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De laatste Ledennieuwsbfief van dit kalenderjaar ligt voor u. Alweer niet zo dik.
Het deel van het verslag van het startweeV
end dat de vorige maal ontbrak is er nu
wel. Verder een stukje van de sociaal- ekc
nomische groep. Ze zijn een manifest aan
het worbereiden en op 16 februari willc-n
ze de ideeën met anderen bespreken.
Verder is opgenomen een brief aan kardinaal Ratzinger mbt. tot de aanvallen op
de bevrijdingstheologie in Latijns-Amerika.

D AT A .lijst

Intussen is de diskussiedag over de strati

8 december; Landelijke vergadering

gie van de vredesbeweging gewwest. Daarva:

16 februari:Rondom het manifest van de

treft u een verslag aan. De aanwezigen

sociaal ekonomische groep

vonden genoeg aanleiding om met het thema

16 maart: Landelijke vergadering

verder te gaan. Hopelijk horen we binnenkort nog eens iets van hen.

ENIGE DATA ZIJN DUS GEWIJZIGD!

De landelijke vergadering nadert alweer m
rasse schreden. Vooral als de datun daarvoor naar voren wordt geschoven. Dit ivm.
een symposium van de Vereniging voor
Theologie en Maatschappij. De stukken die
oa. betrekking hebben op de LV zijn de
begroting en

het stuk "BasiBbeweging

Landelijke Vergadering, Thema1*.

INHOUD
DATA-lijst
van de redaktie
mededelingen
Landelijke vergadering
sociaal-ekonoraische groep
verslag v.d. diskussie over vrede
begroting
Basisbeweging Nederland
Notulen startw'eekend vervolg
Brief aan het Vaticaan

1
1
2
3
3
3,

6, 7
8,9
10, 11
12

; "Op zaterdag 8 en zondag
y december organiseert de NCSV
lelr;-:udie- en verhalcnveekcnd

een bij- een

de Nederlandse staat dagvaarden voor
een proces, waarin de rechter de plaatsing van kruisraketten in ons land, vol-

over de

verhi len rond do. profeet Elisa. Naast deze

gens de eis van de stichting moet verbie-

t

vcrhc- leri,die gar.-.n over de moeizame strijd

den. Naast 16.000 andere eisers heeft

voor

ook CvS zich als eiser aangemeld,

rede ec gerechtigheid in het Israël

van '"r- koningentijd, zullen we verhalen, .

b) Krugerrand-aktie: Onder de leus

gedi -htan tr> toneelfragmenten lezen van

"Krugerrand: bloedgeld voor apartheid"

hedendaagse schrijvers uit de DDR, zoals

voert het Komitte Zuidelij k-Afrika aktie

Volk^r Braun, Jfeiner Muller .Christa Wolf,
•ü e vrede en gerechtigheid op vergelijk*re wijze in luni v/er K. aan de orde stellen.

tegen verkoop vsn de Krugerrand door
een aantal Nederlandse banken. Goud maakt
± de helft uit van de uitvoer van Zuid-

Met ons allen zullen w.?, deze verhalen le-

Afrika. Met de inkomsten uit uitvoer kan

zen, bestuderen en spelen. Zaterdagavond

onderdrukkiing in het eigen land en agres-

is er feest mat diverse optredens.

sie tegen buurlanden blijven doorgaan.

Het weekend wordt gehouden in Ouderkerk

CvS ondersteuntrnaast vele andere organi-

aan de IJssal, in de boerderij van

saties, deze aktie.

W. de Jong, IJsselt-ijk 242. We begin-

4) De aanvallen van het Vaticaan op

nen on: 10.30 u. Kosten zijn ongeveer ƒ30,-

de bevrijdingstheologie in Latijns-

Opgave voor 1 dzc bij de NCSV Woudenberg-

Amerika zijn helaas nog niet ingetrok-

seweg 54,3707 EX Zeist tel. 03439-

ken. CvS stuurt, in navolging van an-

1226."

dere groeperingen, een brief a^n k

2) Werkdag over Overheid en Burgerlijke

Ratzinger, waarin gesteld wordt, dat

•

"de solidariteit met de armsten zelf

.eboorzaanheid . Op zat. 24 nov. houdt

de Beweging Weiger Defensiebelasting in
de Gertrudeskerk, Hariahoek 9 in Utrecht
een werkdag over problemen tav. burgerlijke
ongehoorzaamheid. Spreker is oa

Piet Visser

Verdere informatie zal na opgave toegezonden worden. BWD, Utrechtseweg 159, Amersfoort tel: 033-10445

3) Ondersteuningen;
a) Proces teger. de staat: Op 21 nov, gaat
de^.stichtinr, "Verbiedt da kruisraketten"

de belangrijkste toetssteen voor het
christendom is".

VERGADERING

VERSLAG"" VAN DE DISKUSSIEDAG OVER I>E

»p 8 dec. in de Obrechtstreat
0.45 u

STRATEGIE VAN DE VREDESBEWEGING

opening
..
Notulen (zie ook de vorige ledennieuwsbrief)
' ...
i

13.30 u Pauze
... . .....
14.00 u basisbeweging-Nederland, wat

a) Vrede en gerechtigheid: wat betekent

intensiever kontakt met hen
zie ook verderop in de Ledennieuws
(

wordende kloof tussen refonnisten en radiki
len inde vredesbeweging.
2) De Europa-politiek als nieuwe roll-back'

zijn de mogelijkheden van een
i

1) De IKV^top en het zich schikken in de
parlemantaire demokratie. De steeds groter

1.15 u Mededelingen
i 2. 00 u .Begroting

De volgende punten zijn aan de orde geweest

een "Europa zonder grootmachten" voor de
derde wereld?
b) De interventies in Oost-Europa. Wat kur

brief.

5.30 u wvttk
6.00 sluiting

nen we doen om eera scherpe Oost-Westkonfror

OCIAAL

3) Het IKV en de kerken. Het IKV dat (zie

-

tatie op de konventie Amsterdam 1985 te voc
komen.

EKONOMISCHE GROEP

de laatste vredeskrant) op de stoel van de
et werk van de Sociaal-economische groep
aat voort, maar er is een moeilijkheid.
e tijd. die bet schrijven van een Soc.c. Manifest vraagt meer tijd en. meer oerweging, dan de leden hadden ingeschat.
e bespreking van het "product" op t deember zal dan ook niet kunnen doorgaan.
e nieuwe datum is 16 februari, plaats:
ibrechtstraat 43. Utrecht.
-l
II
III
iV
V

inifest ral 5 delen omvatten:
Analyse,
Gevo Igen ,
Alternatieven,
Kerk— en reliegie-critiek,
Wat te doen als CvS?

kerkleiding gaat zitten (zorg: hoe gaan we
om met polarisatie?). Wat ligt in het verlengde van eerdere ICTO-akties van CvS?
Nav. puntlwerd er gesteld dat het besluit
van 1 juni een duidelijke verdeeldheid binnen de vredesbeweging heeft doen ontstaan. Een deel van de vredesbeweging mn.

, . ..

binnen het IKV ziet positieve punten in
dit besluit en zegt dit te willen benutten.
Een ander deel van de vredesbeweging vond

te hebben nog twee vragen als groep aan
ie leden.
fie vil de door ons geschreven versie
rerb'éter'en t.a.v. de moeilijkheidsgraad
Ln tekst en schrijfwijzen?
rfie wil ons produkt op een heldere wijze
"lay-out-en"?

dit al zo ongeveer een plaatsingsbes luit
en zag hierin ook het failliet van de

Ie soc.-ec. -groep.

punten in het besluit ziet,is tegen burger-

parlementaire weg om de kruisraketten tegen
te houden.
Het deel van de vredesbeweging dat positiev
lijke ongehoorzaamheid. Dit past nl. niet
in de parlementaire weg om de kruisraketten
tegen te houden.

3

Ho . ijK-.ri^zaf.i.e.net.'dat 'deel van de vre—

het geval is geweest (Vietnam) , een''feil

ü;.:1-':" «jing'ir- hc\ feit dat ze inet

anti-Reagankampanje gevoerd wordt. Naast

:"> p p " i t i c v e konten ven liet besluit

argumenten als dat .er sprake iz van een

i . i e t t doe c. Er vorken geen nieuwe ak-

Nederlandse vredesbeweging, gevicht
op

i V l ' _ e i t e n ondernomen.Veeleer vindt

dere argumenten genoemd.

ti.f.r bezinning rodig; bezinning omr .r<

r e s u l t a t e n hier, werden er ook an-

Hoewel Reagan door velen wellicht be-

j «Je v r a a g wat de parlemetaire

v»2j; iiog te bieden heeft en wat er mo-

schouwd wordt als een oude zot, is het

' t £ l i ; V . if cit cic positieve kanten van

inzicht dat hij een heel machtakotnplex

het •!..£!lui t.Tot akties- leidt het echter

belichaamt, iets heel anders. De mate

(no> nis t , ' - J : e r v i j l men ckties van

waarin de bewapeningsmachinerie en het

bur e.erlijUe cTi^ehouiz-aaiuheid te ver

hele westerse industriële machtskomplex

'• ,

verstrengeld zijn met de problemen

'

t £aan.' •

'•

•*

[

t—u" deel v Ai'de vredesbeweging dat

voor de derde wereld-landen, dat ontgaat

niets góeJj zie- c ir. het 1 juni besluit

een groot deel van de vredesbeweging.

komt niet veel v .-.ree r dr.n wanhoopsakties.

Er kan niet over vrede gepraat worden

Momenteel vindt aar. akties alleen het

zonder over imperialisme te praten. Het
vermoeden werd geuit, dat inen onwille-

proces ,tegen de staat plaats en akties
van de BWD, .die naar alle waarschijn-

keurig weet, dat als men Reagan en zijn

lijkheid niet r.a:; sa e I gaan .worden,

politiek-laat vallen, men hiermee, in

.

de eigeji vangers /beurs snijdt. En'We1!— '

Wel is «r basiptci tot een volks-,

licht is dat te veel gevraagd vpor.de

petitionnenent. Al eercicr i.s er 1 mil—

vrede. Het is te verwachten dat Ameri— .

joe.i h.andtehc.riiTi.^n opgehaald tegen

ka het niet ongestraft zal lèteh wanneer

de N-boa en zijn er t^iee grote demon-

Nederland zou besluiten geen raketten

str_aties g«weect. Wil het petitionneaent

te(laten) plaatsen. Ze kunnen straffen

sycces,g^noeud kunnen worden dan
moeten.er veel meev dan 1 miljoen

.

.handteJ'^nir.gen opgehaald worden, bv.
3 .ailjpen nn dat zal een hele klus rijn.
Hoewel d e , grootte van de verdeeldheid
gerelativeerd Uan worden, is het wel
e e n - f e i t . d a t de^eer.hèid altijd ,op een
smalle basis h e e f t berust.
Nu-^Reagan-op "net punt staat .herkozen
te. voiden,

rees de vraag v/aarom er

riet roals destijut; bij Johnson het

...

