over k o b L w i u n e u cu kuesLeren'

vnn

Gekons t.iteer:! mce-t wi.-tden c!; u. Je k l issieke marxistiese uiialieSG te kort
schiet. De vroi-.w.-nkwut-; t ie speelt, duur de klassen heen, kan niet eenvoudigweg
in de ',-irbe idtrskl -i.sse ' en 'n. '.ir i/evolutionaire perspekcief worden
ondergebracht. In i;t.noo:.:de .-Malies- worde de arbeid vnn vrouwen niet
of nauwelijks L: iclit baar . "Uijn:i niemand zag dat de huisvrouw een even
karakteristieke arbeider in het industriële kapitalisme w-s als de
fabrieksarbeider. Hen .".IK! u r .ispckt van deze politiek was een strategie
van maat sch.-'.ppe i i j KC verandering die ... gebaseerd was op de strijd van
de arbeiders in de wi:rkj>i a a c s . " (pag 12). "liet moeilijkste en meest
kontrover jië Le punt k.inUt hel eenvoudigst: sekse is een fundamentele
maatschappelijke Kate-['orit op zich, die niet tot klassebegrippen
gere-uceerd kan worden" (p 13). " L>e historikus moet sekse primair zien
als een maatschappelijke kategorie, en niet als een biologiese, omdat
wat de maatschappij onder vrouwelijkheid verstaat, de meeste invloed heeft
op welk- systeem van verhoudingen tussen de seksen dan ook"
(14).
"Een andere reeks van uitgangspunten die gekritiseerd moetK worden, heeft
betrekking op He periodisering van de geschiedenis. A-lle opvattingen van
historici over do perioden in de geschiedenis waren gebaseerd op de ervaring
van mannen. Marx g;if eeu indeling in feodalisme, hnndelskapitalisme ,
kleine warenprodukt ie e.n ten slotre industrieel kapitalisme. ... Als we
vanuit de politie van vrouwen naar die veranderingen kijken, dan vinden we
andere keerpunten" C 16). v'olgen dt nodige voorbeelden. Niet het verlies
van de zeggenschap ove-r de produkt iemidde len , wel echter "het onttrekken
van de produklie/e arbeid (-later-) aan het huis veranderde de positie
van de vrouwen nee l sterk, want het sloot hen op in huis twrwij l de mannen
dat jitisf. ve: c i i c t — n , en vomuli-. .:o -Je Materiële basis van het onderdrukkende
idee d : t 'de vro-;w thuis l.onrt' " (IV).
"Veel. te v e e l lii/jtot ii: i ::i in er van uit gega.-.u dnt het k;ipitali snie alle
niaaLschappe l i j ke iu:, t i. r.nt ics v o l l e - J i y veranderd heef u , inklusief het ^ezin.
... De arL.'idü'lel i i.^ <.p b.-uii, vnn sekse binnen de gezinnen is opvallend
konstant ^e'u I e--'t:ny uier .1! leeu door l»(.-le eeuwen, maar oo\: door de meeste ku
kuituren heen. Da t dwingt ous niet H! len tot een andere visie op de periodisering van üe geschieden:' s en de invloed V.MP Uet kapitalisme, maar heeft
ook implikat i.esvoor :.«ts -./.inr ik hec nu over v/i] gaan hebben, de kwestie
vande juiste ('.e£init ii va\ ons maats heappe li jk en ekonouiies sy-teem." (18)
TL! il volp.t d.ir. een JOG ioj-rai ie van de vrouwelijke arbeid.
6. Gar-.t het v.'e l
stelt v.'U-.t d'ic i: CVfJ .,u ve'.-l minder in v<?.rkiozings fora hneft gezeten
dan in 197/.. on even;uiu ^-hc Lu -Ie p u b l i c i t a i t is geveest. Symptoom? Van
gemis cian or;«an.s ••. tor i us-j k.-.->uht (of ook van de po liu iek-kul ture Ie
ontwikke \iu^) V l!et /e i t d.it O'S er is, boezemt de kerken no^ steeds angst in,
maar we bestaan me^L .--. ly naam. nJ.et in de aanwezigheid .
merkjz op d,".r er binnen CVS veel gebeurt, veel kwalitatief nieuws;
dat is prima., ma.-. r de ui f.;i:rk ing (naar buiten) laat op zich wachten.
wijst op do. k-: tv; die de 3a uareld-teol. konferentie hiedt; er
zullen d-cr 45 neder landae teolog^n zijn.
: naast deze 45 'linkse'
teologen blijkt dat CVS en de f eminis t iese teologen komkreet en analyties en
vanuit eigen sndr.rdruktc nosit.-.c sprceken.
: waarom is er i;oen Bnn ls-ont ust ontstaan?
o11^^ dat nog nor^ons aan de orde ^ e steld werd.
betreurt het dat CVS ziju lustrum noo;.t gevierd he.f t ; ._-ouden we dat
niet alsnog moeten do. n / Verder mompelt hij dat je een organisatieprobleem
niet met een nieuwe struktuur oplost.
notulist:

'

\s''

Notulen - opge:r.ork~ 'vordt dat re bespreking van het boekje "Arbeid en
inkomen" v^r zr.r.'Ier. i~ er. ir. ^oec's orde ontvangen; misschien in Opstand de definitieve versie?
is t e r u.-; ^ekeerc var. haar reis naar de Sovjet Unie
Bij punt 7:
zierkt op d?t "t. b. v. niet-sten.vers geschrapt moet
\vorcen
Mededelingen sekre
heeft een ar.tv/oord geschreven op het kinderachtige artikel van
Kuitert in Wending, v:aarin hij Kuiterts anti-kommunisme blootlegt.
Meer gepakt voelc-r, vrf ons door de redaktie van Wending die ons geen
antwoord he^.ft toegestaan in hetzelfde nummer;
. stelt dit binnen de basisbev/eging a~n c e orde, waar redaktieleden zich ook bewegen.
De CFK heeft kontakt gehad met het OCAKI, eeri onderzoekdgroep van de
Ra: d van Kerken na:\r maatschappelijke ontwikkelingen, om hun gemeenzame punten te bespreken.
.: er is op 2S~roei oen CFK-bi jeenkomst met
.. , een
theologe uit Eerlijn Hoofdstad, die al jaren de \iitwisseling met
ncsv/cvs-vrou\ven organiseert. Verschillende zaken komen aan de orde,
een uitnodiging volgt.
De regio Amsterdam
en
. zullen zorgen dat er op de PSP-dag in
Hilversum een cvs-star.dje staat.
Financiën: Er 'vordt geopperd of we geld kunnen krijgen via het algemeen diakona l buro vin de gereformeerde kerken; ook werkt het projek
matig aanvragen van subsidie beter dan globaal.
•^an het sekretaria.-:.t \vordt gevraagd of ze nieuwe leden naar de desbetreffende regio's willen doorgeven (hun/haar namen althans).
Voor het la'-tst: donatie lijsten ....... l
3 Mededelingen van de regio Friesland : . vertelt dat ze de anti-militarismescholing hebben afgesloten: honderd . mensen, verspreid over drei plaatsen hel
ben me-'-f.eclaan. £r waren ook veel tegenstanders bij. Vie'
avonden hebben zeS--inf ormeerd , . en twee over anti-militaristiese akuü
gesproken. Volgend jaar wsch. verder.
idet de krant lén, v/?.arin veel cvs-mensen. zicten, gaat het goed:
1000
i-s, wacrvor. 500 abonnees. Aandacgt voor fascistoïde tendensen,
sverbot e en kernenergie.
iïi friese cvs-r^oep is naar de DBi'i geweest, twee BDr- vrouwe n. 'hebben
een bezoelc terugpiebraclxt .
Bp_§c_h :
zer.t dat twee mensen hebben meegedaan aan
Amsterdam ;

probeert de beweging er in te houden, de femin. i i.;)!1 c- scholing zal spoedig van start ga.nn.
zit namens de afdeling in het werkje l egenheidsicon
mitee A' lam.
'
^ou een serie organiseren nav het
theolojTiev^r-i-ieind. o - nog niks van bekend.

Utrecht : i;; ,:]-uk bo.:L;" ::n?t d 3 vorki e zingsmanifestatie - straks meer.
Limburü:
v-, r t:. 1~ c r-, t ;\ regio hè 'ft me, -gedaan aan eeir: platforn
"" v --.r. .;o vol'-- h-£eLV,hool , waar ook een rapport over is gemaal'
"Ki'it'i; in L-i;nbur;~" .
vraagt hulp v?n de stuurgrcEp voc
de ni..:;;-.v^ I-:uv;-,i-.s:-:,er. bij de Volkshogeschool die over CvS en
Ciatv>ricli.--.tio.-'-^ ox, ;-•:•, re ^o.ari. V e rder heeft de re'êi-Q ',een uitnodiging
krogon v.-\ 't U- i. r. d o 1:1 '"ken voor OcMi gesnr^k over "kerk aan. de basis".

Tot slot is daar noy do plaats Uie de landelijke vergadering inneemt
De bestaande vorm heeft dis uoordeel dat de verbanden tussen wat er
allemaal in CvS speelt, onderhouden blijven ; nadeel is dat deze vergaderingen
maar voor weinig mensen interessant blijken. De SG stelt daarom
voor de ene maand een sektie-gewij ze vergadering te hebben (niet
noodzakelijk ban alle sekties tegelijk)(de andere maand een meer "klassieke"
vergadering. Wel zou de vergaderirig dan gevrijwaard moeten blijven
van allerlei brieven en stukken, die de stuurgroep net zo goed geheel
voor haar rekening zou kunnen nemen. Het beleid van de SG blijft natuurlijk ter diskussie staan.
voor de stuurgroep,

Financiën.
Vorig jaar li-p het financieel met de NCSV (waar CVS materieel en financieel gehuisvest is).al niet zo vrolijk, maar dit jaar is het nog weer somberder»
Dat betekent dat de druk op CVS om nu echt met een sluitende begroting te
komen sterker zal zijn dan ooit. En er moet wat lange-termi jn-denkwerk verricht
worden want anders gaan NCSV en CVS samen de financiële afgrond in.
Hoe loopt het in dit opzicht met CVS zelf? Er is pas 50Z van het gestelde
donatiebedrag binnen, de reiskosten vallen hoger uit, het aantal leden
en abonnees stagneert , terwijl voor deze posten een sterk taakstellende
begroting was gemaakt. De stuurgroep heeft aan de volgende maatregelen gedacht:
- De donatiekampagne zal vervroegd moeten worden herhaald; dat heeft het
voordeel dat mensen IieL bedrag in het najaar kunnen overmaken, wat in verband
met de planning vnn j t: belasting, aftrek gunstiger is. En we kunnen ons niet
meer permiteren dat er regio's zijn die geen donateurslijst inleveren.
— De subsidickoirunissie moet zich de slaap uit de ogen wrijven, en uiterlijk
december subsidie hebben aangevraagd voor diverse projekten.
- Er moet nu echt iets gedaan worden aan leden- en vooral abonnee—werving.
Waar blijft het affiche? Letten op kolportagemogelijkheden voor Opstand.
De financiële strijd zal dit jaar een belangrijk art ijdterrein moet zijn.
voor de stuurgroep,
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nederlandse afdeling
voorzitter:
sekr. buitenland:
penningmeester:
sekr. binnenland:

aan de leden/belangstellenden van de Nederlandse
afdeling van de CVC
24 augustus 1981
Goede Vriend(in),
De Nederlandse afdeling van de Christelijke Vredes Conferentie houdt haar
volgende bijeenkomst op
zaterdag 19 september, 10.30 - 16.30 uur
op het theologisch instituut van de UvA
Herengracht 514, Amsterdam.
Deze zaterdag zal het karakter dragen van een studiedag over het thema:
DE VERHOUDING VAN DE VREDES BEWEGING TOT DE WAPENINDUSTRIE EN
WAPENHANDEL Ifl NEDERLAND
In de kringen van de vredesbeweging waartoe wij behoren wordt er met grote
vanzelfsprekendheid vanuit gegaan dat de belangen van de wapenindustrie de
wapenwedloop bevorderen en dat de wapenexport vanuit bv. Nederland een schadelijke uitwerking heeft op de militarisering in geheel de wereld.
In discussies wordt daar tegenover gesteld dat wapens werk opleveren.
Aan die argumentatie kunnen we niet zomaar voorbijgaan. We moeten concreet
op de hoogte zijn van het werkelijke arbeidsscheppende effect van bewapeningsindustrie en van de concrete mogelijkheden tot "conversie", d.i. omschakeling
in anderssoortige produktie.
En vooral kan de vredesbeweging niet over conversie praten buiten arbeiders,
vakbonden, ondernemers in de sektor van wapenhandel en wapenproduktie om.
De stichting OSACI (Oecumenisch Studie en Aktie Centrum voor Investeringen)
doet concreet onderzoek en heeft veel contacten gelegd op dit gebied. Samen
met OSACI hebben we dan ook deze studiedag opgezet.
Programma:
-10.30 uur precies:
Inleidingen van

, verbonden aan de scheepswerf "
Schelde" te Vlissingen (RSV).
industriebond FNV. Spreekt op
soonlijke titel
, ex-direkteur van Hollandse Si;
apparaten BV te Hengelo. Spret
als -zij.n gezondheidstoestand \. < ^.

- 2-

-Daarna in enkele groepen uiteen., om aan de hand van stellingen een aantal
vragen op te stellen voor de middagdiscussie
-pauze
-plenair gesprek, waarbij één aantal diskussie-indikatoren aanwezig zullen
zijn. Dit zijn mensen die aanwijsbaar met de thematiek aan het werk zijn en
die zich bereid hebben verklaard tot een bijdrage in de discussie.
Dit zijn:
, secretaris bij de Federatie Nederlandse
Vakbeweging, Amsterdam
, studiemedewerker bij de Industriebond
FNV, Amsterdam
, lid van de werkgroep Eurometaal te
Zaandam
, stichting .-OSACI, Amsterdam.
!j
-Na de afsluiting van deze diskussie willen wij het laatste kwartier van de
middag besteden aan de bespreking van enkele huishoudelijke mededelingen
binnen de CVC-Nederland.
U wordt verzocht zelf voor een lunchpakket te zorgen. We zullen een kleine
bijdrage vragen voor de koffie en organisatiekosten.
Naar de vredesweek van het IKV, die op 19 september zal beginnen, komen ook
dit jaar weer afgevaardigden van de Christliche 'Friedenskonferenz, de
Niederlandische Okumenische Gemeinde en de Okumeiiische Juger.ddienst in de
DDR. Waarschijnlijk zullen deze gasten op onze studiedag aanwezig zijn.
hopelijk tot 19 september
met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Voor wie niet het werk van de CVf! nog onbekend is:
De CVC is een internationale vredesbeweging. Ze is midden in de koude oorlog
opgericht door christenen uit Oost en Uest die streefden naar gesprek
en verzoening. Inmiddels nemen ook velen uit de zg. derde wereld aan het
werk van de CX'C deel. De Nederlandse afdeling is gering in omvang. Ze wil
nadrukkelijk geen concurrente zijn van de grote vredesbewegingen die in
Nederland bestaan. We meent ze een aanvulling te kunnen bieden, o. a,
door haar internationale contacten. De werkgroep Oosc Europa Projekten
en de Nederlandse beweging Christenen voor het Socialisme zijn collectief
bij onze afdeling aangesloten.
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2: staat door c-e basisbeweging, móet zijn door
5: streef denken :;\üet zijn straight denken. Verder een ver duideliking
wat jeannette zegf. het zich realiseren van het verschil tussen hoe
met vrienden Ü.KI wei vrie:i (innen gaat, is schokkend.
6: het debat van
was niet met Den Uyl maar met Wolf.

3 . mededelingen regio's.
Eerst even de aanwezigen'. Fe'

- Noordllolland: weinig nieuws.
- Nijmegem:
heeft meegedaan aan oprichting Nederlandse
kontaktgroep Berliner Konferen?.; Tagungen worc-en voorbereid, er komen
publikaties, interes-ant materiaal van de vredesbeweging hier wordt
naar Oerlijn doorgegeven.
. heeft in BK-verband een teologies
beraad voor elkaar gekregen;
heeft een verhaal over
feministiese teologie gehouden; de BK nam geen standpunt in over
Afghanistan (de CflC verc'edigt de Pussiese militaire aanwezigheid).
Pax Christi J re i f. L r.ich als organisatie van de BK te verwijderen ma+r
Pax Christi Nederland houdt stand.
Wat de regio zelf betreft- er is een debat(mede-)georganiseerd door CvS
tussen Joop U'olf,
Van tevoren was de vraagstelling meegegeven: Hat stelt de samenwerking tussen koimnunisten em christenen méér voor dan als prakties
bondgenootschap? '
rr.erkte naar aanleiding hiervan op dat het misschien
^"vruchtbaarder zou aijn geweest on te vragen: CvS beschouwt de Kkx kerk
als strijdveld; hoe kijken fakulteit en CPN daar tegen aan?). Genoemde
vraagstelling is echter niet goed aan de orde gekomen, het debat werd
raeer gevoerd uit frustraties als: geen christendom na Auschwitz en
geen kommunisme na Stalinï
' - het kommunisties pathos ia te
koud om katholieken te kunnen raken (
Het isde bedoeling
dat er een stukje o^er in Opstand komt.
Nav verkiezingen is er een stuk gemaakt over de CDA-teologie; zou geplaatst
worden in Hervormd Nederland, maar komt nu waarschijnlijk later in Wending.
In de bazuin heeft een interview gestaan iret twee Ie oen van de regio.
De fem. schol, gaat voort. Er wordt een exegese cyclus opgezet met
de stud. gem. Men zal deelnemer, in het platform tegen de VS-interventie
in Niddenamerika.
- Utrecht: Regio zelf draait eigenlijk niet. Uel wordt het startweekend
georganiseerd. In hot najaar zal de fem. schol, beginnen en de
anti-rdil. schol, herhaald worden.
zit in de Vredesweekgroep.
- Baarn: lien vredesavond met politiek forum werd bezocht, maar Opstand
mocht daar niet verkocht worden omdat het partijpolitieke propaganda
zou zijn.
Rotterdam: Het stuk van
in fem. schol. III .werd erg
moeilijk gevonden.
i .
: r. -'. •
" '""•;•.•'f
Behalve met de scholing doorgaan, zijn er geen plannen voor volg'ead jaar.
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Evaluatie

A -a/b -2

Verslag van de vergadering van de CvS, Den Haag dd.
3 april 1961.

Aanwezigen;

Agenda:
-Mededelingen uit de landelijke vergadering;
-Mededelingen over de regio;
-Evaluatie Kernwapenmanifestatie;
- Bespreking door .
: "Hoe functioneer je als CvS'er
in de maatschappij."
De vergadering is op het laatste moment verschoven van 6 naar
8 april. De reden hiervoor is: .
"en
konden niet op 6 april aanwezig zijn.
Na telefonisch overleg met een aantal leden werd de vergadering
verschoven naar 8 april.
Mededelingen uit de landelijke vergadering.
• zowel als .'
konden niet op de landelijke vergadering
anwezig zijn. Ze hebben echter contact gehad met
'(NOOT: Kier wordt bedoeld:
v/aardoor
het volgende ka:-i needelen:
i£r is een discussie geweest over de Opstand-jaargang 1980.
Men vond de artikelen over het algemeen goed. Het feit blijft dai
het blad door weinig mensen wordt gelezen. Vereenvoudiging van
het taalgebruik lijkt noodzakelijk on de CvS in bredere kring
bekend te laten v/orden.
Er is een bespreking geweest over het probleem dat de R.IC.-kerk
in Hederïand aan het "Verrechtsen" is. Daar de CvS-gedachte daar
zijn oorspronkelijke ingang gevonden heeft, lijkt het saak om
binnen die kerk de progressieve krachten actiever te mobiliseren
uit de regio Limburg is hiermee bezig (knv).
Er komt een verkiezingsnummer van Opstand."Verder, een verkiezing.
dag in Utrecht (2-me i aTT.')"V~~~—•-• • - -••• •• • >
"-'.^ ' ————
/V,,
z o n Cj •!• r o v c. r ; c n rr.
:D
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Rubricering:

1)

1} Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOtGBLAD Nr.

