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Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Het bureau Christenen voor het Socialisme (voorts [CvS] genoemd) werd in 
1974 opgericht en was een uit de Nederlandse Christen-Studenten Vereni-
ging voortgekomen organisatie, die zich ten doel stelde de kerken van bin-
nenuit te veranderen en richting een socialistische interpretatie van het chris-
telijke geloof te bewegen. Tot 1984 bestond zij onder de vleugels van de 
NCSV, daarna moest zij noodgedwongen zelfstandig worden vanwege het 
slechte financiële weer waarin de NCSV verzeild was geraakt. Bekend wer-
den zij vooral door de activiteiten van theologen en studenten als Rinse Ree-
ling Brouwer, Rochus Zuurmond en Dick Boer, die de Universiteit van Am-
sterdam als uitvalsbasis hadden.1 
 De oorspronkelijke Christenen voor het Socialisme-beweging was ontstaan 
in 1971, in Chili, ter ondersteuning van de linkse regering van president Al-
lende. Zij hing een theologie van de revolutie aan en steunde de strijd van de 
arme Latijns-Amerikaanse boeren tegen de grootgrondbezitters.2 Zij ver-
spreidde zich eerst over Latijns-Amerika (In april 1972 werd in Santiago het 
eerste Latijns-Amerikaanse congres van de organisatie gehouden3), alvorens 
richting Europa uit te waaieren. Blijkens het verslag van secretaris Reeling 
Brouwer uit 1978 voelde men zich in Nederland echter niet geheel onderdeel 
van een brede, internationale beweging – de overname van de naam was za-
kelijk en programmatisch, stelde men. Toch waren de standpunten (waarover 
later meer) over het algemeen dezelfde als die van hun Chileense voorgan-
gers. Ook waren er CvS organisaties in andere buitenlanden, zoals de 
Verenigde Staten, Italië, Spanje, Duitsland, Frankrijk, België en Noorwegen, 
o.a., waarmee de Nederlandse tak in contact stond. 
 De Nederlandse tak van de CvS ontstond niet in een nationaal vacuüm. De 
ontzuiling speelde een belangrijke rol en zorgde ervoor dat de oprichters van 
de beweging meer en meer buiten de eigen zuil gingen kijken. Al was het zo 
dat de zuilen nooit hermetisch gesloten waren, de jaren zestig beloofde een 
nieuwe impuls voor onderlinge samenwerking en de verlegging van grenzen 
voorbij de eigen religieuze overtuiging. Er was daarbij ook onvrede over de 
nationale politieke situatie; de christendemocratie en de christelijke partijen 
werden negatief beschouwd en toonden volgens hen alle tekenen van de ar-
rogantie van de macht, waarbij weinig sporen van de oorspronkelijke mens-
lievende boodschap meer te bespeuren waren. 
 De late jaren zestig en zeventig waren tevens de tijd van de zogenaamde 
Nieuwe Sociale Bewegingen. Het marxisme was binnen deze bewegingen 

                                                           
1 Wouter Beekers, ‘Contra de verzoening de bevrijding. De verlossingsidee van de 
Nederlandse beweging Christenen voor het Socialisme in historisch perspectief’, in 
Strijd om de ziel. Christendom en communisme in de twintigste eeuw, (uitgeschreven 
toespraken van gelijknamig congres op 25 april 2017), p. 31-32. 
2 Beatrice de Graaf, Over de Muur. De DDR, de Nederlandse kerken en de vredesbe-
weging, (Utrecht 2004), p.108. 
3 Koos van der Bruggen, ‘Christenen voor het Socialisme vallen niet uit de lucht’, in 
De Nieuwe Linie, (4 oktober 1978).  
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uiterst populair, en veel van de oprichters van de CvS-organisatie kwamen 
voort uit de marxistische studentencultuur van rond 1970. Zij hadden de oor-
log niet meegemaakt en waren door de verbeterde informatievoorzieningen 
en de meer wijdverbreide toegang tot het hoger onderwijs vaak kritischer 
dan de generatie van hun ouders. Zoals theoloog G.H. ter Schegget het stelde 
dachten velen erover:  
 