.

dmv. ekonomischc «arkti.".»:. ^o ;i"^«~--> '—*•
Nederlandse bedrijfsleven op . een aantal
gevoelige punten treffen. Doorpratend
hierover kwam de behoefte naar boven om
een goede analyse te maken.
Hoewel niet een direkte band gejcien werd
tussen analyse en strategie'vond inen
'• • - •

.

•

: • • • 'J l

.

tpch dat tpen niet zonder een goede anar t
lyse kon.
' •
'

Hit* ligt wellicht een taak voor CvS.

3) Tav. p o l a r i s a t i e werd opgemerkt dat

Er wordt gedacht aan een thema-nummer

op de voorpagina van de vredeskrant iets

van Opstand of wellicht een bros j u r e .

over het \i

Verder vond men dat de leus ^Kernwa-

Polarisatie is wel een item voor de vre-

pens de wereld uit, omte beginnen uit

desbeweging, maar niet de belangrijkste.

Nederalnd" in ere herstellen.

Het moet niet zoveel aandacht krijgen

2) D« gedachte dat er een nieuwe roll( •"

*'

" .

back aan de gang is, is afkomstig van
von Meyenfeldt. Hij is aktief geweest in het IKV, maar heeft het IKV
verlaten vanwege de manier van omgaan
fflP*- Oost-Europa. Er werd gekonstateerd
.(

van een "om-te beginnen in Neder- , » : • ' •-

-T\" geen sprake is.De arrogantie

tav. OE is groot: weliswaar is er in
OE een vredesbeweging, maér die van
West-Europa is het grootst. De vredesbeweging hier is onafhankelijk en
i •

''- • '

met de officiële vredesbeweging in OE
heeft oen 'niet veel-op. De grootmachten
moeten zroel uit OE als/WE, maar

al-

leen voor OE heeft dat'tnaatschappelijke
gevolgen; WE mag blijven zoals het is.
Tav. de konveritie' in Amsterdam (waar van.
i

IKV een belangrijke organisator

is; zal geprobeerd wordenx .om de problematiek-van de derde . x wereld aan de
orde te (Sëengen. Mede.;^tódat gevreesd
werd dat het anders uit zal lopen op:
óf een scherpe konfrontat,ie van oa.
IKV metvdé (off iciëleXv.redesbeweging
uit

OE of een-bèpffieïff demonstratie

van innerlijke .verdeeldheid van de
", iJO«» . O •.

westerse vredesbeweging. En dat kunnen
-

;T(1 A.

C P

we echt niet geBruïken.

b e s l u i t had moeten staan.

dat het afleidt van de dingen waar het
over moet gaan.
Opvallend vond men dat het IKV hoe langer
•';.:- hoe meer voor tweezijduge ontwapening

is.

Het voorwaarden stellen vooraf aan het
fee gen houden van de raketten .hier betekent'dat je niet wilt beginnen in Neder' ''• land.

.•

.;: .

Hoewel het van belang is iets met de
polarisatie te doen, betekent .dit niet
dat fer ruimte geschapen moet 'worden voor
meerdere opvattingen: de,, .kruisraketten me
gen. % jjiet geplaatst worden. 'In dit

ver-

band is het van belang.. dat synodes bij
hun uitspraken blijven.

'

'

';

Tav;''-de polarisatie werd ook opgemerkt
dat deze om verschillende redenen nu ook
meer kans krijgt: In de jaren f 70— *75
was het prestige van de VS veel zwakker
dan nu. Veel bewegingen -hebben daarvan
. Zo' -"ook de vredesbeweging.
(aanvankelijk Stop de N-bom) Het IKV is
toen Heel snel gegroei'd. Maar zo langzame
"'hand1 neemt het prestige van de "VS weer
,'komen bewegingen i.n, .het nauw.
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•NOTUELEN STARWEEKEND VERVOLG
r

r

regio-rondje:
Hoge Veluwe -"3 loslopende 'leden . Nu er een f ascismeschöling komt blijkt er een::hoop
te' kunnen: één in Deventer en
Sén of twee in Apeldoorn'. Rotterdam-- non-actief.:
:Groningen - slapend sinds voorjaar. Plan voor 0. E. scholing
met IKV. Fascismescholing met
studentenpastoraat , misschien.
Amsterdam - fascismescholihg
begint. G-een regio-activiteiten
Utrecht •- Eens per 2/3 maanden
zien "we elkaar, soms met thema.
O. E. scholing met studentenpas•toraat.
"^eda - De gehouden OT-E.scho.j: ,ig bleek onvoldoende' basis^
' Voor een regio. Hans blijft
•basisachtige groepen bij elkaar
brengen.
'
Nijmegen - komt ''wel bij 'elkaar
Den Bosch - heeft middag over
, 2-Amerika georganiseerd -en pol.
avondgebed over fascisme... .
,. Noord-Holland - komen nog wel
.-•Mj,_ elkaar ( ?) o. p.'; ov,jr hun
dagelijkse bezigheden. •• • '- >
Friesland - draait ; zonder noemenswaardig k on tak. t me't lande-

'

'

•'

Scholing 'blijkt initiërend te
- kunnen werken, 'is een conclusie .
" "
^'nse wil gr^ag de Oost-Europa
.-. ^holing evalueren. Dat betreft
.Breda, Groningen, Utrecht, i---.
. : y.

'

:

•-

•'

'' '

.. Per^pektieven en elan
:• •<•••-!' •'•
diskussie-:n .a. v. het ^s tok. van;
Han:.
' '•••• :•.< •'---'-••=•.
rondje reacties: •
•>,•. •-•'•'. '"
... Ten wil zeggen dat hij ondanks
;e..en;.volle:. agenda tóch belangstelling voor CvS heeft gekrB..gen... Linkse mensen hebben steun
nodig om zich te handhaven in
..het kerkelijk gebeuren. Het
plan van Han vindt hij wel leuk
AJb ziet vooral mogelijkheden om
.met ekonomie iets te doen, bv.^
een studiedag inklusief bijbelse .theologie.'; Een studiedag";-'
'"n DISK over Van Lseuw.ens.'De-;
i.dcht van het kapitaal' trok
50 mens en !

Gerard ziet de kracht in de organisatie.Een publikatie, zoals de
fascismescholing, kan uitgegeven
worden; scholingen kunnen opgezet
word/en.
•'
Lodewijk verbaasde zich in Han's
stuk erover dat op blz 8 staat:
Het kapitalisme heeft religie
nodig, en verderop: CvS heeft religie nodig, zo ongeveer. De bijbel is juist 'anti-religieus.
Harm: Han vraagt: wat bindt ons?
Tien jaar geleden was er meer elan,
diverse bewegingen begonnen óók in
de kerken op te komen. Nu moet je
als ander uiterste misschien dat
apparaat waar Gerard het over had
in stan^ houden. Socialisme is een
term waar niemand het meer over
heeft. V/ie protesteert tegen'Schoo?'
Alleen derde wereldorganisaties,
maar geen 'christenen' ofzo. Er
wordt een regeringsbeleid uitgevoerd dat we tien jaar geleden vo-or
onmogelijk gehouden 'hadden.
Ab: Toch zijn ook in de kerken de
vragen .van al.ledag v/el aan de orde,
over werkloosheid ,en WAO., Maar hel;
gaat 'in termen van ...' e.er.ii jkJaeid _'
en 'rechtvaardigheid', de werkende,
moet iets afstaan aan de werkloze
etc. terwijl het inkomen uit verT: .
mogen in.een paar jaar .gestegen is
van .9..naar 14.^- Het is niet genoeg
als' CvS 'alleen maar een goed manifest hierover maakt. We moeten ook
de mensen bereiken ö,±e ,wél om
scholing verlegen zitten.
Hans O. vindt niet alleen de struk—
t uu i- maar. juist, de analys-e bindend
voor CvS. Het is godsonmogelijk.om
in kerkelijk Nederland over derde
wereld te praten zonder politiek
moralisme: Nederlandse problemen
zijn luxe .problemen. - .
. , , • ••
Lodewi jk : je...merkt. dus. .dat derde ..•••;
wereldstrijd zo'n religieus- 'ferment'
hééft, je moét dus wel wat van. religie weten.
.
,. • ..
Annemarie mist in de disfcussie .iue;t.;
anti-selcsisme,/toevallig???. . .
Rinse; nu na tien jaar is een aantal
mensen verdv;enen uit CvS. Dat heeft
óók met anti-seksisme te maken...
Tien jaar geleden was de naan CvS al.
voldoende'om De Graaf in Trouw een
hele pagina twee--^e laten -volschrijven.
'•-:.-"
10

Herman : riet Gevaar CvS is bezworen. Men konstateert dat CvS nog
steeds maar 300 leden heeft, en
de stoelpoten zijn niet weggezaagd.
De potentiële dreiging van sen
massale piü^ieke verschuiving- i^
63 niet meer. De vraag is v;at wij
duen nu we :n-iet .meer die macht
hebben die. v/e tien jaar geleden
h idden, om bv. benoemingen tegen
té houden- e.'d. De neiging bestaat
-m je te bes-ciiermen tegen de maatchappelijke -dreigingen. Ik ben
•et niet eens met HEn's analyse
• an het naar binden gekeerd raken
C'" -in CvS; het zijn de maatschappe, .jke ontwikkelingen die CvS naar
binnen gekeerd hebben. - En.--in---z.oa-n_
situatie gedijt bevrijding niet
20.
- • • '• '• •
— .i'ans: In de katholieke kerk is hè t
'oorlog. De kaders organiseren zich.
t
Iet monsterverbond van de Ver.
voor Theologie-en Maatschappij is
c'.e ene poot. Daa* zitten klups in
• (.ie .elkaar 5 jaar geleden niet
:.n de ogen \vil'djen--kijJcern-«._.Inz.icht
:.n die atcxomwais die over ze heen
..uals-t-, en waarom die zo sterk is,
begrip daarvan geeft perspektief
om 't wat langer vol te houden.
Annemarie concludeert dat analyse
een belangrijk bindend elemerrt- "
( Blijft, een steun in de rug.
- ..at gaan"w;e doen?
Er komt een -sociaal-economisch
manifest. Eind van': 't jaar.
Er komt op 5 mei 1985 een congres
o.a. vanuit de basisbeweging 'Bevrijdend geloven.' . •• ' ''
Anneke : de.kracht van onze analy~s~ë die zie 'ik wel. Maar'hoe' bereik
- je groepen die daarmee bezig-zijn?
Ab kent die groepen wel. vanuit
zijn werk.
Jeannette vindt dat verschillend
liggen voor verschillende thema's.
Voor soc.-ec.strijd is er een
groep bedrijfspastores, DISK, een
„struktuur. Dat is een heel mateiële voorwaarde. Maar voor feminisme zijn die kanalen veel vager,
en voor racisme/fascisme sijn ze
er helemaal niet, maar het thema
'leeft' wel algemeen.
Willem komt nieuwe bondgenoten te" „ . „ v , v ^ ^,r^^^,-Uo-^TJ