Bij <33??ÏK-/inf. rapport n r.

vraagt of hij mee kan naar de landelijke ver.
v/il dit in mei eerst
gadering van mei.
bespreken. In juni of augustus zal
meegaan
naar de landelijke vergadering.
Mededelingen uit de regio.
Er zijn plannen voor een aantal avonden van het Haags Interkerkelijk vredesinitiatief, waarvoor een aantal defensie- en
buitenlandspecialisten van grotere partijen zal worden uitgenodigd om te praten over de kernwapenproblematiek.
HIV-Loosduinen lijkt Reluc ter Beek gestrikt te hebben voor een
avond.
Verder v/ordt besloten in groepjes van tv/e e naar de verkiezingsavonden van het CDA en de PvdA. te gaan. Doel is een duidelijker
standpunt creëren met betrekking tot de te//apening.
verzoekt de mensen die interesse hebben in zijn
scholing over de moderne actualiteit van het Communistisch
Manifest, dit aan te schaffen en de eerste hoofdstukken door te
lezen. Hij zal de komende vergadering met een scholingsschema
komen.
In het volgende seizoen hoopt men een vrouv/enclub te starten.
Kernv/apenmanifestatie.
De kernv/apenmanifestatie op 14 m tart 981 in Anicitia is door
spreekt van een
het r.iere-ideel der leden bezocht,
groot succes. Enkele duizenden hebben de manifestatie bezocht.
erg positief vond.
deelt mee dat hij de
is teleurgesteld or..dat er geen CvS-stand was.
Ze benadrukt het belang van propaganda maken, juist nu er
zoveel a-politieke figuren geweest zijn. De resultaten zijn.
een bemoediging voor de organisatoren.
verwacht dat
het werk van het IKV en "Stop de N-bom" steeds meer sympathie
gaat krijgen. . .
deelt mee dat de CPN en de PSP
veel adhesiebetuigingen na de manifestatie hebben gehad. Hij
verwacht dat de hele kernwapenbetoging zijn uitwerking gaat
krijgen in een grote verkiezingszege voor de linkse partijen,
met name de PSP, PPR en CPN. Hij vindt dat een goede zaak._
roept iedereen op, het punt bewapening in de discussie
over politiek scherp naar voren te brengen. Met name in CDA,
PvdA en D'66 kringen.
De kans op een linkse regering (zonder CDA) v:ordt steeds groter.
Er v/ordt gepauseerd. In deze nauze wordt nog 'üoorgediscussieerd'.
en .
verdedigen standpunten, zoals
een linkse meerderheid is alles en de situatie in Polen is
de schuld van het V/e sten.
Na de pauze houdt
een inleiding over de praktijk
van het CvS'er zijn- oocialisme is de grondslag voor het leven
van een Christen. Ze moeten herkenbaar zijn door hun steun
voor de armen in de samenleving.
Een kritische levenshouding zal steeds meer afbreuk doen aan
het kapitalistische machtsblok. Weliswaar is de CvS-groep nog
een kleine minderheid, zij is wel een duidelijk sprekende, dit
in tegenstelling tot de grote berustende massa van het
kapitalistische systeem. Zij laten alles over zich komen en
zien de catastrofale gevolgen van hun eigen systeem niet. Ze
willen er blind voor zijn.
~
:"-„~
•benadrukt dat .de jp_vj.3_ kl_eija^is^ïnaar langzamerhand
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Rubricering:

1)

t) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr.

2

Bij S<3É3BÊXinf. rapport nr.

3

Be belangstelling van jongeren moet worden aange.~oeQ.igd.
Een te populaire benadering van de zaak is ook niet goed.
Belangstellenden .-noeten door scholing en zelfontwikkeling
groeien in het CvS'er zijn. Dan ontstaat langzamerhand een
sneeuwbaleffect.
De aanv/ezigen zijn het roerend met hem eens. Vervolgens geeft
nog enkele practische aanwijzingen voor een nieuwe
levensstijl.
Volgende vergadering zal worden geh-ouden op 14- mei 1931.

ACTIE zonder overleg rr^t BVO

Rubricerinq:
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Rubricering: 1)

datum 1 o ju;;j 1981
CO
1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
Bijlage(n):

BO-.

Afschr.:
Datum rapport

Volgno. Inf. rapp.

Evaluatie

25-5-1981
Betreft:

Landelijke C.W.S. vergadering, gehouden te Amsterdam op 9—5—1981 in
gebouu/ Herengracht 514.
X

De vergadering zou te 10.30 uur aanvangen.

Rubricering: ')

1)
VERVOLGBLAD Nr. l

Zo nodig andere rubricering aangeven.

Bij qfiXWj<K-''inf- rapport nr.

De stemming op de vergadering u/as erg goed» Er werd met zorg geformuleerd en de
discussies stonden op aen hoog niveau. Voor ieder was het duidelijk dat het C.O.,
als partij zonder meer da grote boosdoener was en een rem op de maatschappij
zoals die er moet komen<> Iedereen van C.V.S. moet alles doen om da C.D.A. in ds
grond te baren.
De poging om links in de kerk te bundelen tegen het C.D.A. op de conferentiedag
te Utrecht op 2-5—1981 waa de mist ingegaan, (bijlage). Er waren veel te weinig
mensen aanwezig (koffiaverkoop op de hele dag voor 250 gulden) en de organisatii
was obvoldoende voorbereid. Een aantal aanwezigen waren lid van de E.V.P. en
deze hadden de discussie in enkele groepen door hun steeds terugkerende vragen
onmogelijk gemaakt» De conferentie u/ordt als mislukt beschouwd. De dag hing als
los zand aan elkaar, mede doordat er geen gezamenlijk evaluatie u/erd gehouden aa
het eind van da conferentie. Daardoor heeft niet ieder zicht op wat er gezegd
en gedaan was. Ook de leiding van da conferentie was niet goed ingsschoteta.
Behoudens in de speciale vrouwengroep zijn er geen namen en adressen van de
aanwezigen genoteerd. Dit moet in het vervolg zeker gebeuren. Hiermede kunnen
da contacten worden uitgebreid. Positief was de medewerking van de pers die de
zaak naar buiten nog positief had voorgesteld. Dit werd vooral op maam van de
medeorganisator EUG ggschreven. Het EUG voelde zich eigenlijk een beetje genomen
omdat ze er bij werden gehaald toen de zaak al bijna rond was. Hst EUG wijt het
mislukken van de conferentie dan ook aan het gebrek van inbreng van haar organi
satie.
geeft uitleg over het NATEX (materialistische exegese) weekend Vc
13 en 14 juni a.s. Dit zal worden gehouden in het Utrecht huis, Lepperburg 1 te
Utrecht.

verslag van de conferentie te Leuven over de Europese C.\r wa
Veel mansen haken af omdat ze het niet meer zien zitten, C.V.S. zal er alles
aan moeten doen om in Europa een factor van betekenis te worden, want de tijd
en de situatie binnen de kerken is er overrijp voor. DB mogelijkheden zijn legio.
Van 15—17 oktober 1982 zal er in Nederland een grote conferentie van C.V.S.
worden gehouden, wqar ook vele andere landen aanwezig zullen zijn,
De grote Wereldconferentie van C.U.S. u/ordt in 1983 ergens in het buitenland
gehouden; vermoedelijk in Spanje of Portugal0
Eind mei komt er een Zweedse journaliste in Nederland om mat verschillende kerl
kslijks
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De startweek van C.v.S. voor het nieuwe seizoen geeft problemen. Iedereen is
enthousiast maar heeft afgehaakt bij de vraag of medewerking kon worden verleend
Den Haag zal de startweek dus wel weer moeten verzorgen.
Na een lunchpauze van ongeveer een uur werd de vergadering te 13.30

voortgezet.

Inmiddels was er een onbekende jonge man uit Baarn gearriveerd die behoort tot
de staf van liioudschofefen. Deze vroeg medewerkers voor het assisteren van de
administratie in Woudschoten, zoals omslagen tikken voor Opstand, ledenadminist
tie, enz.
Zo onmiddellijk na 30 april, l mei, 4 en 5 mei was het logisch dat deze dagen
werden gememoreerd. De stemming was bij allen fel anti het vorstenhuis, den vond
dat het Vorstenhuis maar opgesloten diende te worden i.p.v. de 180 arrestanten
in Bredao Het zomaar oppakken van mensen was in het verkeerde keelgat geschofeèn
Overal in het land is men zich aan het beraden wat aan willekeurige arrestaties
zoals op 30 april kan worden gedaan,, Waarschijnlijk wordt door C.U.S. deelgenomen
aan ean rechtsgeding tegen de Staat der Nederlanden om deze arrestaties te
toetsan. Uitspraken als:
et C.D.A. is een stal zakken en de P.v.d.A is gean
haar beter typeren de sfeer. Het kan alleea maar veranderen als de nu kleine
partijen groot worden en men beloofd elkaar plechtig dat het eens zover zal kome
Natuurlijk valt in dit vermand vaak de naam van de C.P.N.
De komst van de Paus naar Lourdes wordt eveneens aan de orde gesteld. Men ziet
er in Nederland geen heil in daartegen te demonstreren of andere akties te
voeren. Allean ultra rechtse R.K. leden geloven nog in die onzin.
Het stuk "Open brief aan het IKU over hun Kieswijzer" op pagina 5 van de notuier
(bijlage), opgesteld door _^
wordt door deze verdedigd, Het stuk
zal, na enkele kleine wijzigingen in het geheel op pagina 2 van het Dagblad TROL
door de journalist
warden opgenomen. Dit is ean geweldig resultaat van
op tijd lobbyen.
_
een journalist die af en toe voor TROUW werkt en E
ean sympathiesant is van C.U.5. heeft hiervoor gezorgd.
Het IKV gaat de verkeerde kant op. Het zit nog te veel vast in het doemdenken.
De lijh moet worden omgebogen in een radicale keuze voor het socialisme. Daaraar
zal hard moeten worden gewerkt.
• vertelde in Breukelen een ^eref. Kerk zover te hebben gekregen dat
men in twee blokken tegenover elkaar is komen te staan. Dit naar aanleiding
van een preek die waarschijnlijk in Opstand zal worden afgedrukt en waarin de
keuze voor het socialisme overduidelijk naar voren komt als enig alternatief in
deze maatscahppij. Hij was hier erg trots op.
Inmiddels was Jaat in de middag ook gearriveerd
___
, een psygologe uit Utrecht, die samen met _____
inleiding hield over feminisme en hoe daarin geschoold kan worden.

een

Punt zes van de agenda verviel.
Bij de rondvraag werd op een desbetreffende vraag geantwoord dat C.V.S. weer gr
ter wordt en dat de regiovergaderingen wear beter worden bezocht. Contacten me
de basisgernggnten worden intensiever, Regiokernen bestaan over het algemeen ui
3 a 4 ledeno Enkelen zijn groter.
Te ongeveer 17.00 uur werd de vergadering besloten.
EINDE
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-5Konsept Opr.- Briet aan het lKV over hun Kieswijzer. (bijlage bij punt Verkiez.)
Onlangs is de kieswijzar van het IKV verschenen. Inhoud en opzet ervan hebben
ons met verbazing en bezorgdheid vervuld.
. Allereerst, het IKV verdeelt de politieke partijen in drie groepen:
de rechtse partijen die tegen het IKV-standpunt zijn, zij krijgen 1,2 %-van de
tekstruirntG in de brochure; de kleine linkse partijen die het IKV-standpunt
volledig onderschrijven, zij krijgen één honderdste van de tekst; en de drie
bekende centrumpartijen die het IKV-standpunt zegmaar een mooi ideaal vinden
maar (lang) niet zo ver v.'illen gaan, zij krijgen één derde van de tekstl
(De rest van de tekst gaat over ker/iwapens, internationale politiek, en hoe
het IKV daar over denkt).
Dat is een nogal merkwaardige manier van met je bondgenoten omgaan: de tekst
staat bol van de namen PvdA, D'56 en CDA, partijen wier standpunt vanuit de
IKV-positie halfslachtig moet vorden genoemd; en PPr, CpN en PSP die willen
wat het IKV wil worden samen met één zinnetje bedacht (om niet te zeggen afgedaan)l
Als we ons beperken tot argumenten die in de kernwapendiskussie een rol
kunnen spelen, lijken twee konklusies mogelijk.
a. Het IKV-bureau denkt dat de verwijdering van de kernwapens uiteindelijk
beter gediend is met de halfweegse posities van de centrumpartijen dan met
het eigen principiële IKV-standpunt. Dat zou dan uit de brochure moeten
blijken, maar dat is niet het geval.
b. Of de IKV-staf vindt dat het standpunt van de linkse partijen weldegelijk
juist is, naar dekt dat kleine partijen nu eenmaal toch geen invloed hebben.
Sen stem in de kamer is een stem in de kamer, en of bij een belangrijke zaak
een goede stem uit een kleine of een grote partij komt, doet niet ter zake;
het is dus flauwekul dat een stem op een kleine partij een verloren stem
—(het valt te ovnrwegen dit eerste gedeelte niet in de open brief
op te nemen, rnaar intern tussen IKV en CVS te bespreken)—
2. Een tweede punt is dat de IKV-kieswiji.er niet wijst. "Zoals het een kerkelijke
organisatie past, onthoudt het IKV zich van een stem advies" , was het kommentaar
van de Trouw-journalist (28 april, pag 2)en daar valt wel wat voor te zegge ,
maar we hadden kisxk v/el een handreiking voor cie kiezer mogen verwachten bij
het bepalen van zijn of haar stem. We denken daarbij aan een afweging als de
volgende:
Als je je stem aan een partij geeft, dan is het effekt inzake verwijdering v-n
kernwapens uit Nederland bij stemmen op het CDA waarschijnlijk nihil, gezien de
ervaringen met KVP, AR & CH tot nu toe. Stem je op een atoompacifist in het CDA,
dan moet gevreesd worden gezien de praktijk van de afgelopen jaren, dat het verschil
met stemmen op het CDA uiterst klein zal zijn.
Als je op de PvdA stemt, dan blijven er in ieder geval een paar atoomtaken,
maar wel is de kans groot dat zij plaatsing van de nieuwe kruisraketten zullen
verhinderen (hoewel we alle reden hebben om bang te zijn dat dit toch
onderhandelbaar zal blijken). Stemmen op een atoompacifist in de PVDA vetfgroot
de kans op een definitief verwerpen van de kruisraketten nog wat; maar dat hij/zij
de partij op het IKV-standpunt kunnen brengen lijkt onder Den Uyl uitgesloten.
Bij de vier kleine progressieve partijen doet zich het dilemma van persoon of
partij nauwelijks voor. stem je op EVP, PPR, PSP of CPN dan kun je er behoorlijk,
zeker van zijn dat je anti-kernwapenstem niet verloochend zal worden.
3. We besluiten deze brief met een kanttekening bij wat je zou kunnen noemen het
'haalbaarheidssyndroom', iets wat de centrumpartijen vaak parten speelt (ook
in hun onderlinge betrekkingen). Als het zo is dat de Favo onoverkomenlijke
bezwaren heeft tegen een kernwapenvrij Nederland, dan moet ze dat zelf maar
komen tuitèeggen aan on-ie nieuwe regering. Dat zal dan waarschijnlijk moeilijkheden opleveren; maar ga je daar al van te voren mee rekenen, compromissen
inbouwen en standpunten wat aanpassen, dan verdubbelt zich die strijd in
een interne strijd, en dat betekent dat er twee keer wordt ingeleverd.
•Atoompacifist' en 'realist' strijden dan tegen elkaar, in plaats v-n samen
tegen de lieden die kernwapens durven verdedigen.
- '"•••;• •• ...
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Betreft: j^andeli jke vergadering CvS,

Op zaterdag *t april 198l kwam in het theologisch instituut
van de Universiteit van Amsterdam aan de Herengracht in de
hoofdstad de Ivndelijke vergadering bijeen van de beweging
Christenen voor het Socialisme (CvS).
De bijeenkomst duurde van 1O.^5 uur tot 16.00 uur ..en/het gebruikelijke informele karakter.
Aanwezig waren o.a.:

/had

Na de behandeling der notulen van de vergadering van 7 maart '8l
hield men zich bezig met de mededelingen van. de Stuurgroep en
het Stuur#roep__Secretariaat (zie bijlage).
.ertelde dat op 28 mei '8l (Hemelvaartsdag)
het CFK een bijeenkomst organiseert in "Cunera" te utrecht.
Daartoe is uitgenodigd _
? uit de DDR_. De vrouw is
actief t.h.v. vrouwenuitwïs^e-ting i.h.k.v. de CFK.
Met betrekking tot de hoorzitting die in november door de Wereldraad van Kerken in Amsterdam wordt georganiseerd over de kernbewapening werd medegedeeld dat:
- in mei daartoe een eerste bijeenkomst in Geneve zal plaatsvinden van de Wereldraad van Kerken
- in juni een bijeenkomst in Nederland zal plaatsvinden met
de Raad van Kerken.
Ver-volgens circuleerde een handtekeningenlijst waarop men zich
accoord kon verklaren met de actie "Weigering Defensie .-belasting".
De lijst vermeldde het volgende contact-adres:
Utrechtseweg 159
3818 ED Amersfoort

033 - 104^5
girorekening^: kkjkyoB .
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Het vol;.;ende agenda-punt betrof: verslag regio's.
De regio Friesland meldde dat de anti-militarisrae-scholing
had plaatsgevonden in Leeuwarden, Sneek en Heerenveen. In totaal
hadden 100 bezoekers de scholing bijgewoond. Het in Friesland
uitgegeven periodiek "IEN" kent nu een redactie die geheel uit
CvS-ers bestaat. Het heeft inmiddels een anti-militarisme-nurainer
uitgegeven. Oplage: 1000 ex.
|Jen groep CvS-ers is recent naar Odersberg-Bad '•'>'.-...? in de
BRD geweest. Ze heeft daar contact gehad met een 5-tal gemeenten.
Aan de bijeenkomsten namen ook twee vrouwen uit de DDR deel.
De regio Limburg meldde bij monde van .
dat er onlangs een druk bezochte vergadering was geweest van het "Platform
voor pre'ssie-groepen" over de crisis in Limburg.
vertelde voorts dat de Basisbeweging in Limburg een uitnodiging had ontvangen van het bisdom Aken om een dag te komen
praten over de Basisbeweging in Nederland en de CvS.
^en spreker uit Den Bosch vertelde goede ervaringen te hebben
met een regio-lijst van leden/abonnees CvS.
Middels die lijst hebben ze "papieren"-leden kunnen activeren..
"Mogelijk zou elke regio op die wijze kunnen gaan werken", zo
opperde spreker.
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CvS/Berliner

Konfereng/CFK.