De maan is haalbaar. Eten voor India niet. Het humane is onhaalbaar ge-
worden, terwijl waanzinnige prestigeobjecten worden verwerkelijkt. De 
wereld, onze welvaartsmaatschappij, die groeit en bloeit op de lijken van 
onze medemensen in de ontwikkelingslanden.4  

 
Ook de Vietnamoorlog droeg in grote mate bij aan de politisering van velen. 
 Binnen de kerkgemeenschappen zelf stonden in deze tijd vernieuwing en 
oecumenisering centraal. Men besefte dat de verschillende denominaties el-
kaar nodig hadden om als één man de rest van de samenleving tegemoet te 
kunnen treden. Een mijlpaal in deze ontwikkeling werd in 1968 bereikt, met 
de oprichting van de Nederlandse Raad van Kerken. Alhoewel al langere tijd 
gesproken kon worden van een “over de afbrokkelende zuil heen kijken”, 
was de CvS eveneens een voorbeeld van een groep christenen die elkaar 
vonden buiten de kerkgebonden organisaties. De meeste leden van de bewe-
ging kwamen bijvoorbeeld uit de drie grootste kerkgemeenschappen, te we-
ten de Rooms-Katholieke, de Nederlands Hervormde en de Gereformeerde. 
 Van binnenuit de kerkelijke wereld veranderen was het devies van de CvS; 
met theologische argumenten diende men de kerkgangers ervan te overtui-
gen ‘…dat het socialisme voor ieder christen een onontkoombare maatschap-
pijvisie was.’5 Er werd stellig gezegd dat men op geen enkele wijze als ver-
vanging wilde functioneren voor de bestaande kerken en politieke organisa-
ties, maar juist daarbinnen het gesprek wilde aangaan. Toch ging men we-
zenlijk anders met het Christendom om. Voor een dergelijke herinvulling 
van het geloof vond men inspiratie in de zogenaamde ‘materialistische exe-
gese.’ Aan de hand van deze methode probeerden de CvS aan te tonen dat de 
bijbel gedurende de hele Christelijke geschiedenis verkeerd was begrepen en 
gelezen, en dat de leken zich te makkelijk lieten meevoeren op de verkon-
digde onwaarheden. Alhoewel men uiteindelijk het koninkrijk Gods op deze 
wereld gevestigd wilde zien, was het primaire doel niet de verandering van 
de samenleving in haar geheel, maar het overtuigen van de kerken van het 
socialistische wereldbeeld. Zoals K.J. Baas stelt, ‘Zodoende was CvS niet 
zozeer maatschappijkritisch, maar “kerkkritisch.”’6 Of, in de woorden van 
penningmeester G. Somsen, die de doelstelling helder verwoorde: ‘De bewe-
ging…stelt zich ten doel de opdracht van de christen, n.l. partijganger der ar-
men te zijn, ook praktisch politiek gestalte te geven en wil met dit oogmerk 
mensen binnen en aan de rand van de kerken het socialisme voor ogen stel-
len als legitieme politieke keuze voor christenen.’7 Ook al kan de term de la-

