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Betreft: Oost-Duitsland Kringen.

JTe Oost-Duitsland Kringen vormen een onderdeel van
het -werk onder de studenten van de NCSV (Nederlandse
Christelijke Studentenvereniging). Zoals bekend heeft
de NCSV afdelingen in alle plaatsen waar een universi-
teit of hogeschool is gevestigd, waarschijnlijk met uit-
zondering van Tilburg en Nijmegen., aangezien daar de
meer specifieke RK-universiteiten gevestigd zijn. De
NCSV is niet als een studentengezelligheidsvereniging
aan te merken, doch zij richt haar activiteit meer op
levensbeschouwelijke vraagstukken. Al geruime tijd is
de ïïCSV verontrust door de grote toeneming der buiten-
kerkelijkheid en dan juist van tv/ee groepen van de pe-
volking, nl. de arbeiders en de zg. intelligentia. De
NGSV tracht deze toenemende buitenkerkelijkheid in te
perken en bekend is, dat te Utrecht op dit terrein in
samenwerking met het Convent van Studentenpredikanten
(waarvan een RK-geestelijke voorzitter is) de laatste
jaren opmerkelijk goede resultaten worden bereikt. De
in Utrecht werkende Studentenpredikanten (inclusief de
RK-studentenpastoor en kapelaan) zijn over het algemeen
ruimdenkende geestelijken, die niet bij voorbaat afwij-
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zend staan tegenover mogelijk wat "al te progressieve
kreten", die uit de studentenwereld naar voren komen.

De FCSV ging over tot het vormen van "kringen", •waar-
binnen zaken en problemen, die onder de studenten leven,
besproken kunnen "worden. Zo -werden o.a. gevormd een bij-
belkring, een sociale kring etc. en ook een Oost-West krii
die later bijna overal werd omgezet in een Oost-Duitslajad
Kring. Bewogen door de strijd van de Evangelische lier K in
u o s t-u uit sland en getroffen door de vervolgingen van gees-
telijken en wetenschappelijke -werkers in dat land, beleg-
de de ÏÏCSY enige jaren geleden te Mainz (Westduitse Bonds-

Republiek) een conferentie van Christelijke studenten,
S •waaraan, ook studenten uit Oost-Duitsland deelnamen. De
"leuze van deze conferentie werd: "Ha de conferehz de eor-
respondenz". De aanwezige Oostduitse studenten vertelden
van de omstandigheden waaronder zij moesten leven en wer-
ken en besloten werd, dat de Westerse studenten allemaal
één of meer Oostduitse studenten zouden "adopteren" en op
zich nemen om na de conferentie deze Oostduitse studenten
regelmatig eens per maand een brief te schrijven om zo-
doende het contact over en weer te bev/aren. De Oostduitse
studenten waarschuwden dat men in het Westen steeds met d<
hand geschreven brieven moest verwachten en nimmer getypt<
Gebeurde dit laatste toch of waren de brieven bijzonder
optimistisch gestemd voor wat betreft de mogelijkheden in
Oost-Duitsland, dan moest degene, die de brief ontving,
bij voorbaat aannemen, dat die niet werkelijk door de "ge-
adopteerde" geschreven was. Ook verzocht men van Oostduit!
zijde geen brieven te sturen met een puur politieke strek-
king of toragen te doen met een politieke achtergrond, daaj
men moest aannemen, dat alle brieven geopend worden voor
ze hun plaats van bestemming bereiken en dan zouden poli-
tieke gegevens of vragen veel narigheid tot gevolg kunnen
hebben. Op deze basis is inderdaad een vrij uitvoerige
briefwisseling gevolgd, vanuit diverse afdelingen van de
ÏÏG3V.-

In Utrecht werd eveneens een Oost-Duitsland-Kring op-
gericht. ~Uez:ë~t>èstaat nu ongeveer drie "Jaar;'of mogelijk a'.
wel langer. De kring werd opgericht met het doel om de
problemen rondom Oost-Duitsland, met inbegrip van de here-
niging van Oost- en \Vest-Duitsland, te bespreken en oai op
de bijeenkomsten voorbede te doen voor de "broeders die
in gevangenschap leven". Hierbij ging men o.a. uit van de
brief van Paulus aan de Romeinen (Romeinen 13 -"De over-
heid draagt het zwaard niet tevergeefs"), alsmede van an-
dere zendbrieven van Paulus, o.a. het gedeelte, waar Pau-
lus, gevangen zijnde, aan zi jn gemeente schrijft: "Lijdt
met mij mee" en dit dan geïnterpreteerd als "Bezin U met
mij over datgene wat onze houding moet zijn tegenover de-
genen die ons deze dingen aandoen".