Op de landelijke vergadering van de CvS d.d. 7«3.'81 te Amsterdam
(Theologisch Instituut) werd van de zijde van de CvS-Stuurgroep en
het CvS-secretariaat o.m. medegedeeld in het kader van de vredesbeweging:
"Er is een «rkgroep Berliner-Konferenz-Nederland gevormd, bestaande
uit:

De doelstelling van de werkgroep is:
a. voorbereiden van de internationale bijeenkomsten van de BK.
b. verzamelen en doorspelen van info over de Katholieke Kerk en de
vredesbeweging in Nederland.
c. Koördineren van
Oost-Europa-kontakten, uitnodigingen vaa oosteuropeanen.
Voorts werd vanuit voornoemde organen medegedeeld, dat er op 2J mei
een landelijke vergadering van het CFK met OSACI in Amsterdam wordt ge
houden0
Het CFK vergadert zelf op 28 mei in Zeist, Sonnerust.
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Betreft:

De Beweging Christenen voor het Socialismeo
Zaterdag 7 maart 1901 vond een landelijke vergadering plaats van de
CvS in het pand van het Theologisch Instituut van de Universiteit
van Amsterdam aan de Herengracht te Amsterdam.
Aanwezig waren 16 personen, o.w. :
uit Groningen
uit Amsterdam
uit Utrecht
uit SCHAESBERGSN
uit Nijmegen
uit Rotterdam
uit Utrecht
uit Amsterdam
uit Nijmegen
uit Rotterdam
uit Dordrecht
uit BuBseum
Aan de orde kwamen de volgende zaken:
w
constateert dat er momenteel een golf van anti-narxis
me de kop op steekto De uitbreiding van het militarismse vindt plaa
onder het mom van werkgelegenheid. Hij vindt dat Moskou en het Warscha
pact worden afgeschilderd als een macabere bedreiging. Hij zal binne
kort een stuk over deze materie laten verschijnen.
Naar aanleiding van de landelijke vergadering van 31o1.'8l werd opge
merkt, dat
uit Apeldoorn een copie heeft gemaakt van
het boek van "FRIKKER". Dit werk vermeldt instanties die voor notar
sen belangrijk zijn , in verband met bestemmingen voor legaten.
zal de kopie het CvS-secretariaat doen toekomen, opdat de Is
delijke subsidie-commissie er zijn voordeel méé kan doen. Voorts heej
gevraagd om adressen van CvS-leden voor het oprichten van ee
regio Apeldoorn. Hij schijnt actief te zijn in de Basisbeweging SALLA1
en
achten december een betere ma£
voor een donatie-campagne, in verband met de belasting-aftreko
- Vanuit de Stuurgroep en het secretariaat wordt medegedeeld dat op
in Den Bosch een Guatemala-dag wordt gehouden.
deelt mede, dat een groepje personen van de Basisbewi
ging naar de DDR zal gaan. Hij zal er meer over laten weten.
^ Subricering; 1)
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. onderstreept het belang voor CvS-ers daar met mee te gaan
in verband met de W.O.E.P. de GPC en andere groepen.
Vanuit de Stuurgroep wordt nogmaals medegedeeld dat het CvS collectief
lid is van de C.P.C.
stelt dat het belangrijk is contact op te nemen met
O.S.A.C.I. in verband met de Oosteuropese contacten.
O.S.A.C.I. is een instituut opgericht om kerkelijke instellingen te helper
onderzoeken wat het bedrijfsleven doet met investeringen van religieuze
orden etc»
Voorts deelt
mede, dat er ieder jaar op Hemelvaartsdag een bijeenkomst is van Vrienden van het Hendrik K?aamer Huis. "Veel CvS-ers gaan
daar heen", aldus
De Groningse regio deelt mede, dat zij op zaterdag 25 april een openbare
vergadering organiseert» Op 7 maart is er een Volkscongres in die provincie, waar CvS-ers aanwezig zijn.
Op 28 maart is er wederom een Volkscongres, waarin steun betuigd zal worden aan de Chileense hongerstakers.
.zal het initiatief nemen tot een El SALVADOR-avond in Nijme
gen.
zaterdag 1*t maart zullen de CvS-ers
! en
in hun
Limburgse regio samenbundeling proberen te oewerkstelligen van de CvS en
de Basisbeweging aldaar.
Dit moet gebeuren in een pand van de Volkshogeschool.
De Basisbeweging IJmond heeft op 18.2.'81 vergaderd.
Indien
" (CvS-ster) daar geweest is zal ze er nog over rapp
teren.
vertelde, dat ze op Wereldgebedsdag demonstratief De Waarhe
heeft gelezen. Zij gaat, zo vertelde ze, voor 8 dae;en naar Leningrad (S.U
om 36 rode chrysanten te leggen bij het bevrijdingsmonument aj.aao.i- voor u=
36 jaren gedurende welke zij foutief is voorgelicht over de bevrijding doe
de geallieerden uit het Westen. Leverde Rusland ook niet zijn deel ? Vieü
in Leningrad niet miljoenen doden ?!
(Bijlagen: - Uitnodiging landelijke CvS-vergadering d.d. 7.3«'81
- Notulen landelijke CvS-vergadering d.d. 1.2.'81).
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De beweging Chr-'.scnen vo^r het Socialisme loopt warm voor verschillende
strijdterreinen: vredess tr i jd., sociaalekonomische strijd> vrouwenstrijd»
flikkersstrijd, om de voornaamste te noemen. Hierin kunnen we niet
zo maaar een rangorde aanbrengen : waarom zou een kommunist in een
ondernraingEraad beLan^ri jker zijn dan een vrouw die protesteert
tegen
een pornobioskoop of eea kraker die, een leegstaand nand intrekt.
Er zijn dus meerdere aktuele politieke punten die meespelen bij het
bepalen van ons s ter^.geo r.ar- • Er is echter één politiek punt dat
de laatste jaren in Nederland langdurig ., hardnekkig en beslissend
scheiding der geesten heeft veroorzaakt en ook heeft geleid tot de
vorming van nieuwe politieke fronten. Dat punt is de bewapening.

een

De massale afwijzing van de neutronenbom, de afwijzing van de plaatsing
van nieuwe middenafstands raketten en de heftiged diskussies over de
Nederlandse atoorataken in NAVO-verband weerspiegelen een toenemende
weerzin tegen een duivelse logika.
De Tweede Kamer reag.ee-rt alerter als het om dxx leverantie van reaktorvaten, px opwerkingsfabrieken of splijtstof gaat, dan jaren denkbaar
is geweest.Dat nu zelfs beroepskrachten in het leger zich precies op het
punt van de atoombewapening organiseren, bewijst een werkelijk nieuwe
stand van zaken: atootrwape.is worden niet meer in de klassieke zin als wapens
beschouwd., zomin als kernenergie simpelweg als vorm van energie wordt
beschouwd. Het atoomwapen zelf blaast de logika op waaruit het is
voortgekomen.
Merkwaardigj maar niet toe"allig, laait de diskussie op in het moment
dat atoomwapens juist wel r.e:: nadruk als bruikbare wapens worden
gepresenteerd; in het scenar ; o van de 'beperkte kernoorlog' (richtlijn 59
van president Carter, dit inec de neutronenbom al werd aangekondigd).
De Amerikaanse overheid zelf plaatst de mogelijkheid van een keroorlog
in de aandacht. Maar daarnee mankt ze ook de verschrikking aanschouwelijker.
"Wij bevinden ons thans op e<jn tijdstip waarop velerlei nieuwe ontwikkel ineen
zijn ingezet di- deze wedloop nog v/eer onvoorstelbaar gevaarlijker aakKH
en benauwender maken dan voorheen' schrijft de Hervormde Synode.
Het is hoopgevend dat een politiek heterogeen lichaam als de Hervormde
Synode een realiteitsbesef toont5 dat ::oveel politici missen: dat een
opopstapeling van Hetzelfde op den duur niet r^.eer hetzelfde is; dat
de vergelijking van de atoombom net een zwaard ('het atoomzwaard1)
wezenloos is- dat in de pedachte van een 'beperkte atoomoorlog' het politieke benul van de kruit; tochr-ridder miljoenvoudig-dodelijk verwerkelijkt wordt . Mat de woorden van de Synode; i:De huidige bewapeningswedloop is de uiting van een verstrekkende crisis in onze cultuur". En
zo wordt hij door een toenein :nd aantal mensen verstaan.
Wij hebben in maart 19"0 aan de synode geschretten :" Met de houding
dKXGtKxgBEOBBHxkK <•! i e de gemeeice van Christus in onze dapen inneemt
tegenocwer deze vraag - namelijk of de kerk niet nee moet zeggen tegen
het bezit van kernwapens - staat of valt de kerk ".
Wat hier van de kerk gezegd is .. geldt ook voor de politiek. Er ï.ijn
meer politieke punten dan d : bewapening, inderdaad. Maar indien er
op dit moment in de Nede:~l«i idse politiek één belangrijke beslissing
kna vallen , dan wel hier. 'i.er kan een stap gezet worden, die op andere
politieke terreinen buiten t-^reik ligt: eenzijdige nucleaire ontwapening
als begin van een nieuwe nclitieke oriëntatie:1
- een nieuwe oriëntatie in <le verhouding tussen de staten, .die zonder
permanete doodsdreiging k.in
'"•„',• "
- een nieuwe oriëntatie in Je staatsbemoeienis met de ekonomie, die
niet langer haar militari serin;> bevordert
- een nieuwe oriëntatie oj la status van het lege? en de positie van
de militairen

- -

n2

- een nieuwe orientutii-.: on ,V kernenergie
- kortom., iets neci ïifvri'. :L :•'••.• lixperirier.Leerkunst en wat einder
kleine-landeii-liyni;!-r is K: ( iLs v/e onze kertaken afstoten hebben we
minder invloed in HO r..'vo . dat soort flauwekul, of ook wel omgekeerd'
wat 'ïederland doen lieert i;och geen invloed).
De postal L in;.', var. ••><.>11 iuke ••virti je.n. de mate waarin zij uitdrukking geven
aan dit reële persp-'ktie" («'•">'"' van onze bevolking wil de kernwapens
de komende periode uit t'e'i rlanc1 verwijderd zien) is daarom Hen centrale
maatstaf voor hun beoordeling.
De duidelijkste en feest eerlijke tegenstander van de vredesbeweging
is de VVT). I!ct CDA i;; op tut', eerste gezicht minder duidelijk, dissidenten,
die echeer x/el terugkrabbelen als het de val van 'hun' regering kan
betekenen, en atoonpacifisten waarvan het de frraag is of ze nog op
verkiesbare plaatsen zullen terugkeren. Eerst een uitstel van het besluit
om de kerv/apens te moderniseren en nu toch weer pogingen om de modernisering aanvaarbaar te iv.aken. Een niet zo duidelijke maar des te
gevaarlijker tegenstander van de vredesbeweging dus„ omdat hij spreekt
niet dubbele tong.
''ogelijke medestanders kunnen '-.*<» freruachten bij partijen die in de Kamer
zowel de neutronenbom als de Kruiraketten echt hebben afgewezen"
D'66. PvdA. PPR, PSP, CP7. 'loeitellen zij zichop?
Hat dit aangaat is er een teleurstellende ontwikkeling aan de gangde omprantcamnagne van bovev naar beneden in de PvdA. Voorzover de PvdA
als politieke uitdrukking von kreatief vrdesverlangen fungeert
wordt ze door haar bestuur i t een valse keuze ^eman^el'- principieel
doen of invloed hebben haci'... ov/st-ïliinr of regeren «etuipen of
nacht uitoefenen, "o^l jrr re; is oo'- ."at binnen ^: £f een aanvankelijke
meer^urhei ' tn i>-i e ! ruisv.-.l etten niet heeft doorgezet.
liet is heel verle.i lelijke voorspelling van zaken als zou eenzijdige
nucleaire ontwanen\n.". illu3?<i"'Olitiek zijn, tot isolement leiden, van
irreële kijk getuigeri;, all... kaarten uit hanc'en geven. Naar de verleidelijkheid berust zelf op «en illusie dat Nederland in de NAVO iets te
/ce^^en zou hebber.' en op en' iirreëlc kijk op de NAVO, alsof dat verbond
een politiek nlatforn zou z& ruaarop in vrije diskussie tot be- dam^el
ontwpening besloten zou !-:u.ia>.-r. worden en op de angst van politici on zelf
niet meer mee te tellen in j.l.aats van de ontwapeningsbeweging achter hen
te laten tellen en dus ria;-r bij voorbaat in de schmit van de 'realisten'
te gaan zitten. Het enige realisme in deze verleiding zit daarin dat ze
niet breekt met de naooilufse politiek, dat men met een of twee atoomtaken toch maar mooi een atoomrnogenrheid is, dat nen inderdaad een
' bondgenoot' blijft, tot oorl13 bereid, dat men met andere woorden wel
ktitisch -jaja-- b l i j f t r.'eedoea aanhet spel dat geeen spel is.
Dat te beëindigen, daarmee op te houden., daarom gaat het juist de
Nederlandse vredesbev;ej;.cin[.en, de Hervormde Synodeen ook de PPR, EPV(?),
PSP en CPN .//-Jij delen dus nif-t de meneing dat alle politici korrupt zijn
en het parlement .".een zin ue^r heeft. Er zijn weldegelijk politici die
ziel', onverdeeld achter de uiuen van de vredesbeweging stellen, en op wie
het de moeite waard is je' stom uit te brengent] Miet stemmen betekent
trouwens dat j-e—s tcp\- de- f^ea-t-a^fre > steun voor WD en CDA, hun aanhangers
stemrien immers v/el. niet SLomnien betekent dus een stem tegen de vredesbeweging.
(r;uimte voor aankondiging O-istan--'. en regionale/ landelijke
(Ie versie)
2e versie)
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Bijlage E: lijst van op het sekretariaat aanwezige tijdschriften.'
a. Nederland
Achtergrond
Algemeen Doopsgezind Weekblad
De Bazuin
Centraal t/eekblad
Eltheto
Gereformeerd Weekblad
Hervormd Nederland
IFOR-nieuws
IKV-berichten
Index
Inzicht (vh Int. Kath. Informatie)
Militia Christi
H-bulletin
De Nieuwe Linie
Oost-Europa Verkenningen
Opstand
Persbulletin NH Kerk
Remonstrants Weekblad
Saamhorig (Raad van Kerken)
Solidair ('t Eikske)
Ter Elfder Ure
Tijd en Taak
Trouw
Uittocht
Voorlopig
Vredesopbouw
Vrouw en Woord
De Volkskrant
In de Waagschaal
Wending
b. Buitenland
Texte und Kontexte (ERD)
Neue Stimme (BRD)
- Junge Kirene (BRD)
CfS-Korrespondenz (BRD)
Christ und Sozialist (BRD)
Kering (KvS-Vlaanderen)
Chrétiens pour Ie Socialisme (Waals)
Lettre (Frankrijk)
CpS-France (Frankrijk)
Notre Combat (Frankrijk)
Neue Wege (Zwitserland)
Kritisches Christentum (Oostenrijk)
SALT (CvS-Noorwegen)
IDOC-Internazionale (Italië)
IDOC-Bulletin (Italië-engels)
Gioventü Evangelica (Italië)
COM-Nuovi Tempi (CvS-Italië)
NTC-News (internationaal)
Ecumenical Review (Wereldraad)
International Review of Nission (wereldraad)

CEN/T( N (CFK-Praag)
Liaisons Internationales (COELI)
Radical Religion (USA)
Réseau des Chrétiens Politisés
(Canada)

Notulen van ds i-: ndei.^o verandering van CV;i v?.n l. Il. 30
Aanwezig ws.rcn

1. openiii,_ c- n notulen.
notulen ötartvvoekenO. . .-.'.an het einde van 4c geen zin Polen toevoegen, ar-ar denke.i r : -i artikel over r.rbeidersbev/eging in Folenarbeidcrr.be\n;ging ,:ciclorlcui':l (in L p J- tand)
4a halverwege eé:i boek ^et'Fiir-.s en zijn a t ad (war.rin twee cursussen
Vc.n Overbos, voGrivfgaMid i-an recentere cursus over de i.arltijd).
mededelingen
a. van sekrctarié r t c .1 stuurgroep- zie bijlage
b . uit de regio 'n
jjtojbterdcun: de scholing in r- i' ge c loten. I-ien is enthousiast over het
ia'aTsïïTfëT doel . het c c Uiele heeft centraal Bestaan. 'De theoretische
stukken .varen n u t t i g voor de rctuele v e r h e l e n . Vorder h e e f t er
nog geen bijeenkomst plaats gevonden dit seizoen. Galama;
^n
' gaan deelnemen acn de regio Rotterdam.
Ams_te_r ^aci . ipv. r e ^ j overgaaerin^en worden schol in^-s avonden gehouden.' 'Gaat leuk. ?rio-sl5.nd . in Pries ' blaadje ' l e n ' is info.
over CVS opgenomen. Op drie plaatsen wordt de anti-militarisme
scholing gehouden. Groningen: de scholing is juist afgesloten.
jjeze i:i slecht gevolgd door .-e^ioleden. Verder wc.s er vooral
deelnaas door I:'.V-kcrnen. Volgende ï7celc start een scholingsgroep in Zuid D r e n t e . Op het studentenpastoraat str.rt een groep
olv.
. Verder is er O ediscu3ciecrd over kernenergie , waarbij de nieuwe levensstijl discussie weer van stal is gehaald.
N:ijmc^-en : de anti-militariGmeyoholin^- is pos gestart. In een
groep mensen die aktief zijn in een pa.rochie in Nijmegen-oost zal
olv. telkens een lid uit de regio gediscussieerd worden over hete
politieke onderwerpen. C p 4 a 5 avonden zal de theologieconferentie v/orden voorbereid onder de titel 'de gelovige existentie
van de r e g i o ' . Hoe v e r a n d e r t het aktief zijn in de strijd onze
geloofsbeleving. Do volgende strijd -punten zullen aan de orde
koeen: vrouwe n s t r ^ j d , f likkers trijd, arbeidersstrijd, werkelozen-strijd. Bcjl_H£.£^: voor de cursus over iloniero is geen belangstelling
Vanuit de ecclesia ie een politieke ücholing opgezet. Verder
w o r d t een interkerkelijk georganiseerde scholing over geweldloze
wecrbc.;:.rheid en soci-:.lo verdediging georganiseerd.

anti-rail i tarisüiokongros . Aan het taogin vc-n cie vev-- ader ing is dit
,-..;,endr,punt auibuXc-rit -;;eina.r:;t en uiteiadel.ijk ie het tussen punt
drie en vier bospro 1: .on. .."-civssen wordt op het e;tuk vs.n
in ,-lH ; v/r t c ^ n joede aanvullin^ i::, op het verslag hier.
,iav. e ^ - n vr,.r.-; ovor do rol van liet II;V ontrjtar-t een gesprek ovex v
het ï v ;V. Op^emtrk'c v / o r d t , cl at hot IKV zich vrij hard opstelde,
lic t voelde i;ich gf-:ïool«..-ord, v/at b e t r e f t haar s t a n d p u n t , ïïrr.r
deze i j . ü l t ' t i c \:r.s er rcitcl:'jk niet. Het probleem is, dat het
IKV zich nivit I;K: t 'ï.j Ci'Iv d u r f t in te I r t c n , omdr.t ze bong is
al3 eeijiii'.uniL'ti;.'C'i beschouv/d te w o r d e n . In o o DDR is de CFK vanuit de v.cr!:lcjiö.in 0 hoogst vcrdac'\t. Dit --.tf.:s vooral het geval,
zolr.ng in de ";•;:( o.o cvc.ngoii^-che k---rl-: één v/or in'-j^-t ,die~ in O.o BRD.