                                                           
4 Wouter Beekers, Strijd om de ziel. p. 34. 
5 Klaas Jan Baas, Hun God was Links. Een Historische Analyse van de Nederlandse 
Afdeling van de beweging ‘Christenen voor het Socialisme’ (1974-1994) als Nieuwe 
Sociale Beweging, Afstudeer Scriptie Erasmus Universiteit Rotterdam, (Rotterdam 
2002), p. 14. 
6 Ibid., p. 14. 
7 CvS archief 540, doos 9, Vrije Universiteit Amsterdam. 
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ding niet geheel dekken kunnen we de CvS deels karakteriseren als gesecula-
riseerd, omdat de geloofsovertuigingen (en het verlangen naar zingeving) 
aan de moderne omstandigheden en veronderstellingen werden aangepast. 
 Tijdens hun bestaan werden zij door de BVD (Binnenlandse Veiligheids-
dienst) echter gezien als een mantelorganisatie voor de Communistische Par-
tij Nederland, ‘…die het gemunt zou hebben op de “linkse” stroming in de 
kerken, de kerkelijke vredesbeweging en op de confessionele universiteiten 
en theologische faculteiten.’ Er waren inderdaad contacten met het commu-
nistische Oost-Europa. In oktober 1979, bijvoorbeeld, gaf Ost-CDU be-
stuurslid Wolfgang Heyl in Nederland een lezing over de opbouw van het 
socialisme – zij kwamen op uitnodiging van de CvS.8 De beweging werd 
dan ook in de gaten gehouden en nog jaren na de opheffing waren er ondui-
delijkheden over vermeende BVD-mollen binnen de organisatie.9 
 Echter zou het niet terecht zijn volledig mee te gaan met het stigma dat de 
organisatie ‘horig aan Moskou’ was. Zij kregen immers geen directe op-
drachten vanuit de Sovjet-hoofdstad. Er heerste in het begin zelfs enige scep-
sis over Christenen die stelden marxistisch te zijn, en hierover werd dan ook 
gediscussieerd binnen de geheime diensten van de DDR. Zoals B. de Graaf 
stelt, ‘Stasi-medewerkers diskwalificeerden opvattingen van de West-Euro-
pese afdelingen van de Christenen voor het Socialisme als “democratische 
socialisme-modellen in kapitalistische industriestaten.”’ Deze scepsis ver-
dween wel wat toen de CvS zich in 1978 vereenzelvigden met de communis-
tische vredesstrijd en de campagne tegen de neutronenbom; zij werden in-
dertijd ook actief geholpen door de Stasi bij zogenaamde ‘vredesactivitei-
ten’.10 Veel aanhangers waren daarbij openlijk lid waren van de CPN en er 
werd verbintenis werd gevoeld met het zogenaamde ‘Reëel Bestaande Socia-
lisme’ in Oost Europa. Dick Boer, een van de frontmannen van de CvS, was 
bijvoorbeeld jarenlang predikant in Oost-Berlijn – nog een voorbeeld van de 
soms innige contacten. Het werd nodig geacht propaganda te voeren tegen 
‘de waanzinnige, stelselmatige bewapening van het westen.’ Maar, zoals 
Beekers stelt, ‘Aan het eind van de jaren tachtig werd de toon milder. De 
“kluisters van een eng begrepen socialisme” werden afgeschud. De kritiek 
tegen het kapitalisme bleef [wel] centraal staan.’11 
 De CvS is nooit een grote organisatie geweest: op haar hoogtepunt in 1980 
waren er 322 geregistreerde leden en 1156 abonnees op Opstand, het lijfblad 
van de beweging.12 Vergelijk dit met de enorme aantallen mensen die andere 
(linkse) organisaties gedurende de zelfde jaren op de been wisten te krijgen 
en de CvS valt nagenoeg in het niet. Dat kan onder andere verklaard worden 
door het feit dat de CvS geen gewone sociale beweging was. Het kerkelijke 
karakter van de beweging beperkte haar in het werven van leden en de dif-
fuse inhoud van de doelstellingen hielp hieraan ook niet mee. Uiteindelijk 
kwam (na een neergang van tien jaar) met de ontbinding van de CvS en haar 
opgaan in 1992 in de Vereniging voor Theologie en Maatschappij dan ook 
een eind aan haar opmerkelijk streven. 
 