.a _ / 1

L ... -i. - i -

Han blijft het een probleem vinden hoe v/e aan nieuw kader komen.
Via scholingen blijven bijna
nooit mensen hangen. En dis, dan
worden ze niet opgevangen.
Ha r m : moeten we v/el meer leden?
Han vindt in ieder geval scholing
niet voldoende om te doen voor
CvS. Er moet meer zijn dan alleen
het intellectuele.
Herman/Jeannette : hier klopt
iets niet.
Herman; Feminisme en flikkerij
hebben wel degelijk een anti-intellectualistische v/erking gehad.
Jij (Han)stelt tegenover analyse
en intellect: het geloof. Maar
verstand tegenover spiritualiteit
bezorgt mij rillingen. Daar gaat
het nog steeds niet over wat echt
lekker&prettig is, maar over gesublimeerde lusten. Analyse =
juist: bevrijdende mogelijkheden.
Hanubedoelt niet spiritualiteit
tegenover intellect, maar een ander aspect van scholing en analyse
Hans : een voorbeeld is het weeken
end van KvS-Vlaanderen. Basisbeweging en KvS is daar dichter bij
elkaar. Zij hebben veel meer een
politieke en religieuze kuituur,
zuipen en liederen zingen enzu.
Dat maakt het wat minder gesublimeerd en wat vrolijker.
Einse en Lodewijk vloeken liever
dan dat ze liederen zingen. Rinse;
Ik zie meer in 'ongeloof in de
afgoden ' , dus ATV niet om de werkloosheid cp te lossen, maar omdat
er veel te veel lijven te vroeg
kapot gaan.
Annemarie; maar de spiritualiteit
waar Hans en Han en Ton lol in
hebben is in CvS minder geaccepteerd dan het vloeken van Rinse e
en Lodewijk.
(notuliste: Jeannette)
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Goede vriend (in) ,
Bet lijkt ons nodig en nuttig om als leden van CvS,die her en der betrokken zijn
in de vredesbewegingtbijeen te kernen voor een onderlinge uitwisseling van
ervaringen en blokkades. Waar lopen we tegenop?
Het gaat niet bijvoorbaat om een gezamenlijki initiatief dat we als CvS zouden
moeten neiuen^aar vooreerst een uitwisseling.
Daarom een uitnodiging voor een
- ,
BERAAD op ZATERDAG 27 OKTOBER 10.30u-15.00u
in Cuner a, Nieuwe Gracht 32 in Utrecht
(N.B. dus niet in de Obrechtstraat , zoals in
de CvS-ledennieuvs brief stond)
Agenda;
10.30u
—
'''" .45u
'v

1.De IKV-top en het zich schikken in de parlementair-Jemokratische
orde. De steeds groter wordende kloof tussen, r e f o r m i s t e n en radika.len in de vredesbeweging.
2. De Europa-politiek als nieuwe rcfll-back?
a)Vrede en gerechtigheid :V'at b e t e k e n t een "Europa zonder grootmachten"
voor de Derde W t r e l d ?
ib)De interventies in Oost-Europa
Wat kunnen we doen om een scherpe O O s t - W e s t k o n f r o n t a t i e op de konventie Amsterdam 19C5 (of rrn' p c r h i ^ n vel om het doorgaan van de konventie
z e l f ) te voorkotnpn?

13.00u

pauze

13.A5u

3. Het IKV en du kerken. Het I KV dat (zie laatste vredeskrant) op de
stoel van de kerkleiding gaat zitten (zorgihoe gaan we om met polarisatie). Wat ligt in het ver lengde 'van eerdere ICTOakties van CvS?

15.00u

sluiting

Ieder wordt verzocht zelf brood mee te nemen. Er zal /A,- worden gevraagd als
bijdrage in koffie en raalhuur.
^
*, ^ ieder die uitgen Uigd wordt tevoren teltfon isch laten weten als hij of zij
. "' et komt?
*•- rjo is op maandag,dinsdag en v r i j d a g op het e e k r e t a r i a a t .
..-Ie 2
•de voorbereidingsgrocp ,

Deze uitnodiging gaat naar de regionale kontakt personen en naar:

Rubricering:

ACD

1)

1748768
2 O SEP. UW

I) Zo nodig andere rubricering aangeven.
Distr.:
Afschr.:

Datum ontmoeting

Datum rapport

Volgno. Inf. rapp.

13 eept. 1984
Betreft:

CvS-STABTVEEKEND

Op l en 2 september 198k werd te Utrecht het startweekend gehouden van
de beweging Christenen voor het Socialisme (CvS), deels in gebouw De
Kargadoor, deels in de nieuwe secretariaatsruimte van de C.v.S.
Aanwezig waren :

Voor een bedrag van ƒ 5-000.- staat uit aan achterstallige contributie.
zal proberen orde in de chaoa te brengen en de inning
aan de regio's opdragen.
Mededelingen
De C.v.S. is in de Beweging Weigering; Defensi «belasting (BVD) vertegenwoordigd in de persoon van
Formeel werd tot nieuwe secretaris benoemd . ...
uit
Amsterdam. De oude secretaris
vertrekt naar- .Noo'rwegen om daar
Rubricering:

ACTIE zonder ov/erleg met B.V/.O. |

1}

Rubricering:

1)

l) Zo nodig andere rubricering aangeven.
VERVOLGBLAD Nr.

Bij npRrqfjg-/inf

rapport nr.

onderzoek te doen naar de houding van de Noorse Lutherse Kerk tijdens
de Tweede Wereldoorlog.
heeft meegewerkt aan de
totstandkoming van de fasciamescholing van dit jaar en is jarenlang
actief geweest in de vrouwengroep. Van daaruit heeft zij een tijd meegedraaid in de stuurgroep. Zij is de eerste vrouwelijke en niet theologisch geschoolde secretaris.
Voor wat betreft de financiën vormen
*n
de liaison met de Nederlandse Christen Studentenvereniging
(.NCSV). Het is volgens hen een droeve ervaring bij elke bijeenkomst
een nieuw NCSV-bestuur aan te treffen dat zich niet gebonden acht aan
toezeggingen gedaan door het oude.
Bij de laatste vergadering is een bedrag van ƒ 10.000.- aan de CvS toegezegd. Nog nader moet worden beslist over 25 procent van een onlangs
afgekomen erfenis die de NCSV nog te verwachten had. Hiermee zou dan
nog eens een bedrag van ƒ 17-500-- ter beschikking van de CvS komen.
In diverse regio's zal deze winter een fascisraescholing worden gehouden,
waarvoor
"n
de
scholingsmap samenstelden.
meldt, dat van alle aanvragen om subsidie er slechts
twee serieus in behandeling zijn genomen : de N.H.Kerk en het Haellafonds.
prees als lectuur voor de economische studiegroep aan het
boek De Nacht van het Kapitaal van Arend Th. van Leeuwen. Samen met de
auteur wordt het boek thans bij D.I.S.K. behandeld. Het Vrije Volk
van 30 of 31 augustus bevat een interview met Van LEEUWEN; in Eltheto
recenseert Bert ter SCEEGGET het boek.
De Stuurgroep
Geruime tijd werd over het functioneren van de stuurgroep gesproken
onder andere naar aanleiding van de bij dit rapport gevoegde toelichting
Van een goed functionerend orgaan dat organiseert en stimuleert is geen
sprake. Opgemerkt werd dat teveel actieve CvS-ers uit de stuurgroep na
verloop van tijd voor de beweging verloren gaan. Men is nog wel bezig,
maar meestal niet voor de CvS.
Daarnaast wordt de CvS bijn
nooit voor iets uitgenodigd.
, die zichzelf een buiten
parlementair stuurgroeplid noemt (hij is zelden aanwezig), meende dat de
CvS zichzelf nadrukkelijker moet presenteren, omdat de CvS vanuit de
kerken niet meer gevraagd wordt.
"" uit Den Haag (
, werkzaam bij het GAK, wordt aaïi de
stuurgroep toegevoegd om over de CvS te zijner tijd (re Organisatieadviezen uit ta brengen. De VRIES is lid van de P.v.d.A. en is daarmee
het «erste stuurgroeplid van die partij dat de CvS in haar tienjarig
bestaan heeft gehad.
Als nieuwe leden zijn aan de stuurgroep toegevoegd :
uit Sneek '
; hij was twee jaar lid van de
synode van de N.H.Kerk;
uit Nieuwe Niedorp
Uit de stuurgroep is een dagelijks bestuur gevormd, dat na het uittreden
van
nog slechts bestaat uit
en
De vredeskrant
Over de ter gelegenheid van de aanstaande vredeeweek uitgebrachte
vredeskrant werd algemeen een negatief oordeel uitgesproken.
Rubricering:

A C T I E zonder ov/erlecj met B A/. O.

1)

Rubricering:

1)

1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Bij «f>a>at*e /inf. rapport nr. 2

VERVOLGBLAD Nr.

Vooral over het omslagverhaal van
waa men niet te spreken. Men
vroeg zich af of er iets tegen was te schrijven.
wist dat Trouw en Hervormd Nederland geen mogelijkheden boden. Tegen di
thema oppositie voeren kost te veel leden, vinden de bladen.
Het organisatievraagstuk
De CvS wordt geconfronteerd met een terugloop van het ledental. Daarnaa
is het karakter van de beweging in de afgelopen 10 jaar nogal veranderd
Men begon aanvankelijk als kritisch theologische groep met veel strijdterreinen. "We steken wel overal de neus in, maar ia er ook sprake van
een eigea gezicht en een zelfstandige koers ?".
: "Tien jaar geleden wilden we nog wel eens proberen poten
onder stoelen vandaan te zagen. Nu zijn we een club waarbij je je
gemakkelijk thuis voelt en waarvan geen bedreiging meer uitgaat".
: "Voor practische zaken hebben we al actiegroepen genoeg.
Wij van de CvS moeten de mensen hebben voor analyses waaraan anderen
niet toekomen.
meent dat de CvS daarom mensen moet aantrekken uit de
sociaal-economische sector. Doen we dat niet dan zakken we nog verder a
is verontrust over het feit dat de CvS geen inbreng meer heeft
op kerkeli.ik-politiek terrein.
: "Die invloed was er vroeger wel en liep vaak via de
universiteiten. De mensen van vroeger werken nog wel, maar niet meer
voor ons.
Geconstateerd wordt dat de regio's niet functioneren. Rotterdam sluimer
Amsterdam gaat na een inactief jaar nu beginnen met de fasciamescholing
ïïit de regio Apeldoorn komen 3 & k mensen bij elkaar. In Groningen slae
de CvS. In Utrecht komt nen nog wel bij elkaar hoewel de laatste bijeer
komst slechts door drie mensen werd bezocht; een nieuwe afspraak is nic
gemaakt. Breda heeft twee jaar bestaan maar is nu uiteengevallen.
In Nijmegen zijn nog wel CvS-ers, maar die werken binnen de basisbewegi
De conclusie mag luiden dat binnen de CvS geen enkele binding bestaat.
Scholingprogramma's worden nog wel gevolgd, maar kennen geen vervolg,
ook niet wanneer niet-CvS-ers deelnemen.
meent dat de beweging op sterven na dood is, maar dat toch mo«
worden doorgegaan met de weinige mogelijkheden die er zijn. Uitbouwen
van het bestaande en geen nieuwe dingen opzetten.
vroeg zich af waarop de CvS zich moet richten : groei van hel
ledental of op kwaliteit en ideologie. Hijzelf kiest voor het laatste,
situatie van de beweging is identiek aan die van "klein links".
Zondagmiddag werd gesproken over de financiële situatie van de CvS en c
gang van zaken rond het blad pp s tajnd.
De aangekondigde ontmoeting met Spaanse migranten ging niet door omdat
de voorbereiding onvoldoende was uitgewerkt.
Nu
als (laatste ?) betaalde secretaris vertrekt, zoekt men
naar mogelijkheden om met een stagiair, werkloze of dienstweigeraar
het secretariaat te bemannen.
zal plusminus drie da$
per week aanwezig zijn, maar moet in verband met studie nog wel eens
verzuimen. Men riep vrijwilligers/liefhebbers op, zich ter leniging var
de nood aan te melden. Zie verder de bijgevoegde ledennieuwsbrief.
en
, beiden lid van de Opstand-redacti
kwamen vertellen dat dringend behoefte was aan uitbreiding van het aanl
redacteuren, daar zij van de groep van zes als enigen waren overgeblev*
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Rubricering:

1)

BARM£NT 50 Jahre danacn
1 .-Joh'. 14:6
•oh.10:1,9

tf)

3itte Fassung von der

dischen CvS-delegation.
ƒ, / '^ ^ •?
s^-t/b' 7 7-^

"''

// .
Der Herr, der heute lebt und von sich spricht ( "Ihr sollt Meine Zeugen
sein"), wirft Licht auf das, was wir gerade tun: die Existenz der Erde
auf s Spiel setzen durch eine zügellose Anwendung unserer technischen
und wissenschaftlichen Möglichkeiten. Darum dürfen wir uns dieser offenbarten Tatsachlichkeit nicht entziehen. Wir gehorchen und vertrauen nur
Ihm.
Wir verwerfen die Irrlehre, als könnte die ökonomie oder der Rüstungswettlauf, oder das Recht des Starksten oder der Natur (der Rasse, des
Geschlechts), oder welche Wahrheit auch immer, als eigengesetzliches
Geschehen auch nur irgendeinen EinfluB ausüben neben oder gegenüber dem
Licht der Welt.

1

i Kor.1:30
Das Licht des auferstandenen Herrni auf das Geschehen ruft die Kirche
und alle Menschen auf, zum Vorschein zu kommen: gehen zum Licht bedeutet, daB man den eigenen Anteil an der Verluderung auf sich nimmt und
eingesteht. Die Kirche moge sich selber nicht in Gemeinplatzen verlieren über "die böse Welt", "Kernwaffen als demonisch" etc., sondern die
eigene Sünde bekennen: was sie tut und woran sie mitschuldig ist (wessen
Bündnispartner sie ist).
Wir verwerfen die Irrlehre, daB uns das letzte Urteil zusteht über Menschen (Auslander, Gastarbeiter, Prauen, Homosexuelle), über Völker (die
USA oder die UdSSR), über diese Erde ( um sie zu vernichten durch Atom—
waffen oder Umweltverschmutzung oder auf andere Art).

Die Kirche lebt aus der Versöhnung - die versprochen ist dem Bekennen
eigenen Versagens - und verkündet diese Veraöhnung = es_geht_auch anders!
Denn der lebende Herr h at eine eigene Beziehung mit allen Menschen und
Völkern und spricht sie - auch die Politiker - von da her an.
Wir verwerfen die Irrlehre, daB die Kirche dieser Verbundenheit mit Jesus
als dem Haupt der Kirche und Herrn der Welt nach eigenem Belieben oder
nach irgendwelchen herrschenden politischen Einsichten Gestalt geben kanc
Alle Sachkenntais in geistlichen oder weltlichen Dingen muB also geprüft werden an Ihm, der gesagt hat: "kommt alle zu mir, die ihr ermüdet und belastet seid" und ..."verhindert sie nicht".

Die "Belasteten und i.rn.-lvie~eu" , die Arbeitslosen und Kleinen kommen zu
Wort (ist das Wort), ihnen wird Mitspracherecht gegeben: sie sind das
Gewissen der Kirche.
Als Kirche der Armen verwerf en wir die Irrlehre , da3 das persönliche
Gewissen oder eine bestimmte Theologie oder irgendéin anderes Institut
das entscheidende Wort für sich Vordert. Die Kirche herrscht nicht über
Gewissen, sondern ruft alle auf - und das bindend - urn selbst Stellung
zu nehmen, urn einen eigenen BeschluJ3 zu fassen und sich nicht langer
hinter irgendetwas zu verstecken. Auf das niemand mehr sagen kann: "ich
habe es nicht gewuBt" oder "es ist nicht wahr".
*\?
"l ^e Obrigkeit existiert nicht zum Schutz der Starken und Gesunden - die(
haben das nicht nötig -, sondern für die Schwachen und Wehrlosen, die
nicht vergeblich um Hilfe rufen durf en. Die Obrigkeit ist berufen, urn
die Burger voreinander zu be schut zen anstatt sie gegeneinander aufzu—
hetzen (durch Anerkennung der Centrum-Part ei etc.). Die Obrigkeit hat die
Pf licht, Arbeitslosen (=Wehrlosen) EinfluB zu geben anstatt sie schach- "
matt zu setzen: 800.000 Menschen unter uns sind aller Machtmittel (z.B.
Streik etc.) beraubt, sodaB sie völlig abhaugig sind auch bezüglich der
Höhe (Tiefe) des Arbeitslosengeldes : sie sind vogeUTrei. Die Kirche kann
nicht bestimmen, wie die Obrigkeit den Wehrlosen EinfluB und einen Teil
vom Leben gibt, wohl aber, daB die Obrigkeit das Recht des Starken bricht
Es ist eine Irrlehre, dieses Schema dieser Welt, daB "dern, der schon
gegeben wird, und dern, der nicht hat, genommen wird, was er (noch)

Matth. 28:20
2 Tim. 2:9
Um wirklich f rei zu sei hat Christus uns f rei gemacht. Der sog. "freie
Westen" ist davon kein Abbild, sondern eine demonische Umkehrung: "unser
Wohlstand ist gegründet auf die Ausbeutung der Britten Welt, unsere
Freiheit ist gegründet auf die Unfreiheit in der Zweiten Welt" (Sasja
Malco) .
Wir verwerf en die Irrlehre, da£ der Freie Markt, die freie MeinungsauBerung, die Freiheit der Religion etc. i m Wort fundiert und uns versprochen
seien. Uns ist versprochen, sit den Verdaramteu dieser Erde zu leiden und
p-^.t ihnen aufzustehen in Recht und Frieden.
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Kie oren beeft OB .t*., hoeren II f. 10.-sexe-polit ieke lezing v. d.
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net lezen van Ruth
verschillende leeservaringen
met het boek Suth

f.

Fallus en Foetus
Poging om het verband .tussen
abortushetze en homohaat aan
te tonen . .....
.

f. 10. —
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ledennieuwsbrief

et 1CTO een vredesbeweging?
f. 2.50
onderzoek naar het vredesbeweging
karakter en .haar verbindingen
naar het ,OSL.
..
- .. : .
Christenen voor het„Socialisme .f.
Inforaatieboekje over:.-Wat
voor socialisme willen wij?
A n t i f a s c i s n ^ scholing
komt b i n n e n k o r t uit

•»>-•.•**:"

Christenen
voor het
socialisme

Wie oren heeft on te horen ~ I ' : f. 7:50
materialistische exegeses

Christenen voor het Socialisme
Woudenbergseweg M
3707 HX Zeist • 03439-226

BETAALD
ZEIST

2.50

f. 15.--

Al deze publikaties zijn zonder verzendkosten geprijsd. Bestellingen aan het
secretariaat, toezending
inclusief girostortingskaart volgt dan.

woudenbergseweg
3707 HX ZEIST
tel. 03439-1226
giro 55 33 921
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landelyke vergadering
S 6 -5
Gebouw O 42
Oranjesingel 42

.

.

Routebeschrijving: Vanuit .de uitgang
van het station rechtdoor lopen naar
het Keizer Karelplein, daar ongeveer
recht tegenover jde Oranjesingel inlopen.
•»- •

AGENDA:
1. Notulen van 16 decenber 1983
Notulen van 17 aaart 1984
2. Mededelingen van de Secretaris en
van de Stuurgroep, (zie ook onder
het hoofd: mededelingen van de Secretaris. )
Evaluatie van het Lustrua.

4. Herziening van de begroting.
( zie voor begroting en toelichting onder het hoofd Financieën.)
5

Opvolging van de Secretaris.
( zie voor toelichting onder mededelingen van de secretaris.)

6. Presentatie en eerste discussieronde van de
ANTI-FASCISME SCHOLING.
( zie voor een toelichting onder
het hoofd Anti-fascismestriJd.)
7. Wat verder ter tafel komt.
8. Sluiting rond 16.00 uur.
Zou de regio Utrecht dez.e keer de no
tulen willen verzorgen?

stuurgroep
<as van de Berg
.nnemarie Booy
;an Dijk
.ia Dijkstra
llem v.d.Meiden
-ode-vijk P.-'ngnalda
<erard Sonsen
ea Zijlstra
werk:

(•I.
030
030
050
02154
030
020
055
030
030

mededelingen van de
secretaris:

plaats;

3

t'

715638
884456
717922
21093
733586
723154
215271
882713
531829

Hierbij ontvangen jullie de 5*
ledennieuwsbrief van tJit seiroen.
Het verhaal, dat Rinse R.B.'-t i jdens de
ochtendvergadering hield zal vanwege
ruimtegebrek In de volgende ledennieuwsbrief afgedrukt worden.
:
We overwegen de ledennieuwsbrief in een
wat aantrekkelijker jasje te Bteken. We
zullen er echter nog wel even mee moeten experimenteren/ tot we de Juiste
vor» gevonden hebben. Deze keer zal er
gedeeltelijk van een nieuwe lay-out
sprake zijn. Tijdgebrek bij de productie heeft tot op heden Bteeds een rol (
gespeeld, naar hopelijk gaat het er
langzamerhand beter uit zien. Dit was
reeds een langer levend verlangen 'van
de stuurgroep en de Secretaria.
De Bolllcitatie-coBBi*sie, bestaande uir
Jeannette v. Béuzeko», Marian Rigtèr eo
Han Dijk, zal verslat doen van haar bevindingen. We zullen de aoeilijke situatie moeten bespreken, die is ont»*door het wegvallen van het Henna-fonds
en de tot nu toe tegenvallende financiële ondersteuning van de NCSV.. Wat
zijn de konsekwentie hiervan voor de
opvolging van de huidige secretaris?
De bespreking hiervan ral onder punt 5
op de landelijke vergadering aan de orde komen
Mot vriendelijke groet van Jullie
secretaris
Han Dijk.