De evg. ke
in. de 0£H richt zich rccer p apclitic 1 : vredeswerk. Met
I KV -zoekt n Oost-ïurope.
o s - u r o p e . partner r- die 20 kan z i e n in analogie van
zicnzelf. Met du CFK h o o f t zz ^r-.vco moeite. ::~n ze- zoekt dan ook meer
contact met het vredeswerk vanene kerken. Hierbij moot erop gelet
worden, dat er in de DDRccn heel aadere situc/tic.' heerst. Daar zijn
geen politiek geformuleerd:; aanknopingspunten o ia aktie te voeren
zoals bij ons mogelijk, omdat vrodca politiek do officiële politiek is.
Daardoor vindt isolering plaats van do CFK zowel tov. de kerkleiding
als tov. de redering. De C PI' moet zich -.70! op regeringsstandpunt
stellen. Dat maakt ook het verwijt van het ir;V EO ge l ijk. Omdat het
I KV vooral onder ksrkmenzsn. r / e r f t , wil ze „v-en links gezicht hebben.
Het I KV had er alles op gezet om in vijf j ? r .r hc.ar doel te bereiken
en wel door via. de kerken de partijen te beïnvloeden en zo tot goede
besluitvorming te bronnen. Het II.'V beschouwt het niet hr.len ervan
als een nederlaag en wil dc.rr nu mee leren omgaan. He v IKV veralgemeniseert haar conceptie zo, dat er geen strategisch debat meer •
mogelijk is. Ze verge-'.t, dat se c l ^ c h t s een tak is. Ook wordt nog
Besproken over een mogelijk verschil tu.pren de top van het IKV en
; 3 1 merendeel van de kernen en wordt .gezegd, dat beide van elkaar
-vervreemden, dat de te p een heel c-i^-en leven gaat 3-oiden los van
de verschillende groepen. In het I". V blijken tv/cc- dingen iaet elkaar
in tegenspraak te komen: hot cpv/ek\en van oen massabeweging en het
kerkelijk model van werken, waar men geen raas cabewe ging iaoo kan
leiden. Eet I IC V ( t o p ) v/il v/erkon via do toppen van partijen om- ze zo
mee, te slepen. Het h e e f t e-;..i. opvatting van politiek nl. vanuit de
toppen van partijen, ma. r no.j, r'.ltijo. hoc. f t feitelijke invloed op besluiten in de kam o r plca.ts uoor raa^c'a-aktie . Dit wordt vev^etcn.
Tot slot wordt het voorstel gedaan o ia d^ze discussie n. ar de stuurgroep door te sturen. Deze zal -dan bekijken, hoe deze dirjcu.-jsic verder
gc'yoerd kan worden. Hot b_oslui_t wordt ge none n, O.at voordat de stuurgroep zich over een nad'./rc 'l-.is.'iyss. van het I"-"V zal buigen, een
voorbereidinijs 0 -rocp ac.n de ülag zal --a<;.n. Deso zal bestaan uit deelnemers arn do scnolingr.jroepen ^n aan iiot congres Anneko zal het
initiatief hierin
4. Dodev/aard.
le^t in zijn vorhaal do ne.druk op h ..t sterk
^•nti-democratisch ko.rakt>:.i:- van kernenergie (iucdev/c-rlc'jrfj \vordcn gejreond, het contract :not 'i. a Haguo is slechts in du vorm v eva een uittreksel aan de 2e kamer g j t o o n d 3 versterking van h e t -politie apparaat
ter bescherming van ccatralc.-c ) . Vorder blijken in v.:r:, nhillonde fasens t o f f e n vrij te koi-icn, d i - :,•;•!: voor r.:rn-./apens ^cbruilct kunnen v/orden.
In do hierop vol^enu- discas io v/crdcn als ach torli^^^tidc motieven
gegevenvorkrjjü'en v c-.:a j-if-.t: r: ?.cj.. van A-'/apcns on euergieb^hcersing.
Cm een k^rncontralc nru.aiour 1 '..' •:;,: houden heb ,jv-: ;;icor anorgio ncdig
c an dat er u i t k o m t . . .. :n-'..r^icr-roduktie kan dus uiot het doi'l van kern
e n e r g e zijn. Het c ! lc.n_,4.'ij':" van rjod.::\/c.arc"-" io .u'OïAVi : t, dat -jr vool
bolcaugstelling voer • • - pro lematiek rond k-::rn-ncr//ic is ^owbkt.
Uitgesproken wordt r1. ---or ch. vnr^ad j r i n j , cl f. t C'vS op ci^on terrein MC t
kernenergie aan do slag ^o b en ni -t alj. c n via individuele activitsei'jk grot.; oc.-hüv.-fte aa.i info. te
teiten vrn leden. ,r bljj]-:t
!.;.'; r;", t vi, r o. • rcn over dit tli
bestaan. Galama vorgaO. o r i
ï-.ic.tcri; al da/rvan r^al o ven
n .V'j v/crdcn doorj;c-._-e ven.
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de volgende "bescheiden, "betrekking hebbend op CvS,
- uitnodiging + agenda voor de landelijke vergadering van CvS, gehouden op
zaterdag 13 december 1980 op het Theologisch Instituut van de Universiteit
van Amsterdam, Herengracht 514 te Amsterdam;
- uitnodiging voor bijbelstudiedagen over Ruth gehouden van 19-21 december 1980
in het Henri Dunanthuis bij conferentieoord Woudschoten te Zeist;
- notulen van de landelijke vergadering van CvS, gehouden op 1-11-1980 op het
Theologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam, Herengracht 514
te Amsterdam?
- bijlage A betreffende de begroting van CvS over 1981 + toelichting;
- bijlage B betreffende de opvolging van de huidige secretaris van CvS, welke
per 1-2-1981 zijn werkzaamheden zal beëindigen;
- bijlage C betreffende de adressenlijst van de stuurgroep en Opstand-redaktie
per november 1980;
- bijlage D betreffende een brief aan alle CvS-vrouwen, inhoudende het globale
scholings— voorstel betreffende de in januari 1981 te starten f eminisme-schol:
binnen CvS.
De genoemde bescheiden treft u hierbij aan.
Gezien:

1) Tenzij andere rubricering vereist.
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Rubricerine: 1)

1524100
J2
Verslag van de landelijke vergadering op het startweekend
^
5 en 7 septea'oer 19-30, Nijmegen
(zaterdagochtend)
1. V7e llconis t record van do regio _"i jzaegen bi.j .nonde van
waarin "o ris oen schets 3350 ven wordt van het loopse karakter van
de stad. Af'-ezige Loden van. cc- regio blijken ia T.ourdes resp.
de Verenigde Staten, to vertoeven. Tussen de geuren van Dobbelman
en r/ierook z u l l e n s tri jdlioderen weerklinken en wij onze slaapplaatsen gewezen k r i j g e n .
2. 'Jotulen van ~j -ie i '".-O v/orden zonder wijzigingen goedgekeurd.
Bij die van 7 .juni, pag. 1 , de vraag of de b e t r e f f e n d e aededelingen nog zullen v;orden opgestuurd; zal gebeuren. k'ag.J,
onder 'Den ".[aa;1 :de derde ••aededelingen raoet luiden: "Twee leden
van de regio zullen een cursus leiden, die uitbaat van het
Dekenaat over 'kerk en p o l i t i e k ' ... e n z . "
Voor de rest v/orden de notulen goedgekeurd.
3. Medede l iQ3en
~. van stuurgroep e i .-3 e.\e t ar iaat
ad 2. "et artikel vaa J. de Graaf in 'Voorlo_)i3' en de reaktie
Tan 'leroiaa l'ei.jer zullen in de kooiende Cpstand aorden af3edruict .
ad 5- De bedoeling is dat de landelijke werkgroe p 'taterialistiese Sxejese een nieav/e start ^aat ,aakea.
ad G. Q;o het ::.raar;ieidf estival zal ook een t!ieaabijeenko:ast zijn
van het Verzet-van-toen en het Yerzet-van-nu.
Voor de Cv3-stand ^even zich op:
; ae vraa^; is verdej. 1 v-/ie er tussen 17/9
en eind oktober beschikbaar is voor aefc doen van klussen op
T 'oudschoton.
en
aelden zich.
^xtra aededeling: vergader- en notulenscheaa (bijlage C ) . Cp
grond van het ^oria^e b e z o e k in het verladen i-rota t de januarive r 3 ader i 3.3 te vervallen. 4- O k t o b e r zal de landelijke ve reader i n-o
in Fij-iecjen plaatsvinden.
b. uit do regio's
H i. j ae ge n;
hoeft een vred.es wee.V:'orrchur e bij zich
waarin^ ' getuige nissen' z i j n opgcnouen van nensen die spreken
van hun veranderende g e l o o f s b e l e v i n g o. i. v. vr^desaltios .
Voorts is .;i«n bezig .iet de voorbereiding van de anti-oiilitaris^aescholing, in- en e::i:ern, de theo logiekonf erentie van het
najaar en een ant i-COA.-aV.tie i . v . . i . de verkie zingen van het
konend j a a r .
Aasterdaii; Volgende v;so.'.: heoft raen de eerste bi j eenkomst , de
scholing zal worden aanyebodea aan ï1^/-'. ernen, basisgroepen en
de 1TCT7 ter p l a a t s e .
Utrecht ; Volgende weel; eerste bi jeenkoust . -'en. hoopt op oen
beter seizoen dan. \\e'c vorige. De scholiag vindt plaat j in
samenwerking Met de Evangelische TJniversiteits Ce ae ent e. Ook
houdt raen zich bozig 'iet een solidaritcitscaupagne met
(\veige'.:aar van atootatalren') . " andtekeningli jstea
norden uitgedeeld.
kroningen: is b e z i g de raet het Volkskongres opgedane k e r k e l i j k e
kontakten b i j e e n té halen.; v/erken met het infoboelcje, ledenï/orving en donatieca^ipagne . Vrou>/enstrijd was M liet, .laatste theua
van de s c h o l i n g . D i j het s t u d e n t e n >as toraat doe t 'Tiieji > i-eo aan
een kring ^-odsdieiiü t '..:r i t ie k.
.'Oen T :aag: :et verwanto organisaoiea h e o f t non. een stand op een

Verslag ia ai s t art'.ve e ke nd.
-!-a. Bespreking vrede^skirant.
. .
: Lijn var. vorig jaar is doorgetrokkrn; op pag 2
au een schets van G.;- politieke ontv/ik.kolin gwaarin tiet. irv
Tjich !.;il plaatsen: "... v7lj kennen intussen ~e gevaren en
verleidingen van het p o l i t i e k e naohtsspel. ie :mt pek ongaat
wordt ermee 'oes-iat. : aar do bewapeningswedloop is oen politiek
vraagstuk en verlet ertgen j. s zinloos als hst ai o t op een of
andere uanier politiek doorwerkt. ...". ket; centrale teologiese
tecia is de iiaalt'^d ( -ag 3) en de oorlogen in 'aet oude testaa^nt
zijn aanleiding voor ean verdere reflektie op het vijanddenken ( 0 ) .
De strategie i,3 verder u i t g e w e r k t : niet een.sijdi.-je ont'.vapeniu^
üiaar oen eenzijdige stap doen. Verder op pag 10^11 uitgebreide
informatie over kernbev/apening, kernenergie, 'proliferatie en
de derde \/ereld. Je Graaf (etikus) schrijft een beschouwing
over 'aet geiveton, een ve_-'naal dat niot uitnondt in welke
politieke konklusio ?.an cok. Cp de .jeugdpagina weer vijandbeelden,
die van oost on west tegenover elkaar, Tot slot een artikel
over hoe de „icnsen. ^et sliaae indirekte propaganda worden
voorbereid op e.'n kernoorlog, .at in de krant opvalt is dat
cLitV'iaal de achterstand van het .arschaupact op de iTavo niet
v/ordt genoemd; tevens ,ioet gokonstatcerd v;o:cden dat er betrekkelijk weinig ekcnoties e gegevens instaan.
.lot is goo<3 dat de vredesstrijd in het porspektief
van de armen gezet ( .A.:.-dt, en dat vredesstrijd niet zoüiaar iets
is maar centraal staat in de Christel' ke gemeenschap.
vindt dat er te weinig a f s t a n d genoaen wordt tot
partijpolitieke plannen, neiging o a. via concessies bij TTvdA
uit fcc komer. torv/illc van aGGr politiek.e invloed.
's t e l t vast dat de kleine p a r t i j e n ook helemaal
niet aeor -.-/orden g-:noe.ad.
en
k r i t i s e r e n do inschatting van het v/aaro'ta
van het C')-ibestuurGgedrag in j a n u a r i , dia schuil ga.it achetr
de sneer na ir de airheid op pag 2,
stelt dat het
IIÜ7 het CDA nu laat liggjn, en dat ton o n r e c h t e ,
zegt dat sulka in Aiusterdau e c h t e r niot het geval is.
aerkc nog o ;> dat do slotraanif as tatio in A-astordam
niet in het vrG^jo'./Gol^prograadia s t a a t , maar
h e e f t het
v/el in IKVoerichten ( a l l a j n voor de kernen) sien staan.
-. '-/at i r; nu oiganl-_,l: do point van de/: 2 krant?
: -Ton GO •;; 'co io or grote aandacht voor do^st

"Jen s l o t t e wordt ao'j overy?o3en oa op A2 (halverwege) een zin
over " 'olsn too t; •A.ejen.
""opal'^k leiden do
voert "aancio unVwil ï:olirrjen in clou er tos dat aan de Houde
Oorlog jen flinke s l a ^ -:;o dt to :33bracht" .
acht
het 3eheol van ,.-olon, -.oude. oorlog, rolatia I r ed3rlandse ar'ooidsve.r'iioudin^on, onzo • • o ^ - a , aoor veschiL't voor een artikel (Opstand?)
("o u i t s l a j van de zo dis leus :io is ui e niet jaheel duidelijk
3. .orden.
3.
Y o o r z i t t o r stolt vast dat ^r jauuer sei'1093 eon aantal
acator^estoldo --o^io's aiet V3.:te3on'.;oordi3d syn.
uit Groningen ^eoft iiifor-aatio over liet V"oll:sl-:on.3res.
Hot eersto volhskon^res dateert van '39- '70; daacaan vooraf
^ingon 'rode maand a3on' , stal:iii3SdaGcn in co stroliarton, Fré
vaaal:te naaa, er 'worde a aktielcoaïaittees sovor^d. Inset van
dit alles: 'oohcud van. \vorlc2ele3enheid en [1030 r loon. "n uiet
SLUIS es: tot drio jaar ^oloden v/er d or 30 on enl'ol bedrijf
3osloton. (Cp dit :io.^ont s p e e l t de CICTGl."'./os tio ; die '.:ordt
waarschijn!'/.: verkocht on ^aat 6.an over op eon ander p r o c é d é ,
-./at V: au betei:onen dat andere bedrijven \.:ordon 1/033 :-konlairreercl. )
In dezelfde "/eriode ontstonden o o1- in ancic.ro bedrijven aktieko'aites (-jel'.l: loon voor aan on vrouw). Zij vonden elkaar op
kot punt van. de v;-?rk;/:lc3on'ieid, £330:1 do uitverkoop van
bodemschatten, te^e;i -ailitairo o o f o n t ':j:einon. Dij de
initiators v/aren aonson uit verschillendo oartijen, ihb PvdA en
C' 7- '...T, en vc.kboru n _s loden. C f f i c i o l _ .vt.'un van "-artijen en vakbonden
v;as o.l lieol vrt e-'; o n o n.st; .sdon sa.i'.:, ia ' ?? verbo_od ds ;''vd.A
haar loden r,ol£s IK" t /k to s t o u c n o n , iaot als arsuiaont dat
hot eon C .Hor _,anisatio :./ s. Er zijn. iadordaacl vo:vl C.TTners
o. iof aaar v,oo:o dan ^0 : is 3 e o a C VTid, 'oovondion s
hot Volkskon^ror; 3 1" oei:: ; noo : in do b r o o d t c . In ' -":0 look hot
erop dat cl o '.' vdA alanos zou a o:; de .-n t o t d a t 'ui o neer den Uyl
in
inschoten vo.,3chcjn; O.ü volgende ^ a^ deed do rvd.V3roning3n.
niet aoor 1.100.
aar o G r o t ;.'-'>'j vionson aando boaluifcvo .'fain^; ö.o:lnanien, zijn dat
or nu 1:00, uit o-:,\s 31-0 o i o nel 31.. ala v. .ai .^rooporinsen.
.."et ciscnnak''ot b r e i d t sioh uit: bodo.aschatten aan'.vcndon voor
do ontv/il-hclin^ "^"^n. do provincio, tr..;cn hot d u u p a n van
ko.:nafv=il , t e ^ o n eon '.••;v.7orkin3sf .ibrio!-:, to^on aanvoer van L'.TG,
voor di "-V.verhOyiii^ , VOOT b o t o o o kollok'tieve voorzieningen.
Centraal b l i 'f C do v/ .-rk^ole^onheid. Oe oisen 'j/o ru.o uj' q.o-1; -vaak

en dat U3.g oolc v/el, na dec'79- Daarnaast gaai; hot via verhalen
over ge v/e ld in cLc- derde wereld en da ivaal-tijd over de zelf-'
opvattin™ van do II'Ygrcepen en dio van de individuele leden.
uLal'it u JLÜ do 'LIaaltijd; van Overbos woedt voorafgegaan door t'./eo aii-üe.-e publiïaties getiteld H De i-Iessias en
s ij n stad". Do dis', us.^i; zwenkt nu naar hot IlïV zelf:
".ie o f t dister' 3 ind_"uk dat het saznenwir^ingsplan van
het ir.V -iet de '..'•'jvi b over dfe hoofden van do kernen he-?n is
vastgesteld; dit is. enerzijds weer een illustratie van de
neerwaartse structuur van. hot II'Y als lar_del'_ke or3anisati3,
t"2;uD!''-.-3r trd r.al dit ,juist daarom een volgend stapje v/orden
in d- verbro! iiclin^ van de struktuur (steeds aeer Icernon
dreijou de directieven uit Den .'laag voor ~ezi n te houden),
"en andere kritio'.: -/an
geldt de volgende passage (pag -r) :
•:De bi;jeonl:oast van ""Jol^rado leverde ^een verbetering op. De
sujeraachten ve'Cv.ierpen zelfs oen voorstel tot verdere studie.
Do ver->:acliCins is nu Lat in ."iadrid toch 'nooi weer gespeeld
gaat v/ordon .iet './at ueor 'vertrour/enweiüconde maatregelen', om
zo '.iet • co'-ipleto failliet van wapenbeheersing .-;n ontwapening
in 5urcpa ta verbloeden." ':ant .als je er zo tegen aan l:'1 j kt,
is do deur voor go^aiüenliji; optreden van de vreci.esbev/cgingen
uit oost on wost dicht.
zo'j c dat
eerste punt ooi: geldt voor het
officiële irVocloid tav de Lcr'.:e<.x.
vraagt of de vrodcs!:rant niet eons grondig in 0-Js3tand
l:an '.vorC.oa bespro.on, in het licht van deze ervaringen.
•':-c. CV3 o;i O.D v-'ode s beweging ('oydrage stuurgroep dl ^ scholing)
j.c-t teologias gedeelte is fcz- reformatories, want
het v/o.-.-.'.t opgD'.iangon aan schrift en exegese; in de RKic
echter aoet jo h^t hebbon over ecclesiologie, (h.jt stuk zal
door !viyaG3on wor-, on aangevuld).
te'.:rn.b boz'./aa.c aan t^gon do eerste zin onder het
'.'09 je i'aoitalisoie; ooV: ( ^n misschien v/cl juist) voor een
socialist is de eerste associatie bij (l er-^wapenwedloop de
bodroi-;;in_; van levens. ';iorop volgt e-..-n dis'ussio v'die uitüondt
in het volgende v-.-oratol: daarover al iets zeggen in het
s tui: je erboven (b':_, vrodcss trijd) , in de alinea kapitalisme
dat 'ia do 1c plaats 1 -./eg en versoilling in varband brcbgch.
p.et l.v/alitoit van hol; Ijvon.
~ ""•-;" •••.
Aan d.-, ;Vi:-!:ongresdc-logatiG v;ordt gevraagd 'iet stuk te 'oe./erken
",ouac '..iet hanteercbaar wordt voor .buitenlanders en pers.