                                                           
8 Beatrice de Graaf, Over de Muur. p. 108-109. 
9 Herman Veenhof, ‘Wie was de mol?’, in Nederlands Dagblad (17 juni 2006), ge-
raadpleegd op 9-1-2020. 
10 Beatrice de Graaf, Over de Muur. p. 109. 
11 Wouter Beekers, Strijd om de ziel. p. 32-33. 
12 Klaas Jan Baas, Hun God was Links. p. 58. 
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Interessant is natuurlijk de vermeende tegenstelling tussen de marxistische, 
socialistische idealen enerzijds en de christelijke overtuiging anderzijds. De 
CvS waren echter niet de eersten die deze ogenschijnlijke tegenpolen pro-
beerden te verenigen. Denk bijvoorbeeld aan Domela Nieuwenhuis, de ge-
wezen Lutherse predikant en tevens het eerste socialistische Tweede Kamer-
lid, of de in 1907 opgerichte Bond van Christen-Socialisten, die als propa-
gandagroep ter verspreiding van socialistische ideeën binnen orthodox-pro-
testantse kringen te boek stond. Sterker nog, men kan stellen dat juist voor 
een niet gering aantal christenen de Industriële Revolutie en haar excessen 
een teken waren dat hervorming van de samenleving richting een socialer 
model de enige juiste christelijk-politieke weg was naar een humaner en eer-
lijker maatschappij. Het is echter goed om erop te wijzen dat er een, welis-
waar in zijn uiterste algemeenheid gesproken, verschil bestond tussen de so-
ciaal-christenen en de christensocialisten, waartoe ook de CvS zouden gaan 
behoren: de eerstgenoemden waren in de eerste plaats christenen, in sociale 
zin begaan met de wereld om hen heen, maar over het algemeen niet pro-re-
volutie. Abraham Kuypers initiële sympathie voor de ‘kleyne luyden’, bij-
voorbeeld, of de sociaalchristelijke (doch zeer antisemitische) Weense bur-
gemeester Karl Lüger. De tweede groep was daarentegen overtuigd van het 
socialisme zoals uitgelegd door Karl Marx en predikte naast de christelijke 
standpunten ook de revolutie. 
  Hierboven noemden we ook al kort een aantal zaken die de CvS-beweging 
in theoretische zin kenmerkten, zoals de theologie van de revolutie en de ma-
terialistische exegese. We zullen hier kort wat dieper op ingaan, omdat het 
deze zaken in het bijzonder zijn die de CvS onderscheidden van andere 
(linkse) Christelijke organisaties ten tijde van de Nieuwe Sociale Bewegin-
gen. Een beschouwing van deze ideeën kan dus een breder licht werpen op 
het wereldbeeld van de CvS. Zoals Beekers stelt lieten de leden zich inspire-
ren  
 

…door de in 1918 geboren Arend van Leeuwen, wiens magnum opus in 
1984 uitkwam: De nacht van het kapitaal. Door het oerwoud van de econo-
mie naar de bronnen van de burgerlijke religie. Daarnaast voelden zij zich 
sterk verbonden met de hervormde theoloog G.H. ter Schegget, die de theo-
logie van de revolutie in 1971 introduceerde. Met ter Schegget beriepen ze 
zich op een lange traditie van sociaal geëngageerd Christendom, waarin 
Karl Barth een niet onbelangrijke rol speelde.13 

 
Verder betreurde men bij de CvS dat marxisme en christendom door de alge-
mene kerken als onverenigbaar werden gezien. Het was inderdaad Marx’ ra-
dicale religiekritiek geweest die hem de status van grote vijand had opgele-
verd. Maar zoals Baas stelt:  
 

de CvS draaide dat om: het aanwezige christendom in de westerse wereld, 
de bestaande kerken en theologen zijn onderdeel van het establishment van 
het kapitalistische Westen, 

 
zo concludeerde men.14 Het heulen van de kerken en de gevestigde theologie 
met de machthebbers, en het gevaar van een hieraan diametraal tegenge-
stelde leer, lag volgens de CvS dan ook ten grondslag aan het feit dat de 
                                                           
13 Wouter Beekers, Strijd om de ziel. p. 32. 
14 Klaas Jan Baas, Hun God was Links. p. 48. 
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denkwijze van Marx werd verketterd – dit lag in ieder geval niet aan de leer 
zelf. CvS wilde daarentegen tegen de gevestigde exegese in stellen dat de 
God van de bijbel geen abstracte omnipotentie is, maar juist een zeer ‘mate-
rieel-in-zijn-handelen-aanwezige God’ is. ‘Deze god gehoorzamen bete-
kent…nergens: een religieuze vlucht, je handen aftrekken van deze wereld, 
maar altijd: juist heel goed je plaats weten in deze wereld. In die zin is de 
bijbel antireligieus. En daarom kunnen we uitstekend marxist zijn.’15 Aldus 
Reeling Brouwer over de materialistische exegese, waarvan een ander onder-
deel het afstand nemen van het oude begrip van erfzonde was. Bij erfzonde 
ging het volgens de groep niet om de aard van de mens, 
 

…maar om zijn positie in historisch gegroeide structuren waarin hij zich 
begeeft: ‘De mens is met handen en voeten gebonden aan de sociaal-poli-
tieke orde, de economische wetten, de machtige instituties en structuren en 
juist daarin vindt de zonde, de haat, het geweld, de traagheid en het défai-
tisme, de geldzucht, het winstbejag en de uitbuiting continuïteit.’16 