Het geheel had dus een Christelijk uitgangspunt. De
Oost-Duitsland Kringen zijn "open", dus niet alleen toe-
gankelijk voor leden van de NGSV. Vaak werden de bijeen-
komsten van de Oost-Duitsland Kring te Utrecht bijgewoond
door een 20 a 30 tal personen, w.o. doorgaans vele eerste-
jaars studenten. Bij de discussies en probleemstelling
bleek al gauw, dat men bij een alleen bijbelse benadering
der problemen niet veel verder kwam, aangezien Aan dan
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geheel voorbijging aan het standpunt van degenen, die in
Oost-Duitsland de macht vertegenwoordigen. Daarom -werd er
toe overgegaan om boeken te lezen, -waarin het communisme
behandeld wordt en doorgaans v;erd hiertoe als leiddraad ge-
nomen het boek van Prof.Banning "Communisme als politiek-
sociale wereldreligie". Het eerste gedeelte van de bijeen-
komst werd dan gebruikt om aan de hand van dat boek het oom
munisme te bespreken, terwijl in het tweede gedeelte bepaal
de'bijbelteksten gelezen en besproken werden. Op een bij-
eenkomst van de kring krijgt ieder der deelnemers gelegen-
-heid om voor te gaan in gebed of om een bijbelgedeelte,te
lezen, waarna men dan desgewenst hierover discus a ie er j.. Be-
kend werd, dat de Ned.Hervormde studentenpredikant^JJr .1

heel veel voor dit soort werk doet en als studenten-
predikant tot dusver succesvol werkt, daar hij er in slaagt
grote groepen stduenten, die buitenkerkelijk waren, te bè-
reiéken en in de discussies te betrekken.

De ÏÏOSV heeft deze leringen op diverse terreinen - en
dan steeds werkende vanuit het Christelijke beginsel - ook
in het leven geroepen om te proberen een dam op te werpen
tegen het zich aan de meeste universiteiten steeds verder
verspreidende defaitisme.( Opm.: Voor wat de Utrechtse uni-
versiteit betreft, is dit een klacht die steeds «eer en met
steeds grotere klem kan worden vernomen. Deze geest van de-
faitisme gaat er zo langzamerhand "bij horen" en maakt

vele studenten en docenten geeste
»lijk weerloos.
' '_' " De 1TCSY stelt, dat Ue kerken over hét al-
gëmëèTT eenheel te passieve (of negatieve) houding aannemen
tegenover het Communisme als zodanig. "Men" is anti-commu-
nistisch, maar daar houdt het ook mee op. "Men" is al te-
vreden als het communiëme maar achter het Ijzeren G-ordijn
blijft. T'at het daar doet of bereikt laat de massa koud,
"als het msar niet hier komt, is alles best". De ITöSV pro-
beert het kerkelijke werk onder de studenten een meer posi-
tieve inhoud te geven door voor het negatieve anti-communis
me iets positiefs in de plaats te stellen, nl. een beluste
geesteshouding, waarom men anti-communist is en waarom de
Christelijke levensopvatting superieur is aan de communis-
tische.

"ZTöals bovenomschreven was de toestand in de Oost-Duits
land" Kringen (ook die dus in b.v. Amsterdam, Leiden en Gro-
ningen) tot voor omstreeks lia è. 2 jaar. , van wie
deze gegevens werden verkregen is niet meer precies op de
hoogte hoe het v;erk zich de laatste tijd heeft ontwikkeld,
omdat hij weinig gelegenheid heeft gehad
de bijeenkomsten bij te wonen. Hij realiseert zich wel dat
er voor een "handig intrigant" wel mogelijkheden zouden zij
om vele van degenen, die de bijeenkomsten van de Oost-Duits
land leringen bezoeken politiek te beïnvloeden, aangezien de
meeste daenemers idealistisch ingesteld zijn en vrijwel gee
van allen enige politieke scholing gehad hebben en dus biet
in staat zijn bepaalde (communistische) stellingen met kien
van redenen te weerleggen.

De laatste tijd werden de bijeenkomsten van de Oost-
Duitsland Kring te Utrecht gehouden aan het adres Bleijen-
burgstraat 5 te Utrecht.; Regelmatige bezoekers der "bijeën-
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komsten zijn:

Utrecht, 23 december 1959.
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DATUM

Afschr.:

Lezing Tsjechische professor

Op maandag 1*t maart 1966 zal professor uit Tsjecho-
Slowakije een lezing houden met als onderwerp "Is het Christendom
inhaerent aan het Marxisme" in het gebouw Moria in de Speerstraat te
Amsterdam*
De lezing wordt georganiseerd door de NCSV,
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Dtp!.

Datum: 1 8 OKI, 1971

Distr.: - //C. Bijlagefn):

Afschr.: BO:

Betreft: M j eenkomst van de NCSV t.g.v. het 22-jarig "bestaan van de DDR.