door andsven ovcr^cn.-ïicn; zelfs hot C-"'V wil eon dc.eel van de
aardgasopbrengst voor do ontwikkeling; van C-ronin~on. Cp dit
~oment is van do volwassenen v'- 59 werkloos an het aantal
arbeidsplaatsen daal'c nog steeds.
Cvs 'aeeft 2x act de v r a 03 van deelname te staken. 3 e had. In '77
-re^io-^roniniren niet 'als zodanig aan het 11-; deeldeno'acn,
beperkte- sich tot vers/reidc-n van oproepen, individuele
deelname, solidariteitsverklaringen, openbare vergaderingen,
een o;;;roe; aan de ko .-ken te^en militarisering en voor werkgele j-enheid. In '80 was het nauwe l:;,ks een p r o b l e e m ; uen had
vastgesteld dat het volkskonsres antikapitalisties van aard
•./as. Intussen './aren er joede kontakten uiet do kerken ontstaan
(bijv. vrije toegang tot do JLvIï), er was nu ook hec-1 './at aktieervariiig. Ir v/ord/v/ordt veel gedaan OEI kerkleden het besef
bij te brengen, dat 2:0 erbij üioeten zijn, alle kontakten werden
aangeschreven. Reakties kv;a-jien hoofdzakelijk van kerkelijke
kaders, naui/el--ks uit ^.e basis. Toen v- ' is besloten het teua
b:.j de P.vlC en b:_. ~T3Iv aan t o kaarten. Uiteindelijk bleek dat daar
niet c ons zo ^oeil" ; jk te- liggen. De Itvl" heeft een oproep doen
uitgaan en er k a.ien s\jrekers van beide op het VI-:. Bovendien
willen se eon gesprok uot politieke partijen over eon gezamenlijk
opterden. De C..-'1T roa^coro-e p o s i t i e f , deT1".-v;.i vond de C!"iTinvl~-ed
te sterk, de ;~YJ.' vond '...ivl'. en DISK politiek hoogst onverstandig,
de WD clat de kerk er zich niet mee moest befioeii-n, en CDA on
I-?vd.\n het ni,:: c nodig om te antwoorden. Ook naar hun
ei^cn achetrban hebben ?LvIC en DI3K uiot hun stellin^naiae hun
nel: u i t ^ e ^ t o l r e n .
Lij de evaluatie '.::avcn ;vir on D13 r -i ie t z.ondjr I r r t i o k ; ze
deden eon v c o r z i o h t i j O 0031112 :.?ré ,'eis wat rae^-r naar de
achterjron3 c:: be'./o';en, en hadden no;_;al moeite ip..-t de
volkskonsresdoaokratio (aassalo besluitvorvacnde verjaderin^;
zij voelen ae r voor overleg :de^ toppen vanuit de gedachte dat
je niet zonder do :olitio!:e partijen kunt als jo hot L b o leid
v;ilt voranxlercn). T-. ch was het bopaald oen doorbraak dat
onicïo korl'ol.-'k'o 3 ,:c o po ringen nieododen.
CV"D h e e f t nis t ^olf hot v/oord gevoerd. el in de evaluatie
waar CV3 licoffc ^o-eTd dat hot Vk eon fiecr pcruianent karakter
ao.:t 'Tij;33n. Do ^vK stolde toen oc-n raad voor wa..rin allo
3rocprin.3on on partijen (ook die niet hadden dool _,enoüiGn)
zoudon z i t t e n . "Jat ran3cort echtor c1.o a k t i o k o i t c s , die de
V k ' 3 tot nu toe -jotl :a ;en hebben, op dood sp^of. C-V3 ;vindt
ook niet ...a L; d j bos luit vorain^ bij zo' n orgaan tuis hoort,
t
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en ooi: cl at er ^een nieuwe' bezinning' gestart uioet worden
alsof er ia de afgelopen 10 ja:^r ei^enl'.jk nilzs -e'oeurd is.
073 vindt c at er door haar :-aa~r~«fën" b e e t j e ssv/aakt uoet v/orden
over '.iet verbale geweld van d:: k a r . el ; .ka vroep dat nogal
eens overheersend dreijt re ./erken. "Den voorstel van 3V3 is
geweest oa vanuit h ;: VI: te lade^en te organiseren op basis
van hot V o l k s k c n ^ r e s b o e k j e 10 -O. Vardar is ar een v/ersj^rocp
nieuv/a oi^anisatievorasn in3c-steld v'.-aarin TJ"-j o-p verzoek van
da besluitvormende vc-_-_;aj.orin3 is vcTte^enwoordirijd.
In antv/cord o;i eo;i p.antal informatieve vr.:.^en: re^io gronin3en
telt ?-'•!- loeien waarvan 10 al:tief, ^ werken er aan liet VI;. .^e
rejio ^aat nu den::o:: c ve •:• en v/er1.::n ::.in hoo de l;erl:ei;,;ke
basis bereikt ace'c i;o;?dea. at C.Q ooi i t iel:-:: parijen b e t r e f t ,
zij z ' _ n v/el ajn_josckcrven c a liv.n leden oo te r o e d e n , uaaa?
zolang de vd.\e :• ^ — 3 0 , doen de anderen 'iet ook niet.
Diskusöio.
.:siet in dit verhaal niet zoveel
prakt ie s'e kand-./- j zinden voor andere achtergestelde regio's.
r.LIanD: e aoeacen eerst ^euoon liet verhaal vertellen
van "ron.in.~en., da;i ;.)a3 i.unnen ',;e lijnen 3aan. doortrekken.
. Denkend aan. n.-jaajcn., -U v s ia vaak co ideologies n ivo
bezig, aaar het is lic-e l belangrijk dat er onta' ten zijn 'jet
bedrijfssluitingen e.d. Je /raat daa aiet uecr over denktranten
uaar ziet ;.;at de konlirece situaties en ontwikkelingen zijn.
.3ven. later k.oiistateort '..lan d ao^^aals dat het kontakt uot
de kerken .aoestel verloopt via een b i s s c h o p , kor eraden of
predikanten; hoe do basis aan te spraken?
stelt voor
hierover op de lan.0.. verg. ra,j"el-:aati3 wat verslag te doen.
.Iv::, Dl.jk en C VI hebbon e on inccrmediair-funktie
tussen ke.-r'..-.ie ns o n eri de ' p o l i t i e k e ' wereld, en dat is onszelf
lan^ niet altijd oven duideli.k; m o e t e n v/e \naar eens besprel:en.
b ü j f t het vervelend vinden dat je via de hiërarchie,
van boven ~ f , de kor'mensen ;iro'ocevt te bereiken.
aarna
er :-.io-fj o;- vnjst dat '".at bij de ille^alonaktie
toch './ol anders was.
(1?U':!-2, ei-:de ve.. .aderin^ sataro.a.;)
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Verslag kongres

Het kongres voor kerr.JMwapening op Woudschoten, dat CvS ned«-org»r»iMerde,
is een groot sukses geworden. Vrijwel iedere deelneaer/ster w«rd ov«jrtuigd
door de bemoedigende atmosfeer, die clocr vaak felle diskussies h««n gedurende het weekend werd opgebouwd. Hier bieden we de lezers/lezeressen van
Opstand een uitvoerig'verslag aan, dat ook iets van het politieke belang
van het Sccngres duidelijk moet maken, ook al zou dit alleen precies te
bepalen zijn, als we wisten wat alle deelnemende groepen met deza ervaring
gedaan hebben.
Voordat we het eigenlijke verslag
van het kongres beginnen, geven we
neg een overzicht van de wijze,
waarop het.tot stand kwam. In de
uitnodiging voor "het kongres stond
dat zó:
De strijd tegen de verwoesting
van de aarde als net woongebied
van de mensen is een fundamentele
doelstelling voer al het politieke werk in de tachtiger jaren.
Binnen, deze ruime formulering gaat
het er in de eerste plaats cm een
atoomoorlog, die i.-araers de snelste
en totale vernietiging van al'het
leverde zou zijn, te verhinderen.
Dit inzicht heeft de Wereldraad
van Kerken ertoe gebracht otr. een
programr.a voor ontwapening en tecen
rr,ili tarisme er waper.wedloop te
initiëren. Toch staat nog lanc
niet bij alle iidkerken in alle
üar.den het vredeswtrk en in het
bijzonder de strijd voor afschaff.inc; van de kernwapens centraal.
Tr> !:et licht var. da poginc<?r. die
codaan v;ordon er. oer: fir.de te rcaY.--:\n de ontspar.ninqsr.cl i.tiek is
hst van het grootste belang, dat
met r.arno kerken, die politiek meer
flexibel zi In, voerstand binden
aan deze t endenz^r., die een ernstige becre ie/ing voer de mensheid
inhouden.
Als oekurnenische1 basisgroepen tegen het militarisme hebben wij
daarom bc.-.:.-lor.en een kongres tegen
de atooc-birvapenirug ts oraaniser c-n
ir. het wr-ekand var. 2£ tot 28 sontember op het kei. f er entieoord
'Woudschoten' bij Zeist. Zoals bekend is dit weekend het eind« van
de jaarlijkse IKV-uredesweek, die
gshouden wordt onder het motto:
'Help de kernwapens de wereld uit,
om te beginnen uit Nederland'.
Hiermee willen wij kort voor de
tweede toetsingskonferentie v*n
het He l s-ink i-akkoord, die eind dit
j.iar ir, Maarid gehouden zal worden,
<lc kerken :.er ir.nerr<i; aan h-.jn verantwoordelijkheid in deze. Tevens
willen wij cp deze manier d Q aandacht van rie oubliekc r>nin<*- "— -'-

op de noodzaak van een suksesvol
verloop van de konferentie in
Madrid ter versterking van het in
vrede samenleven van de staten in
Europa.
De afspraak cm dit kongres te organiseren werd gemaakt op een bijeenkomst in Berlijn in november
1979. Daar waren verschillende vertegenwoordigers vaJi een groot aantal eurcpese vredesgroepen aanwezig ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het Hendrik .
Kraemer Huis als nederlandse oekumenisch instituut in West Berlijn.
Uit het midden van deze groepen,
waaronder verschillende afdelingen
van de Christelijke Vredeskonferertic, de Christelijke Studentenbeweging, de Berlijnsft- konferentie var,
europese katholieken, de Internationale Verzoeningsbcnd en Chri?ter.en vcor het Socialisme, is vcrvolqens •ï'c.-n internationale stuur•;roep gevormd, -Jie de verantwoor::»J ifkhe id draagt voor de voorbere:-ïinn en organisatie van het
'••er,-r c-s. D €•-•-• e stuurgroep bestaat
uit:
van h c t
bureau voor internationale zaken
v-ir. het rr.oskcuse patriarchaat?
van de Waldenzische
}'---rk;
van de
i^v/c-ging Christenen voor het Socialisme in Nederland;
.- europees sekretaris van
de Were.d Christen Studenten
Tfrderatie; professor
van de Wereldraad van Kerken;
van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging;
van het Hendrik
Xraemer Huis in Berlijn;
van de Christelijke
Vr«vJeskor;ferentie in de DDR en
van het hoofdbureau van de Christelijke Vrcdeskr.rterentie in Praag.
Zi_' hebben uitno-diaingen Bestuurd
r.aar vred»? sb-eveg i noen' en -groepen
-. ali'-i Helsinki-staten, die volor-rien aan de volgende kriteria:
ze representatief ?< **

... .ai,,

e'-n basiskarakter nebten on cl a t
Z--1. ;ekuraenisch zijn. Bij het zoeker, naar researchperscnan en ge.^-^jksleiders voor de v°rschillenverkgroëpën ia er steeds naar
gas ireefd om zoveel mogelijk grot;v-er. bij de voorbereiding te betrekken .
Tot zover de uitnodiging.
^r rvarr.en ruim honderd mensen uit
17 .anden. Met narae de BRD en DDR
-arïn breed vertegenwoordigd: 9
res>ektievelijk 8 organisaties
.•arm rr.et in totaal 19, respektie-•el .jk II mensen aanwezig.Opvallend
var :n verder delegaties uit Noorwe g :n en Zweden, waar de anti/.pr iwacen of kernenergie beweging
.-an geringe omvang is. Uit Oost
"ur >pa waren behalve uit de DDR
:ck ri^nsen uit Hongarije, Tsjechoslc^.-akije en de Sowjet Unie. Uit
-'
'S waren slechts een drietal
---' . :en vertegenwoordigd, omdat
• •et sinds Carters mensenrechten-•.in ;agne verdacht is als 'ie kerken
•ie . daaraan, maar aan gesprekken
:-v3 • ontwapening prioriteit g f-v e r.
-.en dan nog wel in Europa, met
r.os .europeanen erh;-;) ; oen het:aa .je dus voer deze dappere dir= id 'nten.
• ~-r ier moet or gekor.ptateerd v:crt'.sn dat er bntrekke-lij-: w<?ir.ig
:iie '.-kerkelijk ge^nder. L -v -..r- n i n- e- r.
•p ie uitnodiging r-i-igcieröen; "ij
.eb >er. het misschien tevr.ol als
.:in ien-kerkelijke aangelegenheid
'"r: -vat en hadden beter ter, rc-c---..j.e uitnodiging kunnen krijger.,
"u.-:e ncderlardse dele-jatio, die
erband met de bosc'r.ikhare ruir.'-*. ^p Houdschoten erg klein gehou-.
"t-n meest worden, waren verteuen'.:vc. 'digers opgenomen van het Inter••.:r lelijk Vredesteraad, Fax Chris:i, het samenwerkingsverband 'Stop
e leutronenbora - stop Je kernwatnvedlocp'. Kerk en Vrede, Basir,•... :ging Nederland. NCSV, CvS &n
/. •= lesoptouw. Kerkgenootschappen
•n .-olitieke partijen uit Neder!an l waren gevraagd een waarnemer
"o :enden; dat deden de Hervormde
."C£-., de Rooms Katholieke kerk, PPR,
"T. • CDA, EPV en D'66.
.;•'•* :inanciële kant van de kongresi 'g inisatie laat het volgende zion..è i subsidies van staatswege los;(v---rqen, dus noch v^n Defensie,
i var. bijvoorbeeld CRM. Wel
•: -n er giften van meest nnbokfcr,•cz, kleinere fondsen. De F.urer.*a•rr-.issie (C-erefornie--:rd>i en Her•or vJe diakonie plus dc= Stichting
-.uk iroenisch Hulp) g^f stoun en
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voor dit koncrïs gekoll«kte<ïr'3 en
/
verder cond een aintil partüculia- '
ren een bijdrage.
Hoewel de zaaJt nog niet gahe-ei
rond is, 7öo«t het: beroosdigand gcnoeaxl worden, dat «r buiten subsidies en grote fondsen oen, toch
zoveel bereikt i* (toen de kongres, organisatie echt b-egon, was er noq
<niet ene cantl). Shovel de uitnodigingen als de bedelbriaven g-ngen
vergezeld van de namen van het
hier volgende komitee van aanbeveling: Dr. Madeleine Barot (RvK, Fr.)
- Dr. Emidio Cajnpi (WSCF, Genève) ,
Mient Jan Faber (IKV, NL.), Otto
Hartmut Fuchs (3K, DDR), H.Launar
Gibble (Broederuniteit , USA), Dr.
Kar l Ttnraer (Fraeses EKD , Rheinland
BRD) , Metropoliet Juvenali (Russisch Orthodoxe Kerk USSR) , Dr.
Marga Klompé (Justitia et Pax , NL)
Dr. Lubomir Mirejovsky Csekretaris:
generaal CFK, CSSR) , Dr. Martin
Niemöller (BRD), Dr. Philip Potter
(sekretaris generaal WvK) , Dr.
Albert Rasker (NL) , Aartsbisschop
Olav Sundby (Zweden), Bisschop
Dr. Xaroly Tóth (voorzitter CFK,
Hongarije), Dr. Tuliio Vinay
(senator, Rome), Alice Wirner
.(Nationale P^cid var. Kerken, USA).
Vanaf juni waren er persverklaringen verstuurd aan landelijke reedia
en aar. kerkelijke pers ir. het buitenland. In vele kranten vsrscVier.c:'kortere of langere berichten die
het kongr«;s aankondigden. Toozt-ggir.gen werden cedaan over het V.;-. T; n
van journalis-.en naar het kcngro^. .
Vooral zaterdag en zondag waren er
van radio en krant wisselend journalisten aanwezig. Van het GFD,
de dienst die de provinciale pers
schrijft, was eer. journalist het
hele weekend aanwezig, cradat hij
rreer berichten ui i de vredesstr i j:l
in de provinciale pers wilde krij•gen. Op het eind van het kor.gr es
werd et n perskonf ercntie gegeven.
Het IKON zond nog tijdens het kongres interviews uit net deelnemers,
cl e NCRV en de KRO deden hetzelfde
de week erna. Berichten verjchener,
in de NRC, Tro-iw, en de Waarheid f.::
verder namen Volkskrant en plaatselijke bladen een paar zinnen v*f.
het ANP-bericht op. De laatr.ten
overigens n.tt de mededeling, dat
'het kongres niet in staat w 3 c to'.
' vereenstërnir.ing ' te k.om&n', jat c p
i'ï'ü ANP-band r'; ie t "i torid , er in elk
g^val door de o r aan i :5-ïtor<~?ri niet
was opgezet.
RC -ftn- <ie -Trou'-'- «t-»jtn -hier-

Ln Trouw u a l v GO; üe I ^ ^ L L ..'•. _. die
•3 i t artikel tot nu tr
gevolgd
neef t vreeaxi aandoen
- i het kongres 'expor teren van r i t . i KV-rood e l
tot d o e l - h a d ' komt dan ook geheel
uit do duim van de Trouw-verslaggever . De misvatting als 'zou het IKV
in de Oost-West tegenstelling betrokken kunnen v o r d e n * , alsof het
IKV daar niet a l l a n g volop m i d d e n in r i t , is ook geheel aan dezelfde
j o u r n a l i s t te w i j t e n . Trouw beschouwt zichzelf b l i j k b a a r niet als
een blad, dat Ln du bemoeiing ca
vrede een motiverende en ondersteunende rol wil spelen; het l i j k t
TTsoer G e ï n t e r e s s e e r d te r i j n in de
isolering van bepaalde p o s i t i e s .
Het is t e l e u r s t e l l e n d dat. e-in r l a d
als Trouw, dat CD veel gebieden
z o ' n geënqage-jrde j o u r n a l i s t i e k
voert, langs de lijn bleef s t a a n ,
•waar het h i e r cm een b e l a n g r i j k e
oekur.;enische v t edesbi jetr.koir.n:
ging.
De V.'a»rheid vermeldde t.r:t kcngres
slechts in eer. paar r t g e l s in een
samenvatting var. d° h e l e vredesweek,.
Deze g e r i n g e aandacht voer vr'edesv;eek en kongres stond .ui geen v e r houding tot de .-iar.j->cht d i «r de
Waarheid anders zo a k t i e f
ar. de
vredesbev.-eninc g e e f - ; . Voor de n a n i f - f . s t a t i e ir. te/terd^n-., d iu '.-.er.
p l a t f o r m op zcr.da~ 20 3 e et cr.it. er
orgar.i-.c-firde '• zL<± e r . d e r ) , rit.-'.: Je
V.'=iarhei-J =:c;.tc-r var.:-f cle v o c r ' a o i r a or .
D r £ te er.-va i Ier Je r, d a t c*? n e u t r a a l
poli.t L e k ? , i i r>=> r a l'; hc.v:lin-.i v a n de
NRC in dit vcrbon-i eer. VP--! d u i d e l i j k e r a r t i k e l o:., l e v e r'J s, .-la»-. u i t e i n d e l i j k het b---rr.e b e ^ U v ,:, V.ftt
-.korigrss i n de pari n ^ f . A r t; i k c-1 e r.
verschi jr. .r. v e r d f e r i'.on in T)-."
Ec^jnon:i si , in H o r v o r n / j Ni 1 .cr'i ir.d,,
van dy hand v=».r. A'.i-^r'- V-:aoki-r, -r,
j het w.Tchi'.en i° nog c p w.11 d^ ;',PD
i J o u r n a l ist n? t /. 17. n ï r v a r i . n g e n gej d a a n h e e f t . CriV. -/>ptL-n wi- r . j e t ,
vat. de K v a r g t l i j'che Pr c .-ssC'i i enst
uit de BP.D, vil
v?n h o e f t . Tnni
dat V.et i n f o - h u l ier.ir; vai: de CFK
uitgebre id» en £e<:r positieve a.anI d ^ c h t Afln h e t k o r i - j r c s ^ a f .
' H e t cjedraq van 4 ,r-'irnal i s t e n / t ' ï s op
^o eeri k o r i q r c ^ is . " a l t i j d w e e r de
m o e i t e v n n h^t a a i . z ' e n v;aar-1; de
g&e'l^ r.'.et. te na a e s n r c k - . j r i , komt
het voor c ' a t i'-T-anü \r.^- L.an-iri-cor• d e r pn cl bini:<rrii-t .ti ff. -o t de Looas c h a p : 'Hi-r.Lt-jn rol l m een r u ^ i v r.-.T
n-e? H I J inoftr >. c: l ft^ht \ i t H n . ' - i a i . J
kor.ien ' . O f : ' I s er ••;<.-n ooc,t->.M ru
(iic- vc i. wa" te ?.>>rj:;*:ii i ^ v i t .

of ar.der geen zin h'eeft na diü
benadering nog verder te praten.
Op de p«rskcnferentie bracht üdo

j

SXladny.i ..jpjurnalist uit de DDR
en lid van de stuxitgroep, naar
voren, dat hem bij westerse journalisten een groot gebrek aan kennis van vredesbeweging en politieke situatie in Oost Europa was
opgevallen. Skl«dny zei zelf goed
voorbereid geweest te zijn op
wat hij in Nederland aan zou treffen en op hoe de diskussies hier.
lagen; datzelfde was uit de vragen
van plaatselijke journalisten niet
cp te naken. Een gewone DDR-burger
weet neer van Nederland, daa een
journalist uit Holland over de DDR,
zei hij.
Tenslotte hopen we in de pers nog
opnieuw een kans te hebben als het
konaresboek af is.