 
Daarbij vereiste een volgens de CvS juiste interpretatie van de bijbel dat men 
zich door middel van revolutie zou ontdoen van de ketenen waarmee, in dit 
geval, het kapitalisme de mensen gevangen hield. Revolutie werd onvermij-
delijk geacht om de veel gepredikte naastenliefde ook daadwerkelijk te ver-
wezenlijken en de mens van zijn zonden te bevrijden. Was Jezus immers niet 
ook een revolutionair geweest, die een geheel andere levenswijze predikte en 
de bestaande religieuze wetten terugbracht tot hun kern? Zodoende wist de 
CvS de twee uitersten van een overtuigd christelijk geloof enerzijds en een 
marxistische lezing van de wereld anderzijds met elkaar te verenigen in een 
ideologie die er zeker één van zijn tijd was – seculier doch gelovig, christe-
lijk doch materialistisch. 
 
 
Over het archief 
 
Het archief werd, na een aantal omzwervingen, in juni 1992 tezamen met het 
archief van de Nederlandse afdeling Christelijke Vredes Conferentie (1974-
1992) is afzonderlijk geïnventariseerd onder archiefnr. 523) door bemidde-
ling van H.G. Dane overgedragen aan het Historisch Documentatiecentrum 
voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden). Het archief werd in de-
cember 1999 met twee dozen aangevuld. Hier wordt echter alleen het CvS 
archief behandelt (op doos 52 na).. 
 Nog voor de opgang van het bureau-CvS in de Vereniging voor Theologie 
en Maatschappij zijn er een aantal toevoegingen geweest aan het archief. De 
eerste van deze stamt uit 15 mei 1992. Zoals R.H. Reeling Brouwer ver-
meldt, is van de omvangrijke bibliotheek niets meer voorhanden, noch van 
de vele (ook internationale) tijdschriften waarop het secretariaat was geabon-
neerd. Wel bestaat er nog een omschrijving van de samenstelling van de bi-
bliotheek, opgemaakt in 1978 (in doos 19). 
 Mogelijk belangrijke documenten voor onderzoeksdoeleinden bevinden 
zich in doos 1 en 6 (stuurgroep-documenten), in doos 2 (verslag secretaris 
najaar 1973-juli 1975), doos 2 en 3 (de notulen van jaarvergaderingen), doos 

                                                           
15 Ibid., pp. 48 
16 Wouter Beekers, Strijd om de ziel. p. 34. 
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7 (documenten omtrent stuurgroep-secretaris 1985-1992), doos 9 (belang-
rijke financiële documenten), doos 19 (publicaties en boeken omtrent ideolo-
gische grondslag CvS), doos 39 t/m 44 (verslagen en documentatie). 
 
In 1992 werden in totaal 29 ordners aan het archief toegevoegd. De inhoud 
van deze ordners is in sommige gevallen verdeeld over de verschillende do-
zen. Deze omvatten (zoals vermeld in de oude plaatsingslijst): 
 
– Ingekomen en uitgegane post vanaf de oprichting in april 1974 

tot de sluiting van het kantoor (8 ordners). 
– Stukken voor landelijke vergadering en stuurgroep. Zoals in de 

oude plaatsingslijst vermeld staat, zit er een gat tussen zomer 
1978 en december 1978. 

– In de zomer van 1985 werd er afscheid genomen van de laatste 
betaalde secretaris. Vanaf die periode tot 1992 heeft stuurgroep 
lid Harm Dane zijn archief ter beschikking gesteld. Dit omvat: 

– 1 ordner met statuten etc. 
– 2 ordners van de landelijke werkgroep ‘materialistische exe-

gese’. 
– Ordners van het 2e en 3e Europees Congres van de Christenen 

voor het Socialisme. 
– Ordner van Internationale Contacten. 
– Redactiestukken Opstand. 
– Ordner CvS-vrouwengroep. 
– Ordner met documentatie. 
– Ordner uitgave Frits Kuiper, ‘Christen en Socialist’. 
– Ook twee ordners die “welbeschouwd eerde thuis zouden horen 

in het archief van de voormalige NCSV…maar wel werk docu-
menteren dat de KRIK/CvS-secretaris placht te doen: de oudle-
denconferentie t.g.v. het NCSV-Lustrum in 1978 en een periode 
vertegenwoordiging in de World Student Christian Federation. 