Op 12 oktober 1971 werd in Gebouw De Kargadoor te Utrecht een bijeenkomst
gehouden door de Ned. Christen Studenten Vereniging, bureau houdende in
het Conferentie-oord Woudschoten te Auaterlitz. (tel. 03439 - 226 of 344)
Deze bijeenkomst werd gehouden t.g.v. het 22-jarig bestaan van de DDR.

Door een forum, bestaande uit:

BALKOW
WARNECKE
Fred van der SPEK
Antoon J. KOEJEkANS

an

secr. NCSV, voorzitster,

werden vragen beantwoord over de DDR.

Na een korte inleiding door de voorzitster, die zich zeer links opstelde
en de indruk wekte in de DDR te zijn geweest, werd door BALKOW een inlei-
ding gehouden.
Hij sprak o.m. over de erkenning van de DDR. Dat is een bittere hoodzaak
om het gevaar van een nieuwe oorlog te kunnen tegengaan. Het is echter voor
Europa ook een economische noodzaak. Daarbij speelt sympathie geen enkele
rol, slechts het feit dat de DDR een staat is is bepalend voor de erkenning
Door de inleider werd nog de ontwikkeling van de DDR aangestipt.
Ook onderstreepte hij de dringende noodzaak van een Europees Veiligheids-
verdrag.

Na deze inleiding werd door een betrekkeiyc kleine groep een aantal vragen
gesteld. De vragen werden door de forumleden beantwoord.
Opmerkelijk was dat KOEJBiANS duidelijk liet blijken, dat hij helemaal "gek
is van de DDB.
Van der SPEK beperkte zich tot commentaar op de erkenning, die hij gewenst
vindt.
WARNECKE - die evenals BALKOW zioh van de Duitse taal bediende (geen tolk
aanwezig) - liet de beantwoording meestal aan BALKOW over. Hij speelde in
het forum bijna geen rol.
Door een van de studenten werd steeds terug gekomen op het feit dat door
technici uit de DDR en de Sowj et-Unie werd meegewerkt aan de bouw van ver-
schillende projekten in Griekenland. Dat vond hij een zeer kwalijke zaak.
BALKOW zei, dat het kontrakt voor die werken reeds vó"6r het kolonels-rëgim<
was afgesloten, doch dat er thans niet meer aan gewerkt werd. Deze laatste
bewering - stopzetting bouw - bestreed de vragensteller. Het werd uiteinde-
lijk een "welles-nietes-aangelegenheid". Toen werd door

ingegrepen, die stelde dat we daar niet voor bijeen waren, doch dat het
punt van de erkenning van de DDR het belangrijkste was.
Enkele andere studenten wilden weten waarom er zoveel militairen in de DDR
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1) Zo nodig «ndere rubricering ungeven.

VERVOLGBLAD No. 2 BipBpBXOè-/inf. rapport no. 1709/1

zijn en waarom de bevolking in haar vrijheden jtü. "beknot wordt?
BALKOW gaf toe, dat een groot aantal jongeren in militaire dienat wordt ge-
roepen, tot groot nadeel van de economische toestand in het land. Na de er-
kenning van de DDR zal dat aantal echter sterk teruglopen. Hij wees er
overigens wel op, dat in West-Duitsland relatief gezien een veel groter
aantal jongeren is opgeroepen voor de militaire dienst.
Ook de instelling van een Europees Veiligheidsverdrag zal veel verbetering
"brengen.
De vrijheidsbeknotting vond hij door de vragenstellers verkeerd gezien. Hij
was van mening, dat in het kapitalistische Westen de vrijheid van het in-
dividu veel sterker beknot wordt dan in de socialistische landen.

Door BALKON werd de Sowjet-Unie uitvoerig geprezen. Over Communistisch
China repte hij met geen woord.

Berichtgever - en anderen - waren van mening, dat BALKOW een slimme, intel-
ligente man is. "WAHNECKE kan niet in de schaduw van BALKOW staan.

Onder de aanwezigen werden opgemerkt:

Er waren naar schatting ongeveer 100 personen aan-
wezig.

De beide Oostduitse gasten BALKOW en WABNECKE waren in het gezelschap van
. Zij arriveerden met hem in zijn personenauto.

BALKOW en WARNECKE keerden in de au*o van naar Amsterdam terug.

In de pauze werd gezien, dat met WAHNECKE in gesprek was.

Te omstreeks 22.30 uur was de bijeenkomst geëindigd.

200 A 04



:»:»: 2 2 O KT, 1371

Bul,
Verbinding: 19.