(

RNANCIEEN;
UITGAVEN.
Bureaukosten:
Huur
Afschrijving iav.'
Tel.- «r porti
Ab, en documentatie
subtotaal:
Personeelkoaten :
Secretaris sal.
reie «n vera. kat,
vrijwilliger( a)
subtotaal

3EGROT IHGS YOORBIEL
voor 26 aei 1984.

liSüROTING VArl
10 dec 1933

7.500."
5.500.—
4. 500.-500.--

13.900.—

18.000.—
29i'000.'—

Totaal uitgaven:

1. 600.--

30.'600.—

30.'600.—

l.OOO.—
400.—

1.500.—
500. —

7.600.—

56.200.—

7)
8)
9)"
10)"

500.—
l.OOO.—
l.OOO.—

500. —
500.—

2) "
3)
4)
5)
6)

29.000.--

1.600.'—

Verenigingskosten:
Stuurgr.' D.B,
l.OOO.1—
Land.' verg. /Regio ' s1.500.'—
latera. activ»
l.OOO.' —
Int, secret.'
500.—
Weekends
500.—
Congres res«rver»;
l.OOO.1—
Schol, voorber.'
600.:—
Ledemvieuwsbr.
1.500.—
Propaganda
subtotaal:

1) "

5.4-00.—
3.500.—
4.500.—
500.—

11)

12)
13)
14)
15)"
16)
17)"
6.900.— 18)
51.400.— 20)

INKOMSTEN.
uit publikaties:
Bijdrage Opstand
9.500.—
Bijdrage Bijz. publ . 1.000.—
Bijdrage Sch. doe.
500.—
Voorraad verk.
500.—
subtotaal:

9.500.—
1.000.—

500.—

11.500. —

2.000.—

13.000.—

21)
22)
23) M
24)
25)

Uit contributies:
Totaal inkomsten:

18.000.—

29.500.—

18.000. — 26)
31.000.— 27)

Tekort

26.700.—

20. 400. — 28)

Donaties:
Finaal tekort:

9.000.—

9.0CO.—

29)

17.700.—

11.400.—

30)

Da begrotingsposten waar er verschillen optrodcn tussen do
van 10 dec. 1933 en h e t wijzigingsvoorstel voor P.6 raoi 1984 zijn
m e t een " a c h t e r het regelnummer aan^e^even.
re^el 26 Contributies f . 13.000,-- achterstallige contributies f. 5.000.--.

'f
Flarden van de diskussie in vredesgroep It

Over relatie CvS-IKV: CvS heeft vanaf het bs<jin n:e>-ren3».n a*n de ÏKV
pagne,ma^r herft wel steeds ha-ar ei/ren punten
betrekking: op

het verban']

ingebracht.Dit had vooral

tussen ekonomie %n bewr.pening- en op de Ooat-

Europa—standpunten van het IKV.
Zijn de standpunten van CvS wel

voldoende duidelijk in het IKV ? CvS-ers

draaien gewoon als persoon mee in IKY-groepen.Sons schreven ze in IKVbladen.
Kisschien is het nodip de diskusrie tus. er i

diverse vredesgroepen

meer

te organiseren? Deze di?kus--ie vindt wel plaats, ir^-r ne*r n.a..v. concrete

gebeurtenissen.
De vredesbeweging is te ad-hoc bezi^.Een fundamentele diskussie over de
te volden 3tra.tegie wordt ontzettend optre'noudei: dor>r de kruisrakettenkwestie."
N.a.v. stelllnp 1:
We kunnen ons niet Veperken tot de oost-west-tefrenstellin^want de tegenstelling noord-zuid is daar rechtstreeks K,ee verbonden.
In hoeverre moet de linkse beweging hier het socialisme in oost-Europa
bekritiseren ? Is het n i e t beter ori te proberen dp voorwaarden voor ontvikkelinf?; van .het s-:or i.-Oinr-e te verbotersr ,doi-r bv. 'iet anti-ccrr.Tiunisiiie
hier te bestreden ?
Je moet wel onde:'scneid n a k e n tuinen ;-int:co - -'trunisr.'e er; anticoir-rrunismeJ
Veel anticommunisme hier is in f e i t e niet meer .!an ant-;st voor wezenlÜKe
veranderingen.
liet is historisch er. ideologisch goed o:r onderscheid te rpaken tussen leer
en praktijk.Het k a p i t a l i f j m p in }iet weFt.en en het socialisme in oost-i:uropa
zyn twee historisch pegroeide jiraktijV.en.
Vanuit CvS-Vlaanderen: Moeten we de totalitaire fjov.jet-I.'nie dan verdedigen?
Dat is -zeker in België - een onmogelijkheid.In België in voor de meeste
mensen in elk /creval nodig: het zoeken van een

a u t e n t i e k e weg,kritiek heb-

ben op beide systemen.
We moeten goed beseffen dat we wel kritiek kunnen hebben op de wijze waarop
het socialisme is gerealiseerd in de S,U.,mo.iir dat er peen mogelijkheid is
on1 het beste van socialisme én kapitalisme tn behouden en weg te dromen
over een ideie toekomst.We kunnen, ge K n 'derde wep' zoeken.Er moet ten
damentele keuze fcenvvikt worden tussen

socialisme en kapitalisme.
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1

CvS

Op zaterdag 28 april 198^ werd te Utrecht een feestelijke studiedag
georganiseerd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de bewegin
Christenen voor het Socialisme (CvS).
In zijn inleiding verwelkomde stuurgroeplit.
J> afgevaa.
digden uit de BRD, J, afgevaardigden van Kristenen voor het Socialisme
uit Vlaardingen (onder wie .
/ en £én afgevaardigde_yan
Chrêtiens pour Socialisme, ook uit België.
Wegens ziekte van
hield
een toespraak,
waarin nog eens werd gewezen op de uitspraken van Karl BARTH, gedaan
in zijn rede voor de verzamelde socialisten te Tambach. Nadruk werd
gelegd op het streven niet slechts op deelterreinen werkzaam te zijn
maar op het gehele terrein van het leven.
Op deze toespraak reageerde
namens de basisbeweging. De
basisbeweging voelt zich solidair met de Christenen voor het socialisrr
maar is op een breder terrein actief en laat volgens
wat minder
scherpe geluiden hnren.
bood gelukwensen aan namens de interuniversitaire werkgroep feminisme ^en ^heologie.
Vervolgens sprak
~~
• als CvS-er. Hij sprak zich meer uit voor een pragmatische daadkracht in tegenstelling tot
, die
vooral vanuit dogma's wil werken.
De ochtend werd afgesloten met een persconferentie.
's Middags werd groepsgewijs gediscussieerd rond de thema's : vrede,
sociaal-economische strijd, anti-racisme, feminisme, theologie/
materialistische exegese en marxisme. Aan deze laatste werkgroep namei
7 personen deel >
. trad op a-ls gespreksleider.
Onder de aanwezigen bevond zich
•
. lid CPN en naar eigen
' zeggen afkomstig uit een orthodox Nederlands Hervormd milieu. Hij brac!
een CPN-brochure van Albert BENSCHOP onder de aandacht : "Voor een
vrijheidslievend en democratisch communisme".
De gespreksgroep over vrede stond onder leiding van
verder namen geen CvS-ers deel. Een ambtenaar uit Zoetermeer
vertelde van zijn ervaringen met een stiltekring, waaraan hij als
IKV-er regelmatig deelneemt.
Het dagprogramma werd besloten met een verklaring van CvS-secretaris
Voor de avond was een feestprogramma georganiseerd.
Bi jla^en :
programma feestelijke studiedag;
verklaring landelijke stuursgroep.
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. ---iiilo'ji^^ a au de faaatiiijks o c uur groep vau Christenen voor het Socialisme
ter gelegenheid van het tien-jari^ bestaan van de beweging.
' *-

23 april 1984

10 jaar beweging Christenen, voor het Socialisme in. t-fóderland
. . .en bewogen dac we hebben. . .
f

Bij haar oprichcing in 1974 WÓE de beweging Christenen vroor hec Socialisme
velen een doom in het oog. Een bevegi.ng v*n christenen die het marxiame serieas wilden nemen, er t-en radicale gcdsclianstkritiek op na hielden en wilden
verken aan een linkse, aeezderheid in Nederland inclusief de communis ten, werkte
alleen al vanwege haar naam en dat programma voor: vele— en ni.et alleen rechtsekerkmensen als een rode lap op eer. s tier. Want linkse geluiden x-farden in de
kerken in 1974 niet veel gehoord ;wei bewogen ar christenen aart de rand van
en buiten de kerken.maar hun invloed waa njarginaal,ht'.a getalssterkte te verwaarlozen. Onze oecumenische beweging CvS die een bijbaloe koppigheid paarde
aan een verregaande radicaliteit, die van christelijke politiek niets moest
weten(ook al wilden ze wel met christendemokrater. samenwerken! ) en die in
communisten medeburgers van het Rijk Gocls wenste

te zien, irriteerde velen,

maar oefende aan de andere kant een aanzienlijke aantrekkingskracht uit op
mensen die in de kerken op een andera vijze dan de. gebruikelijke, theologische
reflektie en maatschappelijke aknivitei'c met elkaar verbmc'er.. In c!e loep van
de tien jaar van ons heataan is ar ook iti d-5 kerken veel veranderd .Er zijn
•;&el meer linkse mensen aktief binnen eïi aan de rand var- de kerken dan tien
jaar geleden, vaak georganiseerd op belangrijke "deelce::rein.en"zoalö da vredesbewegingCStop de N-büm„IKy.Pa3: Christi.Kerk ün Vrede, v touwen voor VrederDoopsgezinde Vredesgroep en BWT;),óe vroMwenbevisging,de politieke ea Ceminiatieae
bijbellezing, in industrieoastoraat, verenigingen van pastoraal werkenden en
werkverdanden van homofiele dominees en pastorcs.ör ia aen brede besisbewsging
van kritiese gemeentan 211 groepen, e.axovoort .