– Stukken 1e Europees CvS-Congres over Christendemocratie, in 
1976 op Woudschoten. 

– Stukken ontmoeting Europese Christenen ter herdenking 30 jaar 
Darmstädter Wort in 1977. 

– Stukken ontmoeting Europese Christenen ter gelegenheid van 
de 70e verjaardag van Hellmut Gollwitzer, december 1978 te 
Berlijn. 

– Verder zijn er stukken van CvS-Regio Amsterdam door Reeling 
Brouwer bijgevoegd. 

– Ook zouden er tijdschriften moeten zijn toegevoegd, maar deze 
heb ik niet aangetroffen. 

– Gepubliceerde boeken. 
– Scholingsmateriaal. 
– Documentatie. Vermeld is dat KRIK-secretaris Theo Salemink 

een documentatiesysteem is begonnen, dat echter niet altijd 
even goed is bijgehouden. Het beeld is nu, inderdaad, wat wille-
keurig. 

– Ook wordt in de oude plaatsingslijst nog vermeld dat het CVC-
archief bij het CvS-archief is toegevoegd, maar ook dit is nog 
niet aangetroffen. Wellicht is het al afzonderlijk gecatalogiseerd 
/ opgeruimd. 
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Op 24 januari 1994 werd er een tweede aanvulling op het archief gedaan, 
eveneens door Reeling Brouwer. Het gaat hier om: 
 
– Archiefstukken ICTO-Werkgroep, 1982; archiefstukken regio 

Rotterdam, 1981-83. 
– Wederom tijdschriften: ook deze nog niet aangetroffen. 
– Verschillende uitgaven, brochures. 
– Feminismescholing 1981. 
– Documentatie: Koos van der Bruggen, ‘De internationale bewe-

ging ‘Christenen voor het Socialisme’’, Dosschrift nr. 4 van het 
Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, KU Nijmegen 1977. 

– Dr. L. Westland, ‘Eredienst en Maatschappij. Een onderzoek 
naar de visies van A.A. van Ruler, de Prof. Dr. G. van der 
Leeuwstichting en de beweging Christenen voor het Socia-
lisme’ (diss. Utrecht, 1984). 

 
 
Aanvulling 2004 
 
– Omslagen betreffende Europa-Cie 1979-1981, enkele stukken 

en reisverslagen, Werkgroep DDR-gemeentecontacten, CFK-
seminar en over TFK, 1965-1981. 

 
 
Deze plaatsingslijst werd gemaakt door Jonas van Dormolen in het kader van 
een stage van drie maanden bij het VU Historisch Documentatiecentrum 
voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) gedurende de periode ja-
nuari t/m maart 2020. 
  



9 
 

Belangrijke jaartallen 
 
 
1971 Ontstaan eerste CvS-beweging in Chili. 
1972 Eerste Latijns-Amerikaanse congres CvS. 
1974 Oprichting Nederlandse tak CvS. 
1974 CvS komt in opstand tegen ontslag godsdienstleraar Gert Los 

vanwege zijn CPN-lidmaatschap. 
1975/1976 Actie ter bestrijding van de ‘communistenjacht op de Vrije Uni-

versiteit’. 
1978 Bestrijden van de ‘Campagne tegen de theologie van de bevrij-

ding’ in de Rooms-Katholieke kerk. 
1979 Medetekenen brief ‘aan de bisschoppen van Nederland’, waarin 

werd opgeroepen de achterstand van vrouwen in de kerken op te 
heffen, het priesterambt open te stellen voor vrouwen en hen te 
betrekken bij kerkelijk beleid. 

1979 Bestuurslid Ost-CDU Heyl geeft op uitnodiging van de CvS een 
lezing over opbouw van het socialisme. 

1980 CvS, Praagse Vredesconferentie, het Kraemerhuis en de WOEP 
organiseren een congres over Atomaire Ontwapening. 

1984 Volledige zelfstandigheid CvS en losmaking van de NCSV. 
1986 Sluiting van het bureau van CvS (Obrechtstraat 43, Utrecht). 
1994 Ontbinding CvS en opgaan in Vereniging voor Theologie en 

Maatschappij.  
 