Bijl.:

No. 613/71 R.J. Datum: 13 oktober 1971

Betreft: Discussieavond betreffende de erkenning van de DDR»

Op dinsdag 12-10-71 te 19.30 uur
werd in het gebouw "De Kargadoor" aan de Oudegrach
36 te Utrecht een discussie-avond gehouden met als
thema: Erkenning van de DDR ja of nee. Deze bijeen
komst werd geo rganiseerd door de NederlancLs_CTiris t
Studenten Vereniging (NCSV) ter gelegenheid van de
viering van de 22e verjaardag van de DDR.
De discussiezaal was voor deze speciale gelegenhei
versierd met de Nationale Driekleur en de nationa-
le vlag van Oost-Duitsland, (eendrachtig naast el-
kaar hangend) en langs de wanden waren diverse pro
pagandaborden, betreffende de opbouw en ontwikke-
ling van de DDR, geplaatst op daarvoor geplaatste
stoelen.
J)e NCSV had als gastsprekers uit de DDR uitgenodig
"Julius BALKOW , vice-president van de Liga

t centraal

contactman van de Liga für
Vo Iker enf reunds chaf t voor de Benelux.
Als gastvrouw en discussieleidster trad op:

Te omstreeks 19.45 uur waren er omstreeks 90 belan
stellenden in de zaal verzameld, voornamelijk lede
van de N6SV en een tientâ .1 voornamelijk oudere
belangstellenden. Vernomen werd dat een groot aan-
tal van de aanwezigen van buiten de gemeente Utree
afkomstig war»».
Onder de aanwezigen werden opgemerkt:
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KOEJEMAM5. Anthoon J. (20-4-03)
SPEK, Alfred G. van der (13-12-23)

Voor de pauze hield Julius BALKOW een inleiding
over de ontwikkeling en de geschiedenis van de DDR.
In het kort weergegeven memoreerde hij de vernieti-
gende nederlaag van het toen fascistische Duits-
land in 1945. De bezetting van Duitsland en de ver-
deling van het land in 4 bezettingszone», waarvan
de drie westzones in 1949 uit het nationale verbanc
werden gerukt en tot de Bondsrepubliek Duitsland
werden aaneengesloten. Nog in dat zelfde jaar ont-
stond uit de oostelijke bezettingszone de Duitse
Demokratische Republiek, (de DDR). Deze twee stater
bestaan nu ongeveer beiden 22 jaar, het zijn sta-
biele staten, de één in het kader van een kapitalis
tische en de ander in het kader van een socialis-
tische maatschappij. Hij memoreerde de totale op-
bouw van de nieuwe socialistische maatschappij tot
een vooraanstaande industriestaat met een hoge le-
vensstandaard, de DDR heeft een voorbeeldig demo-
kratisch onderwijssysteem, bedrijft belangrijke
wetenschappelijke onderzoekingen en heeft een veel-
zijdig cultureel leven ontwikkeld. Het gezondheids-
wezen en de sociale wetgeving hebben een hoog peil
ontwikkeld en de prestaties van de veelzijdige ama-
teur sportbeoefenaars hebben in de gehele wereld
respect en bewondering afgedwongen. In dit geheel i
het merkwaardig om te zien, dat de normale betrek-
kingen tussen de DDR en de landen in Noord-, West,-
en Zuid-Europa ontbreken. ledere volkenrechtelijke
erkenning van de DDR wordt steeds hardnekkig en -
categorisch afgewezen. Om deze redenen is het dan
ook dat er in diverse landen in West-Europa stemmer
opgaan om een nauwere samenwerking aan te gaan met
de DDR en dit land als een zelfstandige natie te
erkennen. Deze stromingen hebben er in 1968 toe
geleid dat er werd opgericht het Internationaal
Comité voor de Erkenning van de DDR. Positief in da
verband zijn de toenaderingspogingen van de regerir
Brandt en uiteraard ook de positieve besprekingen
rond de politieke status van Berlijn. De spreker
wilde het hier voorlopig bij laten en stelde voor
de nog onbeantwoord gebleven problemen na de pauze
in discussie te brengen.

Na een korte pauze, kwam men wederom bijeen, nm.
echter om actief aan deze bijeenkomst mede te werke
Voor de discussie was een forum gevormd bestaande
uit:

- gespreksleidster.
BALKOW, J.
WARNECKE, W.
KOEJEMANS, A.J.
SPEK, A. G. van der.
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Voor de aanvang van de discussie stelde de gespreks
leidster voor in eerste instantie de politieke
vragen te stellen en daarna indien daar tijd voor
was de andere, meer wetenswaardige vragen te stel-
len. In de daarop volgende discussie, welke voorna-
melijk werd gevoerd tussen Ds. er.
Dr. . enerzijds en de forumleden anderzijds
kwamen enkele kritische kantekeningen van de zijde
van (ie vraagstellers naar voren; dit voor de zaal
soms wat vervelende vraag- en antwoordspel verliep
als volgt:
Vraag; Wordt de indruk niet gewekt, dat "buitenlands
toeristen vaak onoverkorcenlijke moeilijkheden heb-
ben in de DDR, waardoor de DDR het zichzelf vaak
onnodig moeilijk maakt met betrekking tot de volker
rechtelijke erkenning.
Antwoord BALKOW; Dit is duidelijk een vraag komende
uit de westerse invloedsfeer. Buitenlandse toeriste
hebben het beslist niet moeilijk in de DDR, deze
moeilijkheden veroorzaken zij zelf, de meeste toe-
risten die in de DDR geweest zijn, komen zelfs late
vaak terug om hun bezoeken te continueren.
Vraag; Is het niet zo, dat in de DDR één op de viei
mannen militair is, waardoor deze te weinig arbeids
intensief zijn en dus niet opgenomen kunnen worden
in de produktie.
Antwoord Balkow; De DDR heeft echt niet zoveel mili
tairen als in het westen gesuggereerd wordt. Er is
echter nu nog te weinig plaats voor iedere man in c
arbeidssektor, maar daar gaat in de komende jaren
wat aan gedaan worden. Het is echter wel zo, dat
de DDR een grote troepenmacht moet handhaven als
evenwichtsorgaan tegen het West-Duitse imperialisme
Er zijn tussen de twee Duitslanden besprekingen ge-
weest om te komen tot een troepenvermindering en
het antwoord van de imperialistische machtshebbers
in Bonn op dit voorstel was een verhoging van mili-
tair potentieel en dit kan door de DDR niet geduld
worden, dit is een regelrechte inbreuk op de status
van de DDR.
Antwoord Koejemans; U moet goed begrijpen, dat het
socialisme niet zonder meer weerloos kan worden o-
vergegeven aan het imperialisme. Mag een socialis-
tisch land zich a]£tublieft verdedigen tegen een ev«
tuele agressor. De ontwapeningsconferenties doen
goed en nuttig werk en zorg*«swaar mogelijk^ voor oni
spanning. Het is natuurlijk wel zo, dat als West-
Duitsland zijn militair potentieel verhoogt, het
enige en duidelijke antwoord van de DDR hierop kan
zijn het verhogen van hun militair potentieel, er
moet nu eenmaal een evenwicht zijn tussen de aanval
en de verdediging.
Vraag; Doet het voor de buitenwereld niet komisch
aan, als men naar de wachtparades kijkt bij het ge-
denkbeeld voor de gevallenen "Unter de»-Linden".
Dit doet toch oud,Pruisisch aan, hoe denkt de jeugc
hierover.
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Antwoord Koejemans; Wat er bij dit gedenkbeeld ge-
beurt, berust op een oude demokrat is che traditie, de-
ze parades doen voor de jeugd beslist niet komisch
aan, de redenatie, die ik eens gehoord heb van één
van de jongeren was: "Je moet het zo zien, het gedenk
beeld is opgericht ter nagedachtenis van de gevallene
in de concentratiekampen. Deze door de Duitse fascis-
ten vermoorde mensen moesten uren, zo niet dagen,
stram in de houding blijven staan, wachtend op hun
dood en mag nu de militair die daar op wacht staat
een half uurtje van zijn tijd aftrekken om in de hou-
ding te staan voor deze overledenen."
Vraag; Bestaat er een mogelijkheid tot het voeren var
oppositie in de DDR.
Antwoord Balkow; Een ieder in de DDR mag oppositie
voeren. Het is over het algemeen zo, dat men zich zo
kritisch mogelijk tracht op te stellenj samen probere
iets positiefs op te bouwen. De studenten in de DDR
stellen zich heden ten dage kritisch op met betrekkit