Orn de Opstand-lezers/essen nu verder een zo kompleet mogelijk beeld
van het V.or.gres, de sfeer en de
diskussies te geven, volgt hier
• een overzicht van het verloop ervan. Voor het bepalen van het
belang van het kongres is die sfeer
wezenlijk; cnxlat er van een slotresolutit was afgezi-jn, is de zin
van het kongte? allcr^r. -?.an rie vele
gebeurtenissen en kontakten af te
lezen.
Vrijdagavond 26 s<?ptembcr opende
prcf. Albert Rasser het kongros,
waarna Wilken Vyc-n, als sekret^ris
van het internationale stuurkomitee, mededelingen ever d& cr7i
ni=atievorir: deed.
Harr.ens het IKV caf daarna Laurcr.s
Hogebrink zijn iiidrukkeja van dt
voortgang van de vredesbeweging.
Zijn interpretatie van de politieke qebourter. is sen van ht-t afgelop'
jaar (rakettenbcsluitön van d'ï
NAVO, opstelling van het parl&r-r-n
ontwikkelingen rond de I-'-botn) die
hij als nederlagen voor de vredes
beweging bescr.reef, stoncl haak.s
op die van Jo Spier7 de oud-ver?.o
ra^n, die voor de beweging Stop de
N-boa het woerd voerde. Deze zef
juist de toenemende uitbreiding
van de brede- vr£<lestH?v9ging voort

Hadat Ninan Koshy voor de Wereld_raad had gesprokan en Norbert ..
Kxaja van de Borlin.egt JsPOferenr
uit d* DDR eniga groeten had overgebracht, braken in da bar de diskussie» al direkt volop los. Vooral het IKV-verhaal gaf aanleiding
tot protesten tegen de wijze van
politiek en theologisch arguraente- *
ren ervan. On een reaktie te vermelden, prof. Pavel Filipi uit
Praag zei het, vrij weergegeven,,
zo: 'Enige voorzichtigheid roet
optimisme in de vredssstrijd is
niet onterecht, we mogen niet te
snel aan de ontzottend weerbarstioe politieke warkelijkheiu vcsrbijzien. Maar het ij onjuist, ctn die
weerbartigheid, dii tot teleurstellingen in de strijd leidt, dan
rcaar steeds als een nederlaag te
zien. Cyriiscia is voor elke t.--3Gi
beweging dcdelij!:. Evenzo kun je
niet, zoals Laurens Hcg^brink deed,'
r.a aller, aln; nederlaag geïnterpreteerd te hrlrtHn, God op het Iciatst
r.cg een? als garant vcor hot
res'^e hoop, dax blijven rr.oet, als
een deus ex machina bir.ren liter;
valler.. T'.ieolog •_ gaat in do
vredesstrijd al eerder rsedoei,
in de r-otivatio vcor •~:.~k. int•?>•].relatie var» üe v r '::Ï3ssUr i'jd, z^
krijgt niec pas n.->. os eerste t-.e-

:

Hierrr.ee is tegelijk, de vraag naar
theologisch.-; arcvn^r.tatie in de
vredesstrijcï opaewcrpen. In da
opzet van het kcnc-re1; WE.S er cok
bewust naar toe c-^werkt vonrien '
van theologische argumentatie niet
alleen o;;der het hoofdstukje 'kerkelijke verklaringen' tertcht te
laten kenen; d a i: r er-. w.~>ren er ^ok
twee tncologi'^cric- grooper..
Mst de inleidin.-. van ^.rof. J•.«':•?f
Srr.olik uit Praac v.-^r.i' op u»;
zaterdagochtend -^cin-r-'rten tot theologische arT^rrRritjitiC1 vcor 04 vrtdc-sstrijd a *ngeboc;er.. Mc-t de- ï'..ellin^en v-m Dick Boer, die het. var;.rial van :;.r.ol f k hit.'- en daar aanscherpen en verhelderen, s*ct?.r.
dei '_heologi-rhe inl.? i-ling ol. i'TS
in deze Oprtar.d ctf

Het tweede leidoute diskussiepunt
werd opgeworpen dor- senator Ninö
Pasti uit F.cms, de •'.-x-NAVO generaalin zijn referaat over politiek»
•
argumentatie in de vreaesstrijd het gehele referaat staat «Idejrs
in dezG Opstand ta lezen.
Tegenover een brede instemming met
de politieke en militaire analyse
van Pasti stelde de spreker van
het IKV zich in de eropvolgende
diskussie scherp op. Deze wilda
in het k. o n gr e s duidelijk da handen
vrijhouden en vreesde isolering
van zijn standpunt, waarmee hij
grotere nadruk op de bewapening
van de Sowjet Unie eiste. Hoewel
een dergelijk isolement aanvankelijk dreigde, bleek na verwoede
. diskussies in de pauze en met name
in v,-erkg.roep l , dat de verwijdering minder groot hoefde te zijn,
dan eerst v. .-rd gevreesd.
Na de referaten van Pasti en
Smollk kwamen aan het einde van
de zaterdagmorgen de werkgroepen
voor het eerst bijeen; hun gesprekken tesloegon.verder de gehele middag en de halvG avond van die dag.
:Iet sV.ala aan thema's voor de werk«•jroor.en i? bt^-eJ, n:a--».r de veelheid
volacte h.: _• J. /akelijk uit de vele
problemen waarvoor do (kerkelijke)
vredesbeweging r.ich ir. de praktijk
gesteld 7. i°'_.

In de '-•'
ovsr ' D

w.jrkgrr.ep ging het
ka uityangspunten

r:n analysen met betrekking tot de
kerr.or.tv.-ö;:^:iip.g ' . Zeer velen hadden
op dit onderworp ingeschreven; als
.;pec ial i .;tt_n \vauen aanwezig senator tJi-.o Fistii (cx-~. 'AVO generaal,
F.OT.el en Dr. Wal te r Romberg (polenicloog , ODP.) , voorzitter was
I.aurens Hogebrink (I}O7). Er werd
stevig oepraat over het al of niet
agressieve karakter van het
Warschaupakt, over of en hoe dit
.-i c h überhaupt agressief zou kunnen opstallen en over wat voor
verschil het nog niaakt, dat de
U5SR een xnar half zo sterke kernnacht bezit als de NAVO. Na de
a^nvar.V-eli jko opschudding die bij
e- n ".•j.-it.Hl de--lr.otrers ~öntstond
over :.-.t •••irhti^l van Pasti (elders
In de .:e Opst.ir-.d) bloken voor- en
tegenstanioru van zijn visie in

In werkgroep 2: ' Kernen '-wapening,
een theologisch argument?' werd
aan de hand van stut! l i ".gen van
Dick Boer (zie elders ln dit nummer) en het referaat van Josef
Smolik (idem) over de theologische
argumentatie in..de vredesstrijd
gediskussiaerd. Voorzitter was
Dick Bo«r.
Vanuit de italinanse CvS was er
een bijdrage geschreven door prof.
Piero Barbaini. Daarin voert hij
pleidooi voor een 'ekklesiologie'
(= leer over het optreden van de •
kerk, rgii.) van de vrede teraidden
van de dreiging van de XXste eeuw'.
Alleen die theologie en die ekklesiologie, die de inkarnatie (dat
wil zeggen de vleeswording van
Christus onder de mensen) vinden
in de raer.r.clijke werkelijkheid
van hun tijd, houden het vol,
zegt hij. Vandaag de dag kun je
aan geen van beiden doen, 'zonder
wetenschappelijke kennis var.
kapitalisme, imperialisme en ir.ilit.arisir.e. Het gaat erom de 'werkelijke armer.' te vinden en 3aarr.ce
de 'werkelijke arraoede' van do
twintigste eeuw'.
Daarbij stoet de kerk op het feit
dat de —ensheid voor het eerst in
da geschiedenis een 'totaliteit'
is, in haar verlangen naar bevrijding van cc ciroiging die over haar •
hangt. Het klassieke christelijke.
universa.Hsi7!i2 rr.oet zich vandaag
van dit dynamische feit rekenschap
geven. Degenen op het kongres,
die aan het 'projekt van vrede'
willen werken, moeten zich daarbij
bewust zijn van a) de s-menhar.g
tusscr gelcof en geschiedenis oorlog betekent tegenwoordig kernoorlog, totale oorlcg: daarmee is
werk voor de vrede iets geltjks
geworden, aan werk voor het heil
van mensen, b) dat er vandaag bevrijdinqstheolcgie of géén theoloqie isr ekklesiologie var. levenden
c f qeen tjV.klesiolcrqie. Alleen als
de strijd van christenen in de
strijd van mensen ingaat, zich
daarin inkürneert (vlees wordt),
is 'geloof' geen 'opium' meer.
H'icrnjee doet Barbaini dus een
oproep aan kerken en christenen
om 'de weq van alle mensen' te
gaan, in de strijd van allo mensen. Hij hedc-elt duidelijk: üo
klassenstrijd, waarin de chrisronen een goede positie te kiezen
hebben. De strijd voor kernont.waperiing is vervat in deze strijd
voor gerechtigheid.

Tot zover Barbaini 's bijdrage,
Een uitvoerige diskussie ontstond
naar aanleiding van het begrip
'veiligheid' , dat oosteuropes»
theologen in het spoor van He 2.3 in ki vaak in de_aroumentatie. betrek-.,
ken."' Westduitse deelnemers meenden
dat dit begrip in het Westen onbruikbaar was, omdat het hier een
term uit reaktionaire mond was.
Daartegenover benadrukte Renate
Schönfeld uit de DDR dat tegenover '
de 'veiligheidsraythe' van het
Westen, de historische bedreiging
van de socialistische landen door
het Westen, het begrip juist tot
een realiteit maakte. Theologische
reflektie vanuit het veiligheidsbegrip was dus voor Oost Europa
zeker wel van belang.
Een dergelijke diskussie kwam op
rond het begrip 'vijandsbeeld ' .
Uit Oost Europa waarschuwde men
tegen de abstrahering en ethisering van de politieke situatie,
die dit begrip met zich mee kon
brengen. Een analyse van de werkelijke vijand en het zoeken naar
wegen om met deze te leven in vrede, achtten zij net zo belangrijk.
verder' verliep de diskussie langs
de punten, die de stellingen van
Dick Beer aanreiken.
Het thema van de derde werkgroep
luidde 'De betekenis van de kernontwapening voor liet spreken van
de kerken'. Deze groep werkte onder
voorzitterschap van Ds. Lodewijk
Ringnalda met de stellingen van
Erich Weingartner (zie elders in
deze Opstand) en van Peter Zimmermnn (CFK, Praag) . De laatste was
als specialist aanwezig. Een van
de vragen, die een centrale rol
speelden in de diskussie, betrof
de manier van afwijzen van de kernwapens. Lodc-wijk Ringnalda onderstreepte dit punt nog met een
geschreven bijdrage, waarin hij
op het belang inging, van een antikernwapenverklar ing als 'status
konfessionis' (waarom ook Weingartner in zijn stellingen vraagt).
Ringnalda zet hier protest tegen

t fit

V e r n twaar-.-fi <j

zelf; de belijdenis bogint; wij
zijn -\fgedwanld, ..het gaat om ONZE
schuld. Zonder 'sohuld- en erkenning
daarvan, geen verzoening. Algemene
uitspraken, van ethische en morele
waarde, blijken dan krachteloos.

(

geert araen yaen brcod, :aoraai
kan niet ontwapenen, alleen de
confessia! '
In do groep leidde dit tot vragen
als: kun je kernwapens wel-op uitsluitend morele gronden afwijzen
en dus alle partijen over één kam
scheren? Verliost je protest zo
niet zijn politieke effekt? Is het
niet politieke luiheid of lafheid
om je op het gemakkelijke, onkwetsbare, onhistorische en bovenwer.eldse zuiver ethiscV.e standpunt van
afwijzing van alle kernwapens
•
door alle partijen tegelijkertijd
terug te trekken?
Moet je niet ook hier de machtsverhoudingen in de wereld erbij
betrekken, de machtigste aanspreken op en dwarsbomen in zijn over•nacht-politiek on zo een afbouw van
3e bewapening te dcen starten?
3roep vier had als onderwerp
'Kernentwapenir.g en kernenergie '.
Door de aanwezigheid van vele westiuitsers in deze groep cirkelde
ie diskussie voornamelijk rond -Ie
3RD. Onder voorzitterschap van
Jaap van Zwieten de ulom (3crhum,
Inmiddels industriepautor in
Xmsterdam) kwam het tegel i jkertij'!
ïchter tot een grote? winst; Je
iraditionele vredesbeweging ir. de
3PX> en de anti-ker none rqiebev/eT ing
(waarvan de -c-rste zich nauwelijks
net kcrr.i--nergi-? bezighoudt rn d^
zweede weinig politiek inzicht !;*?nt
m op kerr.wapc-ndi eiqi.nrj weinig
•.icht heeft) raakten intensief in
jcsprek. Een ontitsootirtg van v.rtejenwoordiger s, dio op een k-onqres
/an 'Christen gecjen Atomrüstun--j und
\toroenergie' onlangs in C;-;n.Tbrück
iad moeten plaatsvinden, maar niet
icht gelukt was, kwam hier wel tot
jtand. Men verketterde elkaarr;
standpunt niet.
In werkgroep 5, wa.ar vrouwen tijïen waren om ever de rol vin vrouven in aa vredesatrijd te praten,
*erd eerst een aanwezige man verzocht de greep te vsriaLen. Het:
eerste deel van de diskussie ging
/ervolgens cv-^r de noodzaak om
alleen met vrouwen verder t;e 'listussiëren. Voorzitster was Ar.n?ke
3eluk (CvS), sptïcialiste Judit'n
Pasztór (Hongarije). Het voorbereidingsstuk dat de lajtstn omschreven had, vrerd uitgebreid besproken. Ir, haar verhaal werd de
dienende rol van vrouwen in de
vredesstrijd, het dienen van T.^T!nen en kindcr&n voer ds vrede,
i/anuit de oveirttjicing dat vrouwen
a LH zodaLni'j voor vrede zijn, bena-

•ion t^«ia.:-.gi l jx-i LCS-I.X vor vrc".; -"in ,
é«n go^da cyvoeding hielp oorlogen
voorkomen, aldus mevrouw Pasztór.
fcierhij vroegen andera vrouwen
zich af.of dit dienen eigenlijk
ook van nannen gevraagd werd.
Veel vrcu'-"on varen in da vredesbeweging juist vanuit een andere
houding bezig, vanuit wat ze zelf
aan de vrode belangrijk vonden en
met een eiger. interesse bij de
kwaliteit van de vrede; of dat
er een van mannen zou zijn, of
van vrouweru Vaak leidde dat
weliswaar tot eenzelfde politieke
praktijk, niaar ze vonden de grondhouding te belangrijk, era die uit
te leveren aan intéressen van man-

nen in de vredc-istri jd. Met een
'dienende' rol zouden mannen zeker dankbaar zijp., en vrouwen vervolgens in hur, bijdrage wel waarderen, maar de^c oiyon rol van
vrouwen kon ci'c tot eer rol worden, w_tcv.' !• r. _ :i v'-»-". alles wat
ze van zich .e l i" riec vroegen, op
af kon-'l-n :;c*:; '...'.
riet waf cL:vallipJ, '1-t in de
eersta ror-.^ . -o.r ieders aktiviteicen de r:.e?-,t. v v c-.wen ~eidi-n, zelf
oigonlijy % :i"..o ':.": d^c^ GI. vooral
re zijn r;'.:->;o::.t-js c;u te luisteren
naar ervairinc, •;. v.ui anderen. Toen
l a tor een .'_r- =1- .,.'.e rcr.-Je nog
•vens tjehc'-yic. v-ord, bleek elke
vrc:;w jutLw ;: l ;:slt" <.:r-j aktief
te zijn ^n ti-l-ng af.u haac werk
*.e r<--ch*_'-r. '.vt~.-r. die aanvankeli"5!-. tiyon v;e:i qro^T mtt alleen
vrouvwri v;a--':n, i L^-xen aan het eind
blij te zij.i, .ac lu'.-r1 samen gepraat'
had al-> vro.:w*ïri, crnclat andere ervaringen :^.ïr l./Cvv -'• \'.vajr;cn. en de
waard--. ^.'.ny vo r.~ eii: iars werk sterker WdS n,o.-_t j.-r.. f-:^ar de vrouwen
vonden ds t.'j-.J •/-,•• o l te kort cm
'.tot gcede kc. i^luüies ta komen.

Ia w T r k y L o e p ft/V, oie noo t jedwong CM w a r ^ n 3a::.ci«-]-;voeyd, was Ninan Kosay, sekretaris van het
dnT.i-.. l l i ' -i • '. :."n:G proijramma van
ds UV.c, r r o c i ^ i i b - - Vocrr.itter
was M a a r t e n •;• ot.sel-er (üR/iE) .
In dr-ze ticcvo, die o'.er kriti-ik uit da J n wereld op do
verd: ;..-.en in fclurcv-a handelde
e. i ook uv.'jr ..'."peiïh.-U'.dfe-l en _
i: .-ra-.. :s. v . ^ - c a . j f - hc Lu net de^.e promene
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blessen voelbaar. Daarom werd
het grootste deel van de tijd
>~ steed aan informatie door
jian Koshy, die dit met veel
verve deed en zalf zeer tevreden was over de grote bereidheid om. te luisteren naar kritiese kanttekeningen uit de
3e wereld.
"in groep 8, 'Dienstweigering en
alternatieve veiligheidakonaepten
in het licht van d« kernontwapening* vond een uitgebreide informatie-uitwisseling plaats ovar
de stand van zaken, akties en
ontwikkelingen in diverse landen.
Specialist was hier Lamar Gibble
(USA), voorzitter prof. A.Heerlng.
Typerend voor deze groep was, dat
ze bij het voorzittersoverleg aan
het eind van de dag, met drie ver^genwoordigers aanwezig waren om
*• .o goed mogelijk de verschillende
richtingen stem te geven. In deze
greep bleek de kennis over Oost
Europa gering,--jnaar men had de
goede gedachte Walter Homberg uit
zijn groep te halen om zich uitgebreid te laten informeren over
onder andere dienstweigering in
de DDR. Hetzelfde deed overigens
ook groep 4 met betrekking tot
kernenergie in Oost £jur_gpa.Werkgroep 9 betrof vredesonderzoek.
Eigenlijk was alleen gespreksleider Jan Wijkstra verbonden aan
een onderzoeksinstituut (OSACI),
maar een duidelijk voordeel was,
dat nu de diskuasie vanuit de
, — basis weinig kans had akaderaisch
V
te worden. Velen uitten de klacht,
dat zelfs als er onderzoek gedaan
was op een bepaald punt, het
materiaal vaak nauwelijks te achterhalen ia. Nuttig waa ook hier
de intensieve uitwisseling van
ervaringen en kontakten .
Groep 10 hield zich bezig net de
'Ervaringen in akties tegen de
kernwapens'. De verschillende
analyses en strategieën in Nederland en buitenland werden onderling besproken, wat oen niet bepaald alledaags gebeuren ia. Dat
de standpunten nogal uiteen lagen,
moge blijken uit de stellingen
van Carl Ordnung (DDR) an die van
Jar» Dirk Pronk (Stop de N-bom) ,
~ die elders in dit nummer zijn afgedrukt} in het gesprek blek.cn
echter geen onoverbrugbare tegenstellingen op ta treden.

Het laatste onderdeel van de zaterdag wa» d« vertoning var» de film
'Jakob der LQgner (uit de DOR naar
de rcsMin van Jureck Becker). D*
fil» gaat ov«r iemand die zichzelf
en zijn omgeving onder baxettingsomstandigheden overeind houdt met
gefingeerde radioberichten. H* Afloop ontstond in een hoek van de
zaal een emotionele diskussie over
de eigen persoonlijke inzet en de
angst voor desertie als de omstandigheden moeilijk zouden worden.
Verder was in net algemeen e«n
verschil met de eerste avond, dat
de bekende en bijna automatische
hergroepering in nationaliteiten
of taalgroepen achterwege bleef.