 
Veel gebruikte afkortingen 
 
BVD Binnenlandse Veiligheidsdienst  
CDU Christlich-Democratische Union 
CPN Communistische Partij van Nederland 
CVC Christenen Vredes Conferentie 
CvS Christenen voor het socialisme 
KRIK Kritische Kerk 
NCSV Nederlandse Christenen Studenten Vereniging 
Stasi Ministerium für Staatssicherheit 
WOEP Werkgroep Oost-Europa Projecten 
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Plaatsingslijst 
 
De nummers zijn doosnummers 
 
 
 
 
 
1 NCSV-Krik Werkgroep. Stuurgroep landelijke vergaderingen, 

Presentielijsten vergaderingen en cursussen. 1973-1976. (De 
oude plaatsingslijst dient nog in deze doos te worden opgeno-
men; vanwege de corona-crisis is dit echter op het moment niet 
mogelijk). 

 
 
2-5 Landelijke vergaderingen en stuurgroep. 1976-1983. 
 
2 Bevat eveneens documenten Evangelische Studentengemeinde 

in der Bundesrepublik und Berlin (West). Notulen landelijke 
vergaderingen en jaarverslagen regio’s. Bevat krantenknipsels 
en persoonlijke correspondentie. Verslag van de secretaris na-
jaar 1973-juli 1975. Archief R.H. Reeling Brouwer i.v.m. CvS. 
1976-1977. 

 
3 Notulen landelijke vergadering. Documenten landelijke werk-

groep materialistische exegese. Krantenknipsels. Uitnodigingen 
voor studiedagen. NCSV-KRIK project. Documenten aan-
gaande ‘Opstand.’ Zakelijke correspondentie. Kopieën boek-
hoofdstuk. Archief R.H. Reeling Brouwer i.v.m. CvS. 1977-
1978. 

 
4 Documenten discussiestellingen ‘Enka’ (Anke van der Vlies). 

Landelijke vergadering, namenlijsten van aanwezigen. Pro-
jecten en posters. Correspondentie en NCSV-gerelateerde za-
ken. 1979-1980. 

 
5 Notulen vergaderingen. Financiële documenten en opzeggin-

gen. 1981-1983. 
 
6 Stuurgroep. Notulen vergaderingen. Documenten huisvesting- 

en inventarisfonds. Kopieën van brieven en dubbele exempla-
ren. 1983-1985 

 
7 Stuurgroep-secretaris. Brieven en documenten omtrent vergade-

ringen en scholingsdagen. Begrotingszaken. Persoonlijke cor-
respondentie. 1985-1992. 

 
8 Regio Amsterdam 1974-1981 en regio Utrecht 1983-1984. No-

tulen van vergaderingen en zakelijke / vereniging-gerelateerde 
correspondentie Reeling Brouwer. 

 
9 Statuten en Financiën. Subsidies, publiciteit algemeen, aanvra-

gen voor bijdragen na zelfstandigheid, begrotingsstukken. Ook 
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nieuwsbrieven, documenten omtrent jubileum, vergaderingen. 
Ook krantenartikelen. Verslag van secretaris Reeling Brouwer 
1972-1978, wel genoemd in oude plaatsingslijst, is niet aange-
troffen. 1983-1984. 

 
10 Lustrum NCSV 1978. Financiën KRIK 1974-1978. 
 
11 Correspondentie. Eveneens bulletins, posters. 1975-1978. 
 
12 Correspondentie. Eveneens krantenknipsels, posters, bulletins 

etc. 1978. 
 
13 Correspondentie. Eveneens krantenknipsels en posters. 1978-

1979. 
 
14 Correspondentie. Eveneens bulletins, documenten omtrent an-

dere organisaties zoals de Protestantse Unie. 1978-1979. 
 
15 Correspondentie. Eveneens bulletins. 1983-1984. 
 
16 Uitgaande correspondentie. Eveneens een nieuwsbrief uit 1993 

over opheffing van CvS. 1975-1980. 
 
17 Ingekomen correspondentie. Krantenartikelen. Veel van andere 

organisaties, waarschijnlijk in de bus gegooid en op de stapel 
belandt? 1980. 

 
18 Ingekomen correspondentie derde wereld. Kranten, eveneens 

niet gerelateerde zaken. 1980. 
 