tot het gevoerde beleid op de universiteiten, ze wor-
den zelf gehoord. ledere bestuurder of comitelid in
de DDR is verantwoording verschuldigd tegenover dege-
nen die hij of zij vertegenwoordig^, er moet duidelijl
aangetoond kunnen worden wat is bereikt in de afgeloi
jaren en tevens moet worden gezegd wat er in de toe-
komst gaat gebeuren, dit noemen wij demokratie en mee
zeggenschap. De status die de DDR thans heeft bereikl
is mede te danken aan de inwoners, die allen getrachl
hebben een steentje bij te dragen in de bestuurlijke
zaken van het land. gUf
Vraag; Hoe stelt de DDR zichFtegenover de landen in
de derde wereld.
Antwoord Balkow; De DDR steunt alle omtwikkelingslan-
den en biedt hulp aan ieder land, dfcé zulks verzoekt,
Er worden jaarlijks miljarden marken besteed aan ont-
wikkelingshulp, Be DDR levert na de USSR de grootste
bijdrage van de socialistische landen, alleen de DDR
profiteert niet van deze ontwikkelingslanden, daar ej
met deze landen duidelijke afspraken zijn; zo zijn 63
vaste prijzen bepaald voor de landbouwprodukten uit
de derde wereld, dit in tegenstelling tot enkele kap:
talistische landen, die op beurzen speculeren met de-
ze prijzen, waardoor de ontwikkelingslanden slechts
een schijntje krijgen voor de door hen geleverde pro-
dukten.
De Arabische landen en Noord-Vietnam worden materieel
en politiek geholpen tegen hun respectievelijke agres
sors Israël en de USA. Jaarlijks wordt er op de scho-
len en in de fabrieken ongeveer 50 miljoen mark inge-
zameld ter ondersteuning van het Noord-Vietnamese vol
Antwoord van der Spek; Onze ontwikkelingshulp is er
op gericht voordeel te trekken uit de door ons gestex
de landen, dit noeto ik een schande, zeker als men wee
hoe Oost-Buropese landen hun ontwikkelingshulp regel*
Deze landen geven renteloze kredieten of een krediet
tgen 2 a 3 fo, waardoor deze ontwikkelingslanden kome]
tot een snellere industrialisatie en daardoor komen
tot een betere mono-cultuu* en infrastructuur. Wij ki
een voorbeeld nemen aan deze landen. £
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Vraag; Wat betekent vrijheid in de DDR, heeft dit de-
zelfde betekenis als b.v. in Nederland.
Antwoord Koe j emans: Er bestaat een wezenlijk verschil
in regeringsvormen zowels wij die kennen en zoals de-
ze is in de DDR. De Nederlandse kritiek zal daarom
wezenlijk anderj klinken dan in de DDR, er is dus ge-
woon geen parallel te trekken tussen beide landen.
Wat is eigenlijk vrijheid, is dit wat Israël doet
door delen van landen bezet te houden of is dit wat
Amerika doet, door te trachten Vietnam geheel onder
haar controle te krijgen. Vrijheid in een socialistis
systeem betekent een gelukkig en zorgeloos leven, het
samen opbouwen van een Marxisties-Leninistiese maat-
schappij. Het is wel frappant te zien hoe gelukkig de
jeugd is in de DDR.
Vraag t Hoe is het gesteld met de collectieve kritiek.
Antwoord Warnecke; Collectieve kritiek is in een
socialistische staat een gemeengoed geworden, deze
kritiek is meestentijds bedoeld om tekomen tot de
fefetandkoming van een nog beter socialistisch systeeu
want U moet nu niet denken, dat wij bereikt hebben,
wat wij ons 22 jaar geleden hadden voorgeèteld, verr«
van dat, doch het streven ernaar is er en dat is een
goed ding. Op de universiteiten vinden haast dagelijl
gesprekken plaats tussen de studenten en de professo-
ren om knelpunten gezamenlijk uit te kunnen praten
en eventueel de situatie verbeteren,
Vraag t Nu er toch over kritiek gesproken wordt, wat
denkt men van de fundamentele kritiek van de student,
die tegen het regiem is,
Antwoord van der Spek; Deze kritiek mag en moet ge-
uit kunnen worden en ik ben er persoonlijk van over-
tuigd, dat deze kritiek geuit mag worden.
Opmerking dzz. Merkwaardig, dat deze vraag beantwoon