Christenen voor het Socialisme hebben daar iu dis tien jaar zeker toe bijgedragen, hebben gestimuleerd, gecoördineerd en verbanden ge lagd^tneo logies -en
politiek studiemateriaal aangedjragen.uiteenlopende publikaties verzorgd, aktiviteiten ontplooid. De beweging heaft 2ich in die tien jear tevens uitvoerig
bezonnen, heef t zich geschoold , heeft de kluisters van e«n eng begrepen socia;i-iiiae afgeschud en zich een nieux-?a en wijdere radicaliteit eigen .gemaakt. Dat
^ing scna met grote passen nonder ora te zien w.ia er volgde ., c orns ook stuurloos
door het vele tiieuwe dar. zic'h vanuit a?.gen kring en van dajir'uuite.n aandiende,
:.M eens in geestvervoering, dan weer Jn gepast 'zynisme .y-» kenden, perloden vat».

bloei en van teruggang, navelstaarder i j was ons niet vreemd en ar werd niet
altijd even duchtig aan de veg gatinnrerd .3e ouderling» hand binnen, de beweging
«erkte soms drempelverhogend. voor wie zich nieusgierig op de hoogte wilde stallen.Mede daardoor is CvS ao° stteds e s T: kleine bcvegingjook al XE de uitstraling van ons denkan, er. doen breder dan getalsmatig, gemeten kan vorden.Nog atee.'s
is het niet cnze pretentie aen mas.3ao£Vé^i.rig i; 2 viordnri. ;wel i: i j n. we van :>lan
f
weer meer naar buiten te tradaa &n aan on;:e ^anureUkiagskracht te -Berken.Want
vsn ona bestaansrecht 2.H n. ve ook in 195^ jveruuigd S £11 er is genoeg te doen.
Het wordt bijv.hoog tijd dat i-= reiübbe,r-.-.a politi.-al'. vari da huidige regering
vordt gekeerd. . .dat rro'-itvonnirip. tovert ra-i-isue plaatsvi-ult. En het zcu jammer
zijn,als ter linkerzijde vsn het C.UA zich n-^ i:é-ir groepen gaau organiseren.,
die wel een andere politiek «/ensea.maar

daarbij gc=eii heil zieu in samenwer-

king met cotnmunisten en zich niet wensen aan ::e sluicen bij bestaande linkse
partijen.

Want hoeveel er ook binnen de kerken beweagt.da ongelijktijdigheid,diversiteit en beperkte blikrichting van. die bewegingen v/ordt door velen die bewegen
als een tekort ervaren.Alle energie r? cht zich op i:eer belangrijke deelterreinen,maar voor een dragende maatschappij analyse die de diverse strijdterreinen
met elkaar verbindt en dus een toekomstvisie waarin nat een aiet zonder het
ander beweegt is vaak geen. tijd,geen energie o: simpelweg geen

gelegenheid.

Binnen de beweging Christensa voor aer. Socialisme zi}-\e met die samenhang
programmaties bezig.zoakén we naar verbanden iusatn. vrouwenstri.jd en bijbelse
theologie,tussen vrftdasbeweging en bevrijding van gepantserde lijven,Luseen
anti-racisme en Paulus 'brief aan de Gfi.lr.tsn.0n.ze eruaring \t het zoeken
naar zulke dwarsverbanden verrijkend werkt en uitlicht oplevert op het messi—
aaiisè perspektief dat in de uüssrl.as jood noch grie.k,s'i.aaf nocli vrxje,niet manlijk en niet vroin^olijk is.

Christenen voor het Socialisme noemen we ors nog steeds ..Niet: omdat er in
onze soc.ialisme-opvatci-ig in tien jaar niets veranderd zon zijn.Wal omdat we
vinden dat • het formuleren van een socialistisch p&rspektie.t in i 984 zo mogelijk
nog meer dan in 1974 noodzakelijk is .Tenslotte sijr. er nog steeds veel ta ve.el
christenen voor het kapitalisme,ook als ze evr.. denken dac ar een derde weg
mogelijk is.W-i willen ons verbinden mnt wie dat "eenvoudige'' verlangen dat
da produktiemidc'alen in handen, v.-an de gemeenschap korcen n.">g fojraiulsren. . .met
n'ie strukturele vilt:trnat.ie"en asnciratjen :.n de sirrijd tegen het kapitalisme...

- 3-

:TIL:'. wie
r.an

voor eenzijdige ontwapening zijn . . . m e e vis een eind willen taakea

een. patriarchale maatschappij, .t^e. v i e van. Ke.'c B.ijk Gc.is drotnen.

Christenen voor hec Socialisae u l i j t"?: or^-e n.&.a£T: ü'. o u s pi-ogranana.We gaan
Icor niet théologie en. pclitiek > r r j.ec scholing en ak?:i.e 5 al5 suurdasen: en als zou:aad zout eri dat met steeds maer aianssu.
»

'foor de

stuurgroep

V 7 illem van der Keiden,voorzitcar
j',:..n Dijk,sekretaris
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Feestelijke studiedag

C.v.S.

een n e d e r l a n d s - en e n g e l s t a l i g e u i t n o d i g i n g
van de b e w e g i n g C h r i s t e n e n voor het Socialisme voor het b i j w o n e n van
een f e e s t e l i j k e s t u d i e d a g " ''O .jaar C h r i s t e n e n voor het S o c i a l i s m e " ,

o'/^pN'q n^c BA/.O.
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Geachte Heer/Mevrouw,
De beweging '-h'.-1 s. 1
staat lü jaar!
Dit feit willen we op een passende wan?.•„•r v i :>i-ï.u.ln april 1974 i-- do
beweging een feit geworden met de bf-uoo" ir, i o,ri "..imfcfi du Kerken het
socialisme als een legitieme positie v no v cu~ -j • . ienan ;.an <'.e orde te
stellen. We wilden geen nieuwe politieke ..art.i.) (.i/n zeker geen christelijke !) vormen .geen sekte zijn en gean gclc-gi ^iu;eor<le richting binnen
de kerk:we wilden de kerken in hun tot i'.l J Lei i. au: s p reken en de eenheid,
van links binnen de kerken represente»-!^» . T ••;•.-• g-^lefrcnheirj van ons tienjarig bestaan willen we nagaan wat daar va:, u-jr-.-ciit. ^ekotrjeu is.maa*1
ook hebbtïn v/e het idee,dat niet;ï v:ir. :i.--:--o op t i .-ia n aktuali tei t heeft
ingeboet.
Op zaterdag 28 april a. s. huhben w,- .u-c pla : i o u r; da.^ te organiseren,
waarop dit soort vragen thematies a.\ de nrci;.- i:ur;nen koioc:n. Het ligt
in de bedoeling,dat Drs.Dick Boer een in i c-;id j i.u; r'.al houden .waarin de7.e vragc-n evaluerend en met hr;t oog op u-j coelcc-'
•n\st tor sprake zullen
komen. Na tlez inleiding zullen een ^uiU.a'1 b^'-..3.uu; Mensc;n u i t - d e kerken
OTJ ü vraag hoo
in de gelegenheid gesteld worden yrn kor
ze CvS in de algelopen jaren aiji' fs^".
.• rc\k>;n ze aan
de beweg;ing hebben. Op dit moment is ni:
i s'ie ü.-it zull-_-n
sijn.Na d« middag is
g-^iopenhe ici o1
•. .' o ;.rro«pen door
te praten over s teil ia^-Rn . waarin d'- vr--r
••oor socialisme
*e willen" toeyosnaden. is cp >iet sru'-o; f.
'vi: j/ro-^pen worden
gevormd n . a . v . aandacht s punt: e n , c! i o v >;. r
:ic ixas.i' bestaan
centraal hebboti gestaan:
vrede , sociaal--ekono;nie.?e s t v i ~.d , a n t. !.•-•' ••
terialis t.icse exegese en tnar:\e .
'r:-.! v, i l t u.ijn,
We richtir-n ons tot u met do vraag et' \:
:; i'
die tijdeus het ochtendgedeel ce k<jvt r--.-•..:-r <•?••. TO !
v.'- f. •. v a n I;fc»t
bcstaan van sen beweging al.y de o;"• 10., '10 v .. . ..- J.v-y *
.ir. r f p. ï.-eiit -regengekomen on wat even tve-Tl LÏW vi'agcü o r •••:>,' . ;•.'. >. ;L z; \.
We zouden het op prijs -3tolle r i. ..j :-.- -j •.;.>.; . ' ..< f ,'5 i;i>.;-..,-1 ;:. s . wilt' l^ten weten of u daartoe bereid bent nn r.i • ••. o.' di,:-. u ^v /LUI a. .f n*: t . C on
kunnen we evt. bijtijds J'>op; iemand :y;>:.: ,•'•- - •.- . c r-ctr?. ••. p.nri.1 .*i"ijp'.: u
van ons een eopie van het. artikcJ -"'A1?'-, v. i:v : -j j .-•. • ï-. c ^V.'Lleti wij"
uit ons informaticboekje . Di t artikel is n-i irrc-j t; j:, evc- üi^ Isü'sSie b in-
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CvS - financieel .
1.

2.

Op Woudschoten te Zeist , het landelijk secretariaat van de beweging Christenen voor het Socialisme (CvS) werd vernomen , dat de
financiële situatie zorgelijk is.
Het bestuur van de Nederlandse Christen Studenten Vereniging (NCSV.
lijkt niet van zins de CvS een. startkapitaaltje mee te geven nu deze beweging sinds 1 januari 198^ van de NCSV is komen los te staan
Bij de begroting voor dit jaar was met zo'n gift eigenlijk al rekenii
gehouden.
De penibele situatie blijkt voorts uit het feit dat in februari hè'
salaris van secretaris '
niet van de CvS-girorekening 'betaa!
kon worden .
Een andere zware post,/ is het bedrag van ƒ 1200,- , zijnde de deel
namekosten van
. eu
"
) aan het inte
nationaal congres van de CvS, dat onlangs,in Barcelona werd gehoud
Er bestaat voorts nog geen zekerheid da.
uit
Bussum haar belofte gestand doet , door haar woning aan ae CvS te
laten.
vermoedt dat de CvS haar woning zal verkopen , terwi
zij graag zou zien dat de beweging het huis een secretariaatsfunct
geeft, al was het alleen maar om haar "rechtse" buren te pesten.
Daarbij komt, dat
, die nu in Spanje overwintert, in Nederlan
bij nader inzien toch graag over een pied a terre wil beschikken.
) uit Apeldoorn , de penningmeester , schafte
onlangs stencilapparatuur aan ; tegenover deze uitgave staan nog
geen inkomsten.
B-i notariskosten , verband houdend met het zelfstandig worden van
CvS, bedragen ƒ 500,-- .
Ook over 1983 heeft het blad Opstand zichzelf kunnen bedruipen;
men sloot af met een batig saldo van ƒ 10.000,- .
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.
Distr.:

Sijlage(n):

Afschr.:
Volgno. Inf. rapp.

Datum rapport

Evaluatie

A _ a/b - 2

13 juni 198^
Betreft:

CvS - landelijk .

Met ingang van 1.8.'8^ zal de CvS gehuisvest
zijn in het pand
van de wereld /vredeswinkel
aan de Obrechtstraat k~5 te Utrecht .
Men heeft daar tevens de beschikking over een vergaderruimte en
kan gebruik maken van een aantal centrale voorzieningen, zoals
stencil- en afdrukapparatuur .

_
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GEEN ACTIE zonder ov/erleg met

Rubricering:
200 A 03

1)

o tulen' van het

Etartv.<ee!-:end van CvS, ^-k " sei.:-të:ïi"ber.

1 7rt 0 9 5 7 5

."