De afsluiting van het kongres had
plaats in de vorm van een plenaire
zitting. Die begon zondagochtend
met een exegese van Mattheus 24
door Rinse Reeling Brouwer (zie
elders in dit nummer).
Een direkte rapportage uit de werkgroepen werkt vaak niet erg verhelderend, en een dergelijke aanpak lag bij een zo breed kongres
van te voren al niet in de lijn
van verwachting. Zaterdagnacht besloot het werkgroepenoverleg uit
de gebleken werkwijze van het kongres, de volgende konsekwentie te
trekken; dat de slotzitting niet
met een negenvoudig rapport, maar
met een viertal representatieve
verhalen van vier mensen, aktief
in vredeswerk in verschillende
landen, moest eindigen. Twe« mannen en twee vrouwen vertelden uit
eigen ervaring over de vredesbeweging in hun land of woonplaats.
Een t woede besluit van het werkgroepenoverleg (dat daarmee een
al eerder door de .internationale
stuurgroep vastgelegde beslissing
overnam) was, dat er geen slotverklaring zou kernen. Dit ook weer
als konsekwentie van de aard,
samenstelling en werkwijze op het
kongres. Het ging turners niet ora
een bijeenkomst van funktionarissen of akadetnici, maar om een verzameling van mensen uit basisgroepen, aktivistnn vaak, met veel of
weinig ervaring-.uit deze of gene
c^k van bewegingen .tegan kernbewnnenincj en kerneno»-qi r> .
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waar geen enkele slotverklaring
recht aan kan dcen; bovendien ia
het veel Belangrijker dat er gezocht wordt naar vegen voor nisuwe
bondgenootschappen.
De invloed van de ongebruikelijke
strukturering (die uit beide
besluiten volgde) van de slctzitting was heel duidelijk. Velen
vonder, de vier verhalen heel goed
en indrukwekkend. Deze afsluiting
bleek bovendien relativerend te
werken op de bijdragen, die anderen in da slotzitting daarna inbrachten; geen loodzware verklaringen, maar ook gewone verhalen,
gebruiksverhalen, zou je kur.nen
zeggen, ook al was de terminologie
soras officieel. Er, duidelijk was
ook,
dat de druk van het moeten
komen tot een slotverklaring ontbrak; velen uit Oost en West spraken vrijer over hun prioriteiten,
bezwaren, hoop en ar.-g:-:t. De sfeer
v/as uitgesproken wö.rra en zakelijk
tegelijkertijd, ieder bleek zich
b-swust van de verbondenheid in
-ia strijd. Een binnen dit kader bepaald stimulerend, maar nogal onorthodox voorzitterschap als dat
van Dick Boer v.-erd dan cok zeer
qc-vaardeerd.
Cver de voortzetting van het: kcn-rez werd niets vastgelegd. Dat er
e=r. vervolg zal zijn, wordt echter
cevaartorgd door een evaluatievergadering van öc. ir.ternaticnale
stuurgroep in Eerlijn f-ind 1930,
••.•aar tevens eer. niv-jve stuurgroep
.-al werden gevc.-ird, -„o basis'var.
-. <ie kongreservaringc-n.
Verder wordt er r.;cwe i•*.t .ian een
kcngresboek, waarin tülanrjrijkti
verklaringen en voordrachten, varslagen uit Wiirk-r^eccn on «e/i lijst
•an kontaktadre<j. = »r. zr.l zijn r.-rs-jencraen. Gelukkig ~-;<-eft -3e sokret^rivan het crgan isati "->:o:.:itc-» Wil/.er.
Veön, daartoe nog er ie r.aanden
verlenging van zij r. fun/.tio gekr1.:•jen.

Zondagmiddag vertrok ongeveer de
helft van de deelnemers ( de anderen noesten al afraizen) per bus
naar Amsterdam, om in de Doniinicuskeik een vredesmanifëstafcie bij te
wonen, die een platform van lKVf
ÏJCSV, CvS, Stop de N-bom, Hervornde Jeugdraad er. Vereniging Dienstweigeraars georganiseerd had. Daar
was kabaxet, zong een strijdliederenkcor en spraken Nino Pasti, Nico
Schouten .,
de heer Giskes (IKV) ,
Bé Ruys en iemand van de engelse
Cajnpaign against A£ms Trade. Van
de geplande vier sprekershoeken.
•^aar da er/aringen van het kongres
aan breder publiek hadden moeten
worden doorgegeven, werkte er
slechts één rond Smollk. Maar andere kongresgangers verdwenen met
amdterdannaers mee naar huis cm na
te praten. Voor de mee sten bleek
da moeheid na het kongres het onmogelijk te maken nog erg aktief op
te treden. Daarbij leidde de vrolijke 5/eer van de Dominicuskerk
cct stands en eetplaatsen voor velen
uit Oost-Midden-Zuid Burcpa afwisselend tot grote onwennigheid en
verbazing; evenzeer wat de gezongen
strijJliederen, als het roken in
de kerk betrof.
Tot slot van dit verslag is een
samenvatting van indrukken uit de
veelheid die we hier verteld hebben
ren nog zouden kunnen vertellen, op
•r. 'n plaats. Opvallend waren de
\e informele kontakten in bar en
aan eettafels; iedereen zocht steeds
nieuwe gespreK.ipartners van steeds
andere rev:egir.gen en landen. Niemand veelde zich met zijn of haar
zaak buiten de diskussie of de
•-•/indelgang gehouden. Voor een groot
-.'•iel was d«ze sfeer te danken aan
het feit, d^t het taalprobleem nerqens hinderlijk was,- het voorbcrei•lir.T3.nateriaal voor de werkgroepen
was in vier talen aanwezig, dankzij
oen enorme inzet van vrijwillige vertalers de w^ken voor het kongres.
Hat hielp vanaf het begin een evenwicht tussen de talon te behouden,
.'oUat r.ietr.and j.n de verdrukking
raakt;' on iodwroen ga I ijk waardig
nee Vzor. nr-iten. Ue dr J e aanwezige
tolken l «J.boTi daarvoor veel work
verzet np het kongrea zelf, in zlttir.qen c.i werkgroepen. Dat bevorderde d<> fifc^r van openlieid in het diss iörer. ov»r «Ikaa.rs Ftandpunten,
kenntorkte.

Het is uit het verslag wel duidelijk, gev/orc'e ,. dat 20 verschillende organisaties voer het eerst met
elkaar iri gesprek-kwamen. Vredesbewegingen die elkaar tot nu toe
ontliepen, moesten en konden op
het kongres hun visies uitwisselen.
In een aantal gevallen werden daarmee belangrijke kontakten gelegd
en bases voor bondgenootschappen
gevormd. Het werd, door de samenstelling van het panel, uiteindelijk een werkelijk basisgroepen- '
kongres cp de slotzitting. Daarmee
werd de indruk, die de deelnemers
in de werkgroepen al van andere bewegingen hadden kunnen krijgen,
uitgebreid ver over de grenzen van
de nedcrLandse vredesbeweging heen.
Hier bleek ook, hoezeer tijdens
het weckend aanvankelijke gevoelighfden hadden plaatsgemaakt voor
de intentie eikaars standpunten
op te zoeken.
Uiteindelijk misten wa enkele stemmen, met narr.e de afwezigheid van
de engelse CAAT was jammer. Net als
de afwezigheid van iemand uit Spanje
(daar was voor uitnodigingni^mand
to vir.don) , of die van een griek
en enkele polon die op het laatste
moment niet verschenen.
Hot ic^ngr'js mag de pretentie voe-

ren voor de kerkelijke vredesbeweging in Nederland representatief
te zijn geweekt, naar evenzo waren
voor zover we kunnen nagaan representatieve stemmen voor alle Helsinki landen aanwezig. Ban ter Veer
van het l KV kon dan ook zeggen,
dat h i} over de brsde verr.eger.wccrdiging op het kongres aangenaam
verrast v/a a.
Van een van de deelnemers uit Oost
Europa hoorden we, dat hij weliswaar rset enige kritiek bleef zitten, orcdat er gt^-ri slotverklaring
was, die een duidelijke oproep
tegen atoor±>ewapening had kunnen
zijn, maar dat hij gegroeid was in
begrip voor de achtergronden daarvan en het belang van deze kongresvorm voor de vredesstrijd.
Dat het kongres dit sukses ken
hebben, was op de achtergrond te
danken aan het werk van vele vrijwilligers uit CvS ei». NCSV, aan
het gebruik dat we van de NCSV/CvS
kantoren konden maken en aan een
goed draaiend organisa^iekomitee.
Het verloop van het kcngres werd
nergens gestoord door organisatorische problemen en vcor een met
vrijwilligers georganiseerd Xofigres zegt dat wel iets. De goede
kontakten van CvS in binnen- c-n
buitenland kwanen steeds weer tij
de voorbereiding geweldig van pas.
Tot slot, het was erg-go^d om vrsn
veel deelnemers t(. hor on, dat h<ït
kor :res her in het we-rk aan dt
v r ei:': e bemoëdiqcï. >n- gef ncpirc-ci d
had.
"- ."
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} Notulen startweekend;
pag.l : . . l belangstelling voor de k r i t i e k ' moet zijn:voor de inhoud
van het gesprek
•>I'
Ban de Eaals: gaat om bewerkte Opstandartikelen;
pag.2 :
. njoet zijn
De zin over het isolement van de Calamagroep moet geschrapt.
vertelt nog wat meer over de inhoud vah'^h^t gesprek
met de O a l a n a ' B .
pag.7: ' " b o e k j e arbeid en inkomen' moet zijn: soc. ekon. strijd;
pag.8:
moet zijn '•
; ook de naarr; van "
was verkeerd geschreven;
pag-3 '- rondvraag: over de PTT hebben we geen verdere informatie.
v e r t e l t in dit verband iets over de privatisering
van de betaalcircuis.We zien (nog) niet direkt wat we daarmee moe en.. p a g > n .
. ik laat me plagen dooi. de 80mbere ge dachte
-o

huidige sex./pol. verhoudingen heterqsexuali f
altijd verdacht moet worden genoemd.

d a t o n d e r de

zie uitnodiging.
bij 2): er gaan meer treinen uit Nederland. '
.
stelt voer om samen met CvS-BRD voor een solidariteitsverklaring of spandoek
te zorgen.Er gaan verscheidene CvS-ers naar Bonn.
5-Perscampagne tegen'CvS: op het ogenblik bijna dagelijks negatieve
publiciteit.Positief is dat de Nieuwe Linie een interview iskoine
houden op Woudschoten en dat het ook de ÏÏRC té gortig werd,die
wil een vergelijkend artikel plaatsen.Misschien kunnen we er same
met de WOE?""iets aan doen? Ze proberen via. CvS het IKV verdacht
maken:- het gaat om het IKV,niet om CvS,Het is wel de eerste keer
dat we in het parlement ter sprake komenLLaurens Hoogebrink heeiT
in Trouw goed gereageerd.Misschien kunnen we reageren in de trar
van: de Telegraaf c.s. kunnen kennelijk aleen maar denken in termen van bezit van de produktiemiddelen (i.c. geld) en de repro•i \iktiemicd~e l en. C vS-Friesland heeft dit al geprobeerd in een ir
terview met de Leeuwarder Courant,maar het bleek erg moeilijk om
door hun redeneringen heen te prikken,zonder op idealisme uit te
komen.
Eesloten wordt dat we zullen probereb om van de negatieve publiciteit gebraik te maken door naar de Volkskrant of Trouw een lei
verhaal ever CvS te 'sturen6.Er gaat een solidariteitsverklaring naar het Zuidelijk Afrika Cr
7.Financiële positie CvS: bij de NCSV wordt gepraat over inkrimpii
Er moet echt petrokken worden aan leden- en abonneewervin,s:'.'._ H<
blijkt gewoon dat dat resultaat heef t. We moeten er ook aan denk.
dat bij manifestaties etc. vaak heel goed wordt verkocht-Elke r'
gio moet een doog met (ook recent) materiaal hebben.En nogniaal
regelmatig afrekenen en oud materiaal t terugsturen1.'
8.Gesprek m?t c.e basisbeweging: moeilijk. Zit frustrerend weinig
voortgang in.
"
" distantieerde zich van de discussie
zoals die gegaan was-Het is moeilijk duidelijk te maken dat wij
weinig- ^ior. in de niddengroependiskussie .Er zijn waarschijnlijk
wel veel basisgroepleden die op ons spoor zitten,maar de top
verwoordt een ander- standpunt.Moeten ve er niet serieus over t
ten om Ce overleggroep op te heffen9 Het middengroepenprobleen
ie binnen d« basisbeweging al door een andere groep opgepakt.
We kunnen waarschijnlijk liet beste rechtsrtrëe.ks, aan de Raad een
voorstoi doen over een conferentie.
~v .•" .'

2.
S- Weigering Defensiebelasting:
heeft daar vandaag (3 okt.)
een vergadering van en wil graag vanuit CvS wat inbrengen.Op do
studiedag van CfK en CvS is daarover gesproken.Het probleem is
waar het geweigerde geld heen moet.Geld dat op een ^j-iv^rekenin,
komt geeft gegarandeerd, aanleiding tot roddels .^erard'^enkt' voo:>
al in de richting van conversie (omschakeling)-^r.militaire industrie -Naraens CvS kan hij dit inbrengen.
10..
doctoraalskriptie 'Is marxisme een messianisme1 i? voor
ƒ 15 verkrijgbaar.Beperkte oplage.Specialistisch,maar goeo ieeóbaarMededelingen regio's.
Frl.:Had 'startweekend,helaas tegelijk met het landelijk startweekend
Foei.Kwamen in diskussie via bevrijdingstheologie bij feminisme
/berecht. Gaan inte.rn de f e mini s rne scholing doen en naar buite^
toe kringen over bevrijdingstheologie , i.s.m. IKVOS.Willen ^^ar
.voor de (1501) deelnemers van de militarismescholing weer benaderen.
•
•
;
Kontakten met landelijk: veel CvS-ers in Frl. zijn geen lid.ir
ie niet zoveel belangstelling voor bezoeken van de LV: men
weet niet"zo goed wat men moet met hetgeen daar besproken wor
I „v.m. de financiële positie van CvS zou het toch goed zijn &
er meer mensen lid werden.
A'dam:2 nieuwe leden.
Noord-Holland: bezig met praatstuk over wat arbeid is.
-.-Apeldoorn: probeert regio bijelkaar te'krijgen.Wil wel graag steuii
uit andere regio's of stuurgroep en uit andere CvS-groc
pen.
Delf U: CvS was betrokken bij vredesmanifestatie in vre.desweek ranti-apartheidsweek.
Villen vastere band met de studentengemeente,onder hun para'
vallen,om meer mensen te bereiken.
Utrecht:Ëebben met standje gestaan op vredesmanifestatie. Gaan me
ferninismescholing beginnen.In het voorjaar misschien in D
dere kring.
O O -groep:Aantal afspraken gemaakt:
-aanwezig zijn op vrouv/envredesconferentie laatste ' '"
end van november.Belangstellenden opgeven bij Ank.e.
—brochure maken over het gezin;
-kijken of de abortusbrochure is te herschrijven.Blijkt r
steeds in diskussie te zijn.
-gaan praten met vrouwen uit de Opstandredaktie,die aa
niet zulke leuke ervaringen hebben.
Groningen:Willen komende v;eek Beraad van linkse Christenen op:'
Gaan binnen de regio bezig met £eainismescholing en the
logiescholing en gaan kijken of er een mannengroep te 3*.
ten is .
'
(bij ontstentenis van d<
regio N i j m e g e n )

G-,

4. vrouwengroep, koordin.itie:
5. Dan de basisgroep. Koördinatio:
6. Regionale problematiek. Met name interessant voor mensen uit regio's
waar de problemen var. achterstelling sterk zijn els Groningen en
Linburg. Koördinatio:
7. sektie beroepsverboac-u. Ooit is er een koaitee geweest, dat zich hiermee
bezig hield. Osr.dat deze hele problematiek de wereld nog lang niet uit is,
lijkt ons het besta-n van een sektie, die op dit gebied gaat werken erg
belangrijk. Koördinatie:
8. Socialisme in Nederland. Deze groep houdt zich bezig net de kontakten mét
de basisbeweginp en denkt over het organiseren van een studiedag over
dit onderwerp (soc. in nl.) het komend jaar.
Koördinatio:
9. sektie liturgie. We hebben voor deze groep nog niet iemand, die zich met
de koördinatie wil bezighouden.Toch lijkt het bestaan van deze sektie nuttig,
gezien allerlei aktiviteiten cio ooit op dit gebied aan de orde zijn .^geweest,
(nijmegen, airsterrtam, rotterdan.) Mensen met belangstelling kunnen köntakt
opnemen met het sekretariaat. (03439-122S) •
10.sektie imperialisme. Dit moet eigenlijk een sektie worden, die meerdere
zaken met elkaar gaat verbinden, als daar zijn: voortzetting van aktiviteiten
die indertijd t.a.v. Indonesië hebben gespeeld, de problematiek van de
buitenlandse arbeiders etc. Ook hiervoor is nop niemand voor de koördinatie
gevonden. Derhalve voorlopig köntakt met het sekretariaat.
Ik hoop, dat er nu wit mec-r duidelijkheid is over het organisatie voorstel,
zodat we er in cle_ landelijke vergadering van november definitief over kunnen
beslissen. De hele zaak kar. dan op korte terraijn ook paan draaien!
^
namens de stuurgroep,

OPSTAND.

"ooit is besloten, om op de landelijke vergaderingen meer aandacht
aan Opstand te besteden, (zie uitnodiging voor de mei-vergadering.)
Vandaar dat het vredesnumner aan da orde komt. (81/4)
Verzamel alvast kritiekpunten svp. en let daarbij op zaken als leesbaarheid, moeilijkheidsgraad, diversiteit van aanbod,etc.
Het lijkt me belangrijk, dat dit punt regelmatig terug gaat konen
als steunaktiviteit voor de redaktie.

iuT690i
de organisatie van de beweging.
Q

Al enige tijd wordt er nu overlegd over,een nieuwe organisatoriese opzet
van aktiviteiten die binnen de beweging plaats vinden. Op het startweekend hebben we het daar al uitgebreid over gehad. Lees wat dat betreft
de stukken voor het ttrtweekend nog maar eens door, met name de pagina's
f,7 en 8. Ook in de landelijke vergadering van oktober is over deze zaak nog
doorgepraat. Ik wil in het kort nog eens op een rij zotten wat de voordelen
lijken te zijn van een nieuwe org'aniaatie en konkreet maken hoe het geheel
kan sjaan funktioneren. We kunnen dan op de landelijke vergadering van
november over deze aanpak een definitief besluit nemen.
Berst de voordelen.
V?e hebben geprobeerd alle aktiviteiten die nu plaatsvinden in allerlei
groepjes op een rij te zetten en zijn op die manier tot IC gebieden
gekomen waar een sektie op kan draaien. Bij iedere sektie wordt iemand
genoemd, die aanspreekbaar zal zijn voor wat er in de sektie gebeurd.
Mensen, die het leuk lijkt in een bepaalde sektie »«e te doenkunnen zich
dan wenden tot dio persoon. Het voorstel is nu, dat de sekties in ioder
geval tweemaandelijks bij elkaar gaan komen. Deze bijeenkomst zou dan
In de plaats komen van een landelijke vergadering. De gebruikelijke landelijke vergaderingen gaan dan voortaan ook tweemaandelijks plaatsvinden.
Deze "brede" vergaderinf«n zijn dan voor de gebruikelijke zaken, die nu
ook op een landelijk aan de orde komen. En daarnaast kan op die vergaderingen
een stuk tijd worden ingeruimd voor een verslag uit een sektio of voorbereiding van scholing, zodat het ook inhoudelijk interessant blijft
deze vergaderingen te volgen.
De gedachte, die aan het sektievoorstel voorafgaat is, dat het voor
mensen, die in de regio's*aktief zijn op een specifiek gebied, het ook
aardiger is in de landelijke sektie mee te doen, dan zonder kontinulteit
de landelijke vergaderingen te volgen, zoals tot nu toe. (Je kunt dat
zien aan de matige opkomst op de landelijke vergaderingen en horen
uit de ervaringen van de leden.) Het effekt van de sekties kan motiverend zijn en drempelverlagend werken. Het gevaar, dat de onderlinge
verbanden binnen de beweging te.lopr gaan, lijkt ne niet noodzakelijk.
In de eerste plaats, omdat tweemaandelijks de gebruikelijke vergadering
blijft bestaan (waarbij het wel belangrijk is, dat iedere regio ninstens
vertegenwoordigd is). In de tweede plaats kan iedere sektie in Opstand
aan bod komen om verslag te doen van de bezigheden. Dit heeft, lijkt
me, ook een goed effekt op Opstand als "bewegingsblad".
Ik wil tot slot aangeven, welke sekties kunnen gaan draaien en daarbij
mensen noenion, die aan te spreken zijn voor een bepaalde aektie.
1. sektie anti-railitarisae.
voor de zaken, waar deze groep zich mee gaat bezig houdac verwijs
ik naar de stukken voor het startweekend (pag. S).
rfe koördinatie:
2. sektie arbeid en inkomen. De groep houdt zich bezig met de soc.-ekonoraiese
strijd en van daaruit bv. ook net het industrlephstoraat. (zie startwcekendstukken pag. 8 punt 6)
de koördinctie:
3. sektie tneoioyie. wet nnir.e de diskussie tussen müterialistiese exegese
en de Amsterdamse school.( zie startweekendstukken pag. 8 punt 9)
koördinctie:
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Afschr.:
Datum rapport