werd door een Nederlander, terwijl de:
vraag rechtstreeks bedoeld was voor
één van de Oost-Duitse vertegenwoordi-
gers.

Op deze vraag en dit gegeven antwoord reageerde ook
één der toehoorders ~ >, h:
vertelde vaak in Oost-Duitsland geweest te zijn en
daar lange gesprekken had gevoerd met de arbeiders i:
de fabrieken en op de bouwwerken. Het was hem opgeva
lan, dat de moeilijkheden die zich voordeden altijd
binnenskamers bleven en daar opgelost werden, want d
fabriek is van de arbeiders en de moeilijkheden dien
dus door de arbeiders in de eerste plaatsxfoorden opg
lost. Hij was van mening, dat er op deze bijeenkomst
teveel over kritiek gepraat werd, men moest de hand
eens in eigen boezem steken en nu eens duidelijk kri
tiek uiten op de Nederlandse regering, men zou een
voorbeeld kunnen nemen aan de DDR, daar wordt eendra
tig gepraat en gewerkt vanuit een Marxities- Leninis
tiese ideologie.
De reactie hierop was een algemeen instemmend handge
klap.
Vraag; Is het mogelijk op de universiteiten westerse
boeken en geschriften te lezen, daar de mening be-
stond, dat bepaalde lectuur teruggezonden werd.
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Antwoord Balkow; Het is niet alleen mogelijk, doch
het gebeurt ook, dat er op de universiteiten wester-
se lectuur gelezen wordt, deze lectuur is te verkrij-
gen in de Staatsbibliotheek. Er bestaat zelfs momen-
teel contact tussen diverse universiteiten in de DDB
en diverse universiteiten in de West-Europese landen
dit contact houdt ook in uitwisseling van lectuur,
b.v. politieke of wetenschappelijke geschriften. Een
dergelijk contact beètaat met de Sorbonne-universi-
teit.Tevens is er op wetenschappelijk gebied een
steeds toenemender tendens tot nauwere samenwerking
met westersejfLanden, b.v. op medisch gebied.
Vraag; Wordt de toegezonden politieke lectuur voor
de bezorging ingekeken.
Antwoord ; Gaarne opbouwende kritiek en
niet een zulke negatieve vraagstelling, dit bevordei
beslist de discussie niet en handelt in zijn geheel
niet over het thema van deze avond.
De vorige vraagsteller reageert hierop door te stel-
len dat het in een discussie echt wel wat feller
mag toegaan en mag er alsjeblieft met kritiek geko-
men worden op een zich socialistisch noemende staat,
Vraag: Waarom wordé^er door de DDR in samenwerking
met de USSR in Griekenland elektriciteitscentrales
gebouwd, de DDR neemt toch stelling tegen een fas-
cistische regeringsvorm, waarom dan wel een fascis-
tisch land als Griekenland steunen.
Antwoord Balkow; Het is inderdaad waar dat de-DDR
elektriciteitscentrales bouwt in Griekenland, deze
bouw wordt mede door de USSR gefinancierd, het is
echter wel zo, dat de hulp aan Griekenland van 100
naar 20 i» is teruggebracht, dus U ziet dat de DDR
zich langzaam maar zeker terugtrekt.
Dezelfde vraagsteller is kennelijk niet tevreden
met het gegeven antwoord en zegt dat de DDR er zeke
een groot belang bij heeft dit uiterst strategisch
gelegen land te helpen, doch deze vraag kon wederom
niet beantwoord worden, daar de discussieleidster
ook nu weer tussen beiden kwam, omdat dergelijke
kritiek ongepast is en niet handelt over het thema
van deze avond. Direct hierop volgend besloot zij d
discussie te beëindigen met de mededeling, dat het
al reeds vrij laat geworden was. Zij bedankte de
twee vertegenwoordigers uit Oost-Duitsland hartelijk
voor hun inbreng en dankVde beide andere forumlede
voor hun bijdrage in de discussie. Zij besloot de
discussie met aan alle forumleden een exemplaar uit
te reiken van de nieuwe Hollandse versie van de In-
ternationale,
De inleiding en de discussie werd in zijn geheel ir
de Duitse taal gevoerd, hetgeen het voor diverse
oudere aanwezigen zeer moeilijk maakte de inleiding
en de discussie te volgen.
Zij nog vermeld, dat op de lectuurtafel in de KargE
door een drietalboekwerkj es te koop werden aangebo-
den, n.l. De NCSV uitgaven DDR kenningen no. 3/4 ei
5 en het boekje DDR erkennen nu, uitgegeven door h(
permanente Internationale Comité voor de Erkenning
van de DDR. j|

G e z i e n : »
r/
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nr. H2a/1345- 1971
Onderwerp: Bestuurswisseling N.C,S.V.-Delft,

24 november 1971

D.' 30NOV.

B0U

Op woensdag, 27 oktober 1971, vond de bestuurswisse-
ling van de Nederlands Christelijke Studenten
Vereniging, afdeling Delft,plaats*

EINDE.



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

. 1 2 JAM. 1972

Distr,

Afschr.:

Betreft: China congrea NCSY

In het "Orakel11 15, uitgare van de VSSD, «orden bijsoaderheden
vermeld oatrent het Caiaa-coagres van de NCSV, dat op 28, 29
en 30 januari 1972 ia de Oudefflaahuispoort te Amsterdam wordt
gehouden*
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ACD/
Dupl.

D*»m: l 9 FEB, 1972

B*.:

Distr.: Bijlage(n):

Afschr.:

Betreft:

/een

CHINA Congres NCSV op 28. 29 en 30 januari 1972

Over dit congres, dat gemiddeld door een 200 a 300 belangstellen-
den werd bijgewoond, valt in politiek opzicht weinig te melden.
Over het algemeen kan gezegd worden dat de inleidingen meer/infor-
matief dan een politiek karakter droegen. Met name was dat het
geval bij de inleidingen van , en (een
Westduitser, die over de buitenlandse politiek van China sprak).
WERTHEIM (in 1959, 196̂  en 13PO/71 in China geweest) liet in zijn
betoog iets van zijn sympathie voor hëTTTJijk van het Midden Oosten
doorschemeren.
De gestelde vragen waren eveneens voor het grootste deel gericht
op informatie. Toen zondagmiddag enkele jongelieden die de "Rode
Tribune" uitventten, zich in de discussie £rachtten te mengen,
werden zij door de discussieleider nauwelijks aan het woord gela-
ten.
Onder de aanwezigen ten congresse werden uit Delft een tweetal
AAG-mensen opgemerkt, o. w. . Vrijdagavond werd er met
de "Rode
de

''gecolporteerd; zondag was er een stelletje van
-groep.