Z a t e r d a g o c h t e n d . Genotuleerd door Inez en porry.
Vertegenv.'oordigd : de r e g i o ' s G r o n i n g e n , Friesland, N i j m e g e n , U t r e c h t , NoordHolland N o o r d , Baarn, R o t t e r d a m , Breda, A m s t e r d a m en Enschede. Verder is er
een belangstellende uit
Notulen

van

Arnhem.

de vorige keer worden'goedgekeurd (vorige keer, d.w.z. de

landelijke v e r g a d e r i n g van 16 april in N i j m e g e n . ) .
M e d e d e l i n g e n : toelichting b:j een aantal p u n t e n (ter

vergadering is

T t e d e d e l i n g e n u i t g e r e i k t , zal ook wel bij de l e d e n n i e u w s b r i e f
.

een vel

verstuurd wordt-n/.

19/ 20 n 8itv/isseling n e t K v S V l a a n d e r e n : Han prijst deze aan, twS kan ons i e t s

te bieden hebben in de diskussies over verbreding van de beweging en de pro-•^lemntiek van de v e r z u i l i n g . Wat b e t r e f t

dit

weerTnd, en het seminar in M u n s t e r

> v e r geweld en g e w e l d l o o s h e i d er. de v r e d e s b e w e g i n g van CfS/BRD (17-20 n o v . ) ,
alp. er vrouwen naar toe g a a n , willen zij dit

doorgeven aan de v r o u w e n g r o e p ?

. t , a . v . het 10-jarig b e s t a n n van CvS - S p a n j e is nog niet besloten of er iem a n d heen zal gaan. De beweging kan het niet betalen. Er is misschien wel een
k l e i n e reis-subsidie voer iemarid die wil gaan.
. het jaarverslag van de bafj-sbeweging is uit.

v e r d e r loopt het kontakt

tussen basisbeweging en Cvs nog eteeds.
. de s t a t u t e n van CvS zijn voor l,- te koop.
. er rr.oet een kaskomraissie komen volgens die s t a t u t e n . Er zijn minstens 2
m e n s e n nodig voor oen jaarlijkse k o n t r o l e van de p e n n i n g e n . J a a p H e l d o r i n g
i. G r o n i n g e n ) en w i l l e m v . d . M e i d e n ( . U t r e c h t ) m e l d e n zich
. o o'.-: moet c-r nog e e n r e d a k t i e s t ? . t u u t

aan.

voor O p s t a n d k o m e n , i n d e r d a a d .

CvS m o e t ?,ich ;neer o p d r i n c e n 3?,r. het n e J e r l a n d s e volk, b.v. via p e r s b e r i c h •:.-n. J e a n e t t t en Harm h e b b e n er e e n t j e van dit w e e k e n d gemaakt voor het ANF
^•f-t-v*
ove-r het ICTO en CvS . ( T r o u w schijnt i e t s te h e b b e n o p g e n o m e n ) .
Thema: ig h e t ICTO een v r e d e s b e w e g i n g ?
Piet van de Ploeg m a a k t e in zijn i n l e i d i n g d u i d e l i j k van niet.
Gelukkig n e m e n we d e z e i n l e i d i n g van Piet op in
kan beperken tot

O p s t a n d , zodat ik rae hier

een w e e r g a v e van de diskussie erna.

Vraag Hans 0.: Hoe komt het dat het ICTO in

de katholieke kerk geen i n v l o e d

h e e f t ? Piet: in de r.k.kerk zijn geen goede v o o r w a a r d e n daarvoor ( ? ) .

Klaas:

B o v e n d i e n is in de r . k . k e r k Pax Christi die door de kerkelijke a u t o r i t e i t e n
G e l e g i t i m e e r d is

en zo een tej-en.'tracht b i e d t .

rioc r'.it l i e t n e t üe Herir.vormde Vreriesra.-'-d? Dese pakt het wat n e t t e r aan. N e t t e
Bannen O . - K , W a g n e r , Fhilipe. De HV i n openl'v'-er dan het

ICTO: zij g e b r u i k t

',-t 'no.'i Vfin een vredesbc\veging niet om te verhullen dat ze in
t o g e n i e d e r e v e r n i e u w i n g in
E n d y : let

de kerk ie.

wel, ook loc vc'.n het ICTO is

~

f e i t e een k l u p

"•'._" - :

de r e l a t i e tussen het I K V en de k e r k e n

p r o b l e i n a t i e s . De - S l n l n n n i k r a n t b. v. s p e e l t h i e r handig op in.

(Piet: er ie

ir.deria.ad een hè].e markt open tu-rcen IKV en ICTO. Allerlei nieuwe k l u p j e s
gr'/pen een s t u k j e van cue- s i a r - x t . ) Maar dit is niet alleen n e g a t i e f , ' z o ' n
Sjaloon-r beleid kar. naar alle kanten uitwerken. Je moet ook naar het e f f o k t
op de lezer k\]k'en! Sjaloom kost uit h e t z e l f d e theologiese milieu als hst
ICTO , maar h e e f t een distantie -tot dic-ns politieke s t a n d p u n t e n . Zo st ia t
er opeer.e een i n t e r v i e w met Ben ter Veer in 7,0' n krant.
Het IKV irioet sich o o'.: o::: cl o kerk(r.ense:: j bokc eimeren, niet alles als

een

ideologie^e ' ct.ap t e r u g ' zi'.-ri.
Hans stopt als
niet eens is

strategie o c- brie-f' vr.r ao besc/Jbppsn ertussen als

men het

rr.ot n e t IKV nü-.o.r v: c l t o t ~ c. n atoc.:V:-.vapt-ris ie.

'.'at kunnen v/e al;: C v S kotii'.roet d o e n , b. v, op avonüon waar I C T O v e r t e g e n w o c r .-ligcrs komen zieKrn? Edu.y: dat

.igt aar; de zar.l; soms is

te £a;:.n op ICTG-opT.erkinêün. Piet: p r j ü l e e - n i J r, dat in
i / r e e d g e o r g a n i s e e r d overlc-g iy met b e t r e k k i n g tot

het zinnig om in

de kerken alleen oor 1

de vr3<iestrijd. Van ander-:

dingen h e e f t men v a a k ' g e e n v e r s t a n d ' . -Ho h o , de derde wereldbeweging en
vrou-ycn. hebben ook invloed pn leggen verbod met vrede en ontwapening.
-Juist aan CvS is de taak on duidelijk te maice . da\ het ICTO geen vredes-c-.'-lng is.

CvS ziet ncim-lijk de sar.enhang t u i s e n de strijdterreinen, die

het j.».." op ^ijn r.cinior or indou?/t , óók. Als T O d a n i g zJjn we een tegenpool-»
"•let is

b e l p n g r i j k dat ook de i K V - t c o gaat r. a c' .nken over h e t ICTO. Marjan CM

Flc-t schrijven •;:.erover eer. ;.r:!ef u.-'-r L:--: n E.U.ZVredüs.lvr.-nt l'?^. Der-/- w o r a t ev'--r Gnt-l bc-£rrr ke-n. b'jna u i e m a n d h e e f t hem
."-t- Fc-:-/ : cn. Door £. jT.r.ii^c :•:• :'.£•• cc-n t...: r;., j,:-; •_;?•.? . ^ i - a l o e r d o:n (5e b&nd met

de

':'-r...c-n te vor.'jtrr : ? n . V c i - J o r l.' ; --.t:i •'•:• kni-r-'ü ..li-.ii t € z",;J- gedaan, zoals daar
•,"n ef-n i n t o r v i v v , r1.e t CD/. j o r L g . - r r - T lii de J u u j d v r e ..esP ,-ant. Knievallen

.a.-i.r

-.-se niddenmo-it d\!:>.
3g'iJ r.et Fax Ci'.rls'<•*.. or .'.a;.-.- ••-••:-n r.' ü ^ r i - k r cr-:anirseerd worden van cie stuurgroep m e t Fay Christ?. . O; e---:: \ c r i g e l^n-.lol ;ke v e r g a d e r i n g is
vc.li z o ' n rje.T-prsk c..:

.?';.

het belang

uo.en star;cweekend zat. 3. sept- 'Q3 * 's middags
4- Benoeming van leden stuurgroep volgens procedure In stituten:
Ries Mnaswinkel, Bas vd Berg, Lodewijk Bignaldar ?rans Jozef Hirsch,
Karieke Hutsemaker, Ria Dijkstra, Annemarie Booy. Eén vakature "blijft.
+ Financiële situatie
-Door wegvallen band met NCSV is een financiële aktie nodig. Wat hier
aan te doen? Donatiekampagne Opstand/CvS reeds 6383 gulden "binnen, hetgeen er goetf uitziet; Notabel enli j st heeft al 1265 gulden opgeleverd;
Achter subsidie-inogeli jkheden wordt aangezeten.
-Gesprek met Eltheto-redaktie is informatief gebleven. Eltheto is een
zelfstandige stichting/Inkomsten voor CvS door abonnee-gelden, dus
moot het aantal abonnementen van ,£•*•••.»/^^-t. omhoog.'
s /S meemt Han Dijk in dienst onder de zelfde voorwaarden als NCSV.
, Daarom is er een extra-bedrag van 10 a 15 duizend gulden nodig.
-Aanbod om een huis van iemand over te nemen tegen een symbolisch bedrgg.
-Andere huisvesting voor CvS is nodig. Woudschoten ligt te excentrisch.
M-ï=3schien kan het kantoortje beter naar Utreecht of zo. We kunnen voor?.cpig nog wel een jaartje blijven zitten.
-•De NCSV heeft gesuggereerd CvS een startsubsidie te kunnen geven, poals ze dat aan de ÏÏOEP gegeten heeft, men houdt dit nog in overweging.
-Het lïutgersfonds handhaaft de personeelsgarantie.
-V.'ri de lidmaatschapsgelden is 60^ binnen
•Aantal leden is momenteel 293
. ^Aantal Op s t and- abonnee s momenteel 944
'-•'/r_n subsidies is nu nog niets konkreet bekend, wb. de RK worden de
Franciskanen geprobeerd, wb. de NHK wordt de ROS georobeerd, wb. de
Geref. K. wordt het Dienstencentrum gevraagd om informatie. Het Julianafonds moet gevraagd worden om een inventaris-subsidie. Misschien
sijn meer eenmalige subsidies mogelijk.
-Terzijde: Uit de nieuwe beleidsnota van de NCSV blijkt dat ze zich
volledig en uitsluitend toegaatleg^en op de kampwerkorganisatie. Daarom rijst de vraag of de NCSV-Nieuwe-stijl wel de
enige wettige erfgenaam is van de oude NCSV. De Woep heeft
geen erfgelden nodig, Het KRIK-projekt wel. En omdat het
KRIK-projekt dingen uit de oude NCSV kontinueert , dus
' óók NCSV is, zou de KRIK net als de nieuwe NCSV ook erfgelden moeten kunnen krijgen. Op 17 sept. as. ia er ean ledenvergadering van de NCSV over de nota. De stuurgroep zal evt.
stappen in overweging nemen.
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christenen voor het socialisme.
cwtefocan
t.n.v.
kiSlc-p«~Ojakt dar- nc«v.r«isit