Volgno. Inf. rapp.
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Evaluatie

19. 11.
Betreft:

Landelijke CvS-vggadering d.d. 7.11.1981.
de notulen van de landelijke vergadering van de
beweging Christenen voor het Socialisme, d.d. 3 oktober 1981 te Amsterdam, alsmede de uitnodiging en agenda voor de landelijke vergadering van
7 november 1981 .
2.De vergadering van 7 november werd gerouden in het gebouw van de theologische f a oulteit van de UvA„

3.Onder punt 2 van de agenda deelde de voorzitter mede dat ter gelegenheii
van h^h vertrek uit de stuurgroep vano
""
'
"
en"
- er open plaatsen vallen. Toegetreden zijn
(regio Friesland) en
(regio Groningen), die zich in het bijzonder met feministische aangelege!
heden zullen gaan bezighouden.
Voor het opvullen van de 2 overjige plaatsen denkt de stuurgroep aan
(regio Nijmegen) en
'
-predikant t'
Amsterdam.) .
Ze moeten nog worden gevraagd.
^.Mededelingen uit de regio.
Utrecht; volgens
zijn in haar regio 12 a 13 mensen
betrokken bij de feminisme-scholing.
Tilburg: volgens de vertegenwoordigers uit deze regio probeert men bij d
theologische faculteit en de lerarenopleiding meü.s'en•. voor het CvS te in
teresseren. Om die. belangstelling .te activeren wil~men_zich vooral met
Rubricering; 11
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practische zaken gaan bezighouden. Zo staan als onderwerpen op het programma: anti-militarisme, de relatie tussen sexisme en militarisme en
spirituele bezinning op ontwapening .
Men komt in Tilburg 2 keer per maand bij elkaar. Het ligt in de bedoeling
het accept meer te gaan leggen op naar buiten gerichte activiteiten;
men heeft namelijk de indruk dat het oribreken van actie binnen het CvS
met name nogal wat vrouwen buiten de beweging houdt. Een ander gehoord
bezwaar is het intellectualistische image van het CvS.
Groningen:
.
inaakte melding van de oprichting in Groningen
van een beraad voor linkse Christenen. Ze was bij de oprichtingsbijeenkoms
geweest; er waren plusminus 20 geïnteresseerden. De opzet van het beraac
is geïsoleerde linkse Christenen bij elkaar te brengen. De doelstelling
is anti-kapitalistisch en anti-patriarch-aat (dat wil zeggen vóór de be
vrijding van de vrouw) .
Nijmegen:
vertelde dat men in de regio 1 keer in de maand vergadert. Men heeft evenwel subgroepen in het leven geroepen, waar men onderwerpen behandelt als: de vredes- en vrouwenstrijd, sexisrae en sociaaleconomische vraagstukken. Ook bestaat er een anti-interventiegroep, waar
aan 15 personen deelnemen. De sociaal-economische groep speelt met de ge
dachte een cabaretgroep te vormen. Als informatieadres wordt genoemd:
5.Vervolgens wordt gediscussieerd over de organisatie van de beweging (pur
*f van de agenda).
Hiervoor wordt verwezen naar het als bijlage bijgevoegde schrijven van
namens de stuurgroep.
Voorts opperde
"
• de suggestie een coördinatiegroep
in het leven te roepen die moet gaan bezien hoe de houding van het CvS
ten aanzien van het IKV dient te zijn. Op plaatselijk niveau worden sommige activiteiten gezamenlijk opgezet, terwijl er op landelijk niveau nog
nooit overleg heeft plaatsgehad.
Er wordt nog geen beslissing genomen. «Vel besluit men, op aanraden van
, de beweging als deelnemer aan te melden bij de organisatoren van de aanstaande 21-november-deraonstratie„
Dit zal vanuit de stuurgroep gebeuren.
6oTen aanzien van het blad Opstand (agendapunt 6) bleken de meningen verdeeld; sommigen pleitten voor opname van meer eenvoudige, makkelijker lef
bare artikelen, terwijl met name vanuit de regio Nijmegen stemmen opklonke
door te gaan op de oude voet.
De vraag werd gesteld waaronr in de laatste Opstand niet bij de aanstaand*
vredesdemonstratie werd stilgestaan. Het verweer van de redactie was dai
een en ander wel in de bedoeling lag, maar dat de kopy te laat beschikbaar was. In de volgende Oostand zal deze omissie worden goedgemaakt»
7deed verslag van de vergadering van Europese CvS-en, gehouden op 31 oktober en 1 november. De plaats van samenkomst werd niet genoemd.
Aanwezig waren afgevaardigden uit Spanje, Italië, Frankrijk , België(een
Waalse en een Vlaamse) en Duitsland. Ook was voor het eerst aanwezig de
Engelse Christian Organisation for Social and Economie Change.
De bijeenkomst gold als een voorbereiding op een in 1983 te houden congrer
waar het thema: "vrede en bevrijding , geen vrede zonder bevrijding" centraal zal staan.
In k groepen werd gediscussieerd over de onderwerpen:
• de relatie tussen socialisme en bewapening,
• de relatie tussen nieuwe en klassieke strijdvormerï" vgin .de arbeidersklassHo gh-ri-jri g gil zich t oa •?"! t *? o n "•"—^ t ^t r" ^?'"ar"?n4- " <-r—B-Q—- g n a r g iff,
Rubricerina:
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Rubricering:

1)

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
VERVOLGBLAD Nr.

-

2

-

Bij

Ttfj^sinf. rapport nr.

1

- vrede en europees imperialisme; de rol van de massamedia en economisch
en culturele problemen,
- nieuwe bevrijdingsbewegingen in Europa: ecologie|en feminisme.
Internationale contacten en samenwerkingsvormen bleken bij de aanwezigen
op de landelijke vergadering niet erg in de belangstelling te staan.
Als groot bezwaar ziet men de moeilijkheid tot een gemeenschappelijke uitwerking te komen.
8oln de rondvraag vestigde
de aandacht op de aanstas
de hoorzittingin het VU-gebouw C23 tot 2? november), welke georganiseerd
wordt door de Wereldraad van Berken. Onderwerpen zijn o.a. politieke en
theologische aspecten van de nucleaire wapenwedloop, ^olgens .
is
het niet eenvoudig toegang tot het gebeuren te krijgen, maar hij stelde
voor desalniettemin te proberen als CvS acte de présence te geven. Besloten werd dat
zal proberen een anti-militaristische CvSuitgave aan te bieden.
/•

Rubricering:
200 A M

1)

fondslijst
NGSV

Christenen voor
het Socialisme

1573063
eltheto
kampwerk
onderwijsstudieuitgaven

opstand

speciale uitgaven

WOUDSCHOTEN
ZEIST
1980

29. Josef L. Hromadka, Artikelen van en over een Tsjechisch
theoloog, 44 pag.
ƒ 4,00
38; p. W. Marquardt, Barth is socialist, 23 pag.
ƒ 4,00
39. G. II. ter Schegget, Oe subversieve memoria christi, 25 pag. ƒ 4,00
45. Het CNV en het konflikt; Industriepastoraat in Eindhoven;
Linkse christenen in Chili, 58 pag.
ƒ 6,00
46. Het CNV en de Federatie; De Waarheid over Ter Schegget;
Nyerere, De opdracht van de kerk, 70 pag.
ƒ 6,00
47. Konfessionaliteit en vojmingswerk; Revolutionair christendom
in spelvorm, 66 pag.
ƒ 6,00
48.- De doorbraak en het socialisme; De doorbraak van de PPR;
i
Cubaanse dominees'aan de suikerrietoogst, 74 pag.
f 6,00
49J De schoolstrijd en zijn gevolgen; De zaak "Gert Los";
,
De rol van de kerken in Suriname, 86 pag.
ƒ 6,00
50/51. Dubbelnuniner: De kerk in de klassenmaatschappij; Over de
geschiedenis van het oorspronkelijk christendom, 116 pag./ 7,50
52. Theologische faculteiten en hogescholen in Nederland;
Kerk en Angola, 90 pag. ,
ƒ 7,50
53. Themanummer: NKV, 74 pag.
. / 7,50
54/55. Dubbelnummer: Duitse kerkstrijd, een verhaal zonder einde;
Het Berufsverbot, de opkomst van de reaktie;
Namibië, 110 pag.
ƒ 8,50
56. (let belang van een ideologie - theorie, artikelen van
Lukücs, Bloch en Althusser; Proletariaat en blijde
boodschap, l mei - viering, 66 pag.
•
ƒ 7,50
57. Goudzwaard en de geest van liet kapitalisme, tussen utopie
en apologie; Christelijke werkgevers en katholieke
ideologie; Brief uit Portugal, 62 pag.
ƒ 7,50
59. ,/. Ronsen, Politieke lezing van de bijbel, 148 pag.
ƒ 12,50
60. Teksten godsdienstkritiek I, marxisten over godsdienst
1844 - 1914, 151 pag.
ƒ 12,50

Nog te verkrijgen recentere nummers:

ELTHETO, tijdschrift over godsdienst en politiek, verschijnt sinds 1846.
Het blad wil aansluiten bij maatschappelijke konflikten en tegenstellingen. ,
en nagaan in welke mate en vorm deze tot uitdrukking komen in kerkgemeent
en parochies, vakbeweging, fabrieksapostolaat, vormingswerk en onderwijs.
EITHETO wil nagaan in welke mate omgekeerd het christendom nog altijd
invloed heeft op het maatschappelijk gebeuren en tracht daartoe plaats en
funktie van kerk en geloof en die van theologisch geschoolde beroepskrachten
in de maatschappij te verhelderen.

ELTIIETO

'"'T:

!n september 1979 is bovendien een special van OPSTAND verschenen onder
de titel "Wie oren heeft om te horen...", een bundel exegeses van bijbelgedeelten, afkomstig uit OPSTAND, WENDING en andere bladen, met bijdragen
van Rogge Zuurmond, Rinse Reeling Brouwer en anderen. Inclusief verzendkosten ƒ 8,50.

1976, nr. 5/6, Dubbel nummer: Christendemokratie in Europa.
Dokuroenten van het eerste Europese kongres van de
beweging Christenen voor het Socialisme, 130 pag.
f 2,50
1977, nr. 3/4, Dubbelnurmier: Italië - special, 150 pag.
ƒ 3,00
nr. 5, Naast een aantal vaste rubrieken uitgebreide aandacht
aan 'Voorbereiding voor de dialoog over het evangelie en
de ideologie van het marxistisch - leninisme' van prof.
J. Verkuyl, 60 pag.
ƒ 4,00
1978, nr. 3, Paasgebed als volksverzet; De NH Kerk en het marxisme;
De zaak Ter Schegget, 58 pag.
f 4,00
nr. 4, Vredesweek - nummer, 40 pag.
ƒ 4,00
nr. 5, Themanummer: Kerken en repressie. Bundesrepublik
Deutschland, een model ? 52 pag.
i 4,00
nr.6, Christenen over abortus, een ander geluid van vrouwen;
Ernesto Cardenal; Maagdelijke geboorte, een exegese,44 p. 5 4,00
1979, nr. l, OPSTAND in nieuwe lay-out:
Karl Barth en CvS; Gijsen; KvS - Vlaanderen en CvS - Ierland;
Medefinanciering: medeplichtigheid ? (Indonesië), 32 pag. f 5,00
nr, 2, Uitverkocht.
nr, 3, Verslag 2e Kongres CvS in Milaan; Europese verkiezingen;
Kursus bijbelse theologie; Gutierrez, 36 pag.
f 5,00
/ 5,00
nr. 4, Vredesweek - nummer; Genesis I, 36 pag.
nr, 5, De "zaak Verkuyl"; Grijze wolven; CvS - Spanje;
Genesis 12, 40 pag.
f 5,00

Nog te verkrijgen nummers:

OPSTAND is het tweemaandelijks tijdschrift van de beweging Christenen
voor het Socialisme in Nederland. Het blad geeft informatie over deze
beweging, bericht over akties van plaatselijke groepen en verwante
stromingen in het buitenland, neemt stelling bij de politieke standpuntbepaling van de kerken en verzorgt theologische toerusting.
•
OPSTAND verschijnt zes maal per jaar. Een abonnement kost ƒ 30,00 per jaar.
Losse nummers / 5,00 exclusief verzendkosten.
: -;,

OPSTAND

ƒ 4,00

In een vijftal artikelen l i g t de nadruk op de voorwaarden waaronder onderwijsvernieuwing kan plaatsvinden. A a n v u l l i n g en kritiek op Van Kemenades nota
"Kontouren van een toekomstig onderwijsbestel", die deze nota in de erin
ontbrekende historiese en maatschappelijke kontekst plaatsen.

Theo Beneder e.a., Oe kontourenplannen in de mammoetpraktijk. Een kritiese
beschouwing van de plannen m.b.t. participatieonder-wijs en midden- en
bovenschool in het licht van de huidige onderwijspolitiek, 160 pag. ƒ 5,75

[rvan uitgaande dat bij elke drang naar onderwijsvernieuwing het doorbreken
van de sociale v e r s c h i l l e n voorop moet staan, besteden de samenstellers van
deze uitgave aandacht aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de invloed
daarvan op liet onderwijs. De mogelijkheden en beperkingen om vanuit het
onderwijs de maatschappij te veranderen, komen in deze map uitvoerig aan de
orde.

Theo Beneder e.a., Middenschool, analyse en k r i t i e k , 88 pag.

NCSV - ONDERWIJSUITGAVEN

De prijs van deze uitgaven is f 5,00 incl. verzendkosten.

1979: ...En de Canarische Eilanden zongen het hoogste lied.

1977: Gezicht tegen gezicht; openbaring.

1976: De bazuin schalt; verhalen rond Gideon.

Daarnaast stelt de NCSV jaarlijks verhalenbundels samen ten behoeve van het
kampwerk. Enkele recente verhalenbundels zijn nog verkrijgbaar.

verzendkosten.
Overigens kan men zich ook abonneren op BEET voor ƒ 8,00 per jaar (acht
nummers krijgt men dan) en krijgen kampdeelnemers BEET één jaar gratis thuisgestuurd.

en verschijnt binnenkort weer. Oe prijs van deze nummers bedraagt ! 5,00 incl.

Enkele van deze themanummers zijn nog verkrijgbaar: BEET nr. 57 over Chili
en BEET nr. 72 over Soweto. Het Indonesië-nuinmer (BEET nr. 65) is in herdruk

der NCSV,) werden deze thema's onder de aandacht van de kampdeelnemers gebracht.

voor kinderen in de leertijd van 12 tot 18 jaar. Elk jaar staat tijdens de
kampen tjen bepaald thema centraal en wordt een collecte gehouden. Om een
indruk tje geven, in de afgelopen vijf jaar stond achtereenvolgens Zuid-Afrika
(1975), -Angola (1976), C h i l i (19/7), Indonesië (1978) en Soweto (1979)
centraal'. In de vorm van speciale nummers van BEET (uitgave van het jeugdwerk

De NCSV .organiseert al vele jaren tijdens de zomervakanties kampen

NCSV - KAMPWERK / NCSV - JEUGDWERK

ƒ

8,00

ƒ 15,00

Vooral voor diegenen die iets met leerplanontwikkeling te maken hebben
(leerkrachten, studenten en anderen) is deze uitgave van belang. Naast een
meer inhoudelijke plaatsing van de leerplanontwikkeling in Nederland, wordt
aan de bestaande praktijk aandacht besteed. Er zijn bijdragen in opgenomen
van de Anne Frank Stichting, de VON (nederlands), de IOWO (wiskunde), het
PLON (natuurkunde) en interviews met leden van de landelijke werkgroepen
• aardrijkskunde- en economie-onderwijs. Tevens een bespreking van de Stichting
; Leerplanontwikkeling (SLO), het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
'(CITO) en de Edukatieve Uitgeverijen. Kortom, een uitgave die ook voor een
• breder publiek van geïnteresseerden het lezen waard is.

220 pag.

Leerplanontwikkeling in het Nederlandse onderwijs voor 12- tot 18-jarigen,

i t12,50
Ofschoon steeds meer jongeren in de leeftijd van 16 tot JB jaar deelnemen
aan het volledig dagonderwijs, gaan nog altijd veel jongeren in die leeftijdscategorie van school, overwegend van het LBO en het MAVO. Het zijn in het
bijzonder arbeiderskinderen en meisjes die vroegtijdig het onderwijs verlaten.
De drempel naar het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) is voor de laatsten
veelal te hoog. Dit "gat in de mammoetwet" dient nodig opgevuld te worden
door invoering van de volledige leerplicht tot 18 jaar. De noodzakelijke verbreding van het MBO staat centraal in deze onderwijsstudieuitgave. Daarnaast
aandacht voor de invloed van de huidige ekonomische krisis op onderwijspolitieke vraagstukken en voor de mislukking van het participatie-onderwijs.

onderwijs, 192 pag.

Ui Hem van de Berg e.a., Het recht om te leren; 16 - 18-jarigen in het

In Nederland bestaan momenteel zeven NLO's, een nieuw en officieel nog
experimenteel onderwijstype voor de opleiding van tweede- en derdegraadsdocenten. Deze uitgave belicht de problemen die gepaard gingen met de invoering van de Nieuwe Lerarenopleiding. De bijdragen, waaronder die van
de Alg. Bond van Onderwijzend Personeel (ABOP) en het Med. Genootschap van •
Leraren (NGL), benadrukken de noodzaak van goed opgeleide leerkrachten,
>._
gekoppeld aan een kwalitatief hoogstaande vernieuwing van het voortgezet : .._,
• Y, onderwijs.
_. '

G. Stel l inga e.a. , De Nieuwe Lerarenopleiding; een bijdrage aan
onderwijsvernieuwing ? 160 pag.

Nog te verschijnen numniers: Burgerlijkheid en theologie (nr. 58)
Teksten godsdienstkritiek II
Industriepastoraat
Architectuur
Politieke lezing van de bijbel II

ELTHETO

Dit boek zou oorspronkelijk verschijnen bij de Arbeiderspers, de uitgeverij
van de SDAP, doch werd geweigerd door toedoen van dr. W. Banning, die Kuiper
te radikaal achtte. Frits Kuiper poogt zijn ontwikkeling in de richting van
het socialisme weer te geven aan de hand van artikelen uit de periode 1927 1933. In het laatste artifcel, speciaal voor de bundel geschreven, verantwoordt
de schrijver de uitgave ervan onder verwijzing naar het destijds aan de
TOcht gekomen fascisme in Duitsland. Een uniek boek eindelijk verschenen,
;nog immer aktueel, waarin de keuze van de christen voor het socialisme scherp
'•aan de orde wordt gesteld.

Frits Kuiper, Christen en socialist, 136 pag., Lustrumuitgave CvS 1979
Publikatie ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de
beweging Christenen voor het Socialisme en van de Doopsgezinde
Vredesgemeente in Nederland.
ƒ 12,50

CHRISTENEN VOOR HET SOCIALISME

Peze uitgave bevat de Tambacher rede van Karl Barth uit 1919 in de eerste
/>.
Nederlandse vertaling. In deze rede, gehouden op een kongres van religieussocialisten te Tambach, rekent de bekende Zwitserse theoloog af met het
religieus-socialisme, onder de titel "De christen in de maatschappij". In
het tweede deel een uitvoerig komnentaar van de Westduitse theoloog Marquardt,
waarin de historische, theologische en politieke achtergronden van de rede
van Barth en van de beweging van het religieus-socialisme.

Karl Barth, De christen in de maatschappij; Friedrich Wilhelm Harquardt,
Tambach nu, 192 pag., Lustrumuitgave NCSV 1978,
/ 15,00
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