19 Uitgaven/publicaties, bibliotheek-lijst. 
 
20 Opstand, redactie, 1978-1985. 
 
21 Scholing. Scholing over het antimilitarisme, fascisme, etc. 
 
22 Scholing. Mappen omtrent koude oorlog, Bremen, etc. 
 
23 Scholing. Koude oorlog vervolg. Materialistische exegese, De 

Nieuwe Levensstijl etc. 
 
24 Scholing. Arbeidersbeweging. Ook ‘economische processen’ en 

een map aangaande bisschoppen. 
 
25 Scholing. Feminisme scholing, Christenen voor Chili, religie-

kritiek etc. 
 
26 Scholing. Zuid-Amerika, NTC-news Italië, kerken voor Angola. 
 
27 Scholing. (Ideologie). B.R.D. / West Berlijn. Veel krantenarti-

kelen. 
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28 Scholing. Christendom en Socialisme, kritische Christenen, kri-
tische gemeenten: A’dam. Libertarianisme, vredesweek etc. 

 
29 Scholing. Joden/Palestina/Israël, Christendemocratie, religiekri-

tiek, Suriname, Afrika. 
 
30 Scholing. Gastarbeiders, etc. 
 
31 WSCF (World Student Christian Federation) 1976-1979. 
 
32 Materialistische exegese 1977-1981-1982. 
 
33 Internationale contacten. Bevat correspondentie met organisa-

ties in het buitenland (veel m.b.t. Christensocialisme), uitnodi-
gingen en rapporten. 1975-1985. 

 
34 Tweede Europees Congres van de CvS 1978-1979. 
 
35 Congres ‘Barmen’ 1984, 3e Europees Congres Mainz 1983, 

Wereldcongres Barcelona 1984. 
 
36  ‘Christen en Socialist’ Frits Kuiper 1976-1981, Congres Chr. 

Democratie 1970, vrouwengroepen 1979-1981. 
 
37 Documentatie 1979-1981.  
 
38 Documentatie algemeen. 
 
39 Verslagen, documentatie. Ook enkele notulen, interne corres-

pondentie en correspondentie met buitenlandse organisaties om-
trent meetings etc. 1979-1982. 

 
40 Verslagen, documentatie. Ook enkele notulen, interne corres-

pondentie en correspondentie met buitenlandse organisaties om-
trent meetings etc. 1982-1985. 

 
41-43 Verslagen, documenatie 1985-1999, en rondzendbrieven 1983-

1999. 
 4 dozen 
  41 1985-1986. 
  42 1987-1989. 
  43 1989-1990. 
  44 1990-1992. Rondzendbrieven, 1983-1999. 
 
45 Conferenties: Praag, 1985; Görlitz, 1988; Algemene ledenver-

gadering Celakovice, 1991. 
 
46 Info Bulletin Praag 1983-1991; Christelijke vredesconferentie. 
 
47 Verschillende regio’s: Deventer, 1980; Wageningen 1974-1975; 

Nijmegen, 1977-1985; Tilburg, 1974-1984; Limburg, 1979-
1984; Noord-Holland, 1979-1984; Den Haag, 1977-1981; Kam-
pen, 1978-1980; Twente. 1978-1979. 
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48 Verschillende regio’s: Groningen, 1974-1984; Utrecht, 1974-

1985; Rotterdam, 1974-1977; Delft, 1975-1980; Antwerpen, 
1983; Amsterdam 1975-1980; Friesland, 1979. 

 
49 Documenten omtrent groepen en organisatie gerelateerde zaken: 

Vrouwengroep, 1982-1984; Sociaal economische groep, 1982-
1984; CvS, 1973-1976, Publiciteit CvS, 1974-1976, Adreslijs-
ten, Opstand redactie, Barmen 1984. 

 
50 Documentatie 
 
51 Vrouwen naar Berlijn, DDR, CFK, eind jaren zeventig – 1984/5 
 
52 CVC, 1992-zomer, 1999 (opheffing). Zie HDC collectie 523, 

Christelijke Vredes Conferentie. Stukken betreffende de CVC 
verzameld door A.C.M. van Melle-Hermans, *1931, †2007 o.a. 
assistente van A.J. Rasker en secretaris van de CVC Nederland. 

 
 
 
 
 
 
 