: Betref t . - s u b s i d i e a a n v r a g e

Zeist 7 oktober 1983

Geachte
Door middel van deze brief willen wij u in overweging geven de beweging Christenen voor het Socialisme(hierna:CvS)
financieel te ondersteunen.
Om deze aanvrage bij u toe te lichten geven we eerst een
algemeen beeld van doelstelling en aktiviteiten van de beweging, schetsen daarna cie huidige situatie en geven u een globaal inzicht in de fir.anciéle si tuati.e .Mocht u na lezing ..-•dere toelichting wensen,dan zijn wij daartoe uiteraard gaarne
bereid.
Algemeen.
De nederlandse afdeling van de internationale beweging Christenen voor het Socialisme werd opgericht in 1974.Men vond toen
onderdak bij de Nederlandse Christen-Studenten Vereniging(NCSV)
en wel bij het Kritiese Kerkprojee t(KRIK) van de NCSV.Dit KRIKproject is later in CvS opgegaan.Door deze ontwikkeling,maar
ook krachtens beider doelstelling,zijn de NCSV en CvS'in de
loop der jaren inhoudelijk uit elkaar gegroeid.De NCSV immers
richt zich met name op studenten en scholieren,CvS is meer en
meer een beweging geworden die zich oriënteert op kerkmensen.'
CvS stelt zich ten doel in de kerken aandacht te vragen voor
de strijd van de arbeidersbeweging en de 'bevrijdingsbewegingen
in de derde wereld en hier.Zij stelt het socialisme voor als
een legitieme keuze van christenen op politiek niveau.
Als middelen gebruikt zij daarvoor het organiseren van studiebijeenkomsten ,manifestaties en diskussieavonden,de publik'atie van tijdschrif ten , boeken en brochures, het opEetten van
en participeren in l inks-pol.itieke aktiviteiten binnen de
kerken,het verzorgen van publiciteit, e.d.Een paar voorbeelden:
- Jaarlijks wordt door een scholingsgroep een scholing uitgewerkt die in het hele land wordt gebruik t.Leden scholen zich
samen met belangstellenden en sympathisanten gedurende een
aantal avonden .Themaas die de afgelopen jaren a^.-v -d<D..orde zijn
g e we e s t'.religieus social isme , mi li t ar i sme , f emini sme ,'Oa.s t-Europa.
Het komende jaar gas c de scholing over fascisme.

- Een ander gebied waarop CvS al jaren aktief is,is de zgn.
mater! Vil «t i se h-,: e .v.•-.:•.: .u- van Li jbe l Lek s uer,. In 1976 werd de

leesm ethode van Fernando Belo(Portugal) en Michel Clevehöt(Frankrijk)voor het eerst door CvS op een studiconferentie in Nederland
geïntroduceerd.Dat heeft o,s. geresulteerd in het ontstaan van
de landelijke werkgroep materialistische exegese en in de pu.blikatie van een aantal exegesemappen(onder de titel "Wie oren heeft
om te horen... ")en het organiseren van werkdagen over deze wijze
van bijbellezen.
- Sterk hiermee verbonden is het initiëren en stimuleren van verschillende varianten van bevrij dingstheologie:20 hebben we meegewerkt aan en een platform ge'boden voor de ontwikkeling van feministische theologie,van f likkertheologie,etc.Dat platform is
vaak ons twee-maandelijks uitkomende tijdschrift OPSTAND,waarin
behalve aan bovengenoemde zaken aandacht geschonken wordt aan
aktuele ontwikkelingen binnen de kerken,exegese en theologie,de
vredesbeweging binnen en buiten de kerken,de derde wereld-problematiek , anti-racisme , de vrouwenbeweging,a nkondigingen,recensies
e.d.Het aantal abonnees op OPSTAND heeft lange tijd rond de 1200
gelegen,de laatste tijd loopt dat iets terug.
- Een kwestie die de laatste tijd binnen CvS centraal staat is
de diskussie rond "werken in de kerk".Door middel van studieweekends en gespreksdagen komen allerlei kerkelijke werkers uit
de diverse kerken(professionele en vrijwillige)bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en hoe linkse christenen hun banden onderling kunnen verstevigen.
- In Nederland onderhoudt CvS nauwe kontakten met de Basisbeweging Nederland en ondersteunt zij van harte en intensief de IKVcampagne "Help de kernwapens de wereld uit,om te beginnen uit
Nederland 11 en werkt zij op plaatselijk vlak nauw met of binnen
iKV-kernen samen„Da -rnaast zijn er op plaatselijk vlak diverse
kontakten met Raden van Kerken,DISK,Studentenpastoraten en in
wi jkgemeenten of parochies,
- CvS onderhoudt ook internationale kontakten met zusterbewe^in—
gen,vooral in Europa.Onlangs is in Mainz het 3e Europese conc.»- as
van CvS gehouden ,wa.-.r deelnemers uit Noorwegen ,Vlaanderen ,Wallonië,de Bondsrepubliek,Neder land,Frankrijk,I talie,Span je en de
Spaanse emigratie bij elkaar kwamen.Er is hier sprake van een
solidaire vorm van basisoecumene die enorm inspirerend en leer-za.-.m is,en nieuwe perspektieven geeft in het werk van Christenen
voor het Socialisme in de diverse landen.
Deze voorbeelden ter . i l lustratie van onze aktiviteiten op verschillende werkvelden.De beweging CvS is strikt oecumenisch en
bestaat m.n. uit hervormden , katholieken en gereformeerden , a Ismede doopsgezinden.Zij is georganiseerd in een 13-tal regionale
afdelingen.
Sinds 23 augustus j.l. is de beweging CvS als rechtspersoon
erkend ee kent zij dus statuten.Het hoogste orgaan van de beweging is de landelijke vergadering,die vier keer per ga r bijeenkomt.Er is een landelijke stuurgroep die bestuurt en beheert.Uit
haar midden stelt zij een voorzitter en penningmeester aan.De
sekretaris wordt betaald.
De huidige situatie.
De huidige stand van zaken is als volgt:
Tot het voorjaar van 1983 is CvS,zoals gezegd,financiëe l gelieerd
geweest aan de NCSV.Omdat beide groepen steeds sterker hun eigen
weg gingen,de NCSV als kampwerkorganisatie,CvS als beweging van

- 3 linkse kerkmensen,maar ook omdat het de NCSV financieel steeds
minder voor de wind ging,is vanuit de NCSV aan C/S de eis gesteld
in het voorjaar van 1981 zelfstandig te worden^Dit betekent in
concreto ook financiële zeIfstandigheid.Tot nog toe werden de
jaarlijkse begrotingstekorten van CvS gedekt door de NCSV;dat
zal dus in de toekomst niet meer mogelijk zijn„Daarmee houdt de
beweging CvS niet op te bestaan,hoewel de te dragen lasten wel
erg groot gaan worden„Daarvan één voorbeeld:CvS heeft één beroepskracht in dienst,t.w. de landelijke sekretaris,die voor 3 dagen
in de week betaald wordt.Vijf jaar geleden waren dat nog twee beroepskrachten voor 4 resp.3 dagen per week.Voeg daarbij de ontwikkeling van een groeiende beweging CvS en de problemen zullen
duidelijk zijn.Hoewel erg veel werk verricht wordt door vrijwilligers in hun vrije tijd is de sekret a riaatspost veel te zwaar
belast.De keuze " 'e-er moeilijk:óf op zichzelf goeddraaiende
projekten moeten gestopt worden,óf er moet meer ':rek 'T komen in
de finanmcien,zodat de personeelsbezetting bijv.met minstens l
dag kan worden uitgebreid.Dit laatste is met name belangrijk omdat we ons realisren dat we binnen een a. .-.tal jaren financi^"!
geheel zelfstandig zullen moeten zijn.Er moet dus tijd komen om
aandacht te kunnen besteden aan de inkomstenkant van de begroting:
abonnee werving . leden werving, f onës(-'erving , zorg vu t n'i g pT3-en publikatiebeleid,e = d .
Financien .
O n s h u i s h o u d b o e k j e z i e t e r , g l o b a a l g e z i e n s a l s vol c t u i t , n a a r
het voorbeeld van een j a a r b e g r o t i n g :
Inkomsten
OPSTAND-abonnementen ƒ32. 000
ƒ14, 000
ledenbijdragen
ƒ12. 000
g i f t e n , donaties

verkoop p u b l i k a t i e s

ƒ 5.000

nadelig saldo
totaal

ƒ11.000
ƒ74.000

JJi_t_c;j2 ven
salariskosten sekrburokosten(huur e.d,
OPSTAND(druk e.d. )
porti , telefocn
reiskosten vrij'vil l
onkosten lande"' '
me t„ex

ƒ40 ,000
)ƒ 5 ,000
ƒ22 .000
ƒ 2 ,000
ƒ 2 .000
f 3 .000

ƒ74of.vOO

Bovenstaande begroting is slechts een indikatie van het tekort
op ja :.rbasi s „Om uit eerdergenoemde vicieuze cirkel te geraken
zouden de uitgaven voor het sekretariaat verhoogd dienen te worden,zodat de inkomsten vermeerderd kunden worden..
De beweging is bezig een financieel clan op te s tellen,wajrbij
uitgegaan wordt van een fui1-timesekretariaat.Gebaseerd op deze
plaanen zou ons ja rlijkse tekort,beginnend met ca.ƒ30.000,binnen 5 ja^r weggewerkt kunnen worden.Cn deze overgangssituatie
zou een bijdrage van u onze zorgen aanzienlijk kunnen verlichten,
Wij vragen deze ondersteuning met name aan de kerken,omdat wij
ons beschouwen als een deel ervan,een onvervreemdbaar deel.Met
een ondersteuning kunt u ook aangeven,dat het
jat waard is,dat
onze stem gehoord wordt.
Concreet komt ons verzoek op het volgende neer:
Wilt u ons de komende 5 jaar ondersteunen door de tekorten aan
te zuiveren,zodat we in staat blijven ons werk voort te zetten?
Een bijdrage in de vorm van de kosten voor één sekretariaatsdag
ad ƒ13.000,-kan een invulling voor de ondersteuning-zijn»
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Om een voorlopige indruk te geven van ons werk en van de beweging
in het algemeen voegen we de volgende publikaties bij:
-Informatieboekje,1980 o
-een aantal recente nummers van OPSTAND.
-een exemplaar van de exegese-map over het boekje Ruth.
-een exemplaar van de exegesemappen in de serie "Wie oren heeft om
te horen ; „
-een exemplaar van de brochure ''Het ICTO:een vredesbeweging?",nov.198In de hoop,dat wij in voor ons positieve zin iets
van u mogen vernemen,
verblijven wij
met de meeste hoogachting,
namens de landelijke stuurgroep van de
beweging Christenen voor het Socialirme,

landelijk sekretaris