In de Mensa van de USA (Joh. Vermeerstr.28) stond o4 het prikbord
aangekondigd dat maandagavond 31 januari te°20.00 ̂ur een "Anar-
chisme avond" georganiseerd zou worden.
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Distr.:

atum: 1 Q FEB, 1972

Afschr.:

Betreft: "China-congres" van de MCSV, gehouden van 28 t/m 50 jan. 1972
in de Oudemanhuispoort en de Katholieke Theologische School
te Amsterdam»

Zaterdag 29 januari

Als eerste spreker trad op dra. ; van de Econo-
mische Hogeschool te Rotterdam. Onderwerp: de economie van
China.
"e Chinese economie van na de Revolutie kan in verschillende
perioden verdeeld worden, die alle verband houden met vijf-
jaren plannen, zoals bijv. de eerste periode met het eerste
vijf-jaren plan. Deze periode was een kopie van de USSR, waar-
bij de nadruk lag op de zware industrie. Hieraan kwam een
abrupt einde toen de Russen hun technici ea al het materiaal
plotseling uit China terugtrokken, omdat de Chinese ontwikke-
ling zich gunstig voordeed en ging in een richting die niet
door de Russen was te controleren. Deze ontwikkeling was nl.
de verspreiding over het platteland. Hier zou zich ook een
ideologisch verschil manifesteren: Chinese revolutie ver-
spreidde zich vanuit het platteland naar de steden, terwijl dJ
in de USSR precies andersom is gegaan.
Over de Culturele Revolutie, die in de westerse pers als een
chaotische ophitsing van mensenmassa's werd afgeschilderd,
deelde drs* mee, dat in feite helemaal niet zo
chaotisch was. Er werd veel gediscussieerd (de nadruk ligt nl,
op de motivering van de bevolking) ea heeft beslist geen grot<
terugslag op de economie gehad, zoals ons in de pers wordt
voorgespiegeld: de industrie ondervond wel een geringe terug-
slag, maar de landbouw niet. En juist op de landbouw ligt bij
het Chinese ontwikkelingsmodel de nadruk, enerzijds komt dit
voort uit de ideologie (revolutie.begon op platteland, z.b.),
anderzijds is dit een typisch Chinees verschijnsel, nl. het
gevoel voor harmonie, d.w.z. een juiste verhouding tussen
stad en platteland.
De grote nadruk bij de hedendaagse ontwikkeling ligt vooral,
op de self-reliance, d.w.z. men moet alles zelf doen ea de
ontwikkeling in eigen handen houden. De gehele ontwikkeling
tot nu toe is alleen door de Chinezen zelf gedaan.
Onze steun hieraan ligt volgens drs. niet in
buitenparlementaire acties, want deze hebben waarschijnlijk
weinig zin; willen we actie voeren, dan kunnen we dat alleen
doen langs parlementaire weg door te stemmen op die politieke
partijen in Nederland die de Chinese ontwikkeling steunen.
Ook contacten buiten de normale kanalen oa heeft weinig zin.

De tweede spreker was jrof. 1EKTHEIM, onderwerp: het agrari-



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. Bij operatie-/inf. rapport nr.

ach» ontwikkelingsmodel.

Aangezien de Chinese economie een agrarische econoMie is zal prof.
WERTHEIM mogelijk een aantal zaken vertellen die ook reeds door
drs* zijn verteld, uitgangspunt Tan het nieuwe China
is een nieuwe Maatschappij» eea geheel andere dan de westerse en
de communistische (lees Russische) naatschappij. In deze nieuwe
•aatschappij staan de boeren centraal (zie motivatie boven); hun
enorme mankracht moet de agrarische ontwikkeling op gang brengen,
bijv. infrastructuur, irrigatie. Er is dan een Mogelijkheid OM 2 a
3 x per jaar te oogsten.
Nieuw in deze ontwikkeling zijn de zgn. volkscommunes. Via deze
communes is de ontwikkeling goed op gang gekomen. Zij zijn voorbeel-
den van decentralisatie, OM de burokratie van het Sowjet-Model tegei
te gaan.

De derde spreker van de dag was Dr. een sinoloog uit
München, die over de buitenlandse- en zekerheidspolitiek van China
sprak»

Ook maakte ook een onderscheid in een aantal fasen. Bijv.
de eerste fase was die van een politieke gewapende strijd (19̂ 8-
1951)» In deze periode krijgt HAO danook steun van STALIN in de
vorm van economische hulp.
In een latere periode, waaneer Rusland zich voornl. tot ̂ ropa
richt, gaat juist China een andere houding inneMen tegenover de
nettrale regeringen in Azië, die toen lakeien van het Imperialisme
werden genoemd.
Weer een andere fase begint met de conferentie van Bandoeng, wan-
neer contact wordt gezocht Met Afrikaanse landen, c.q. Arabische
landen (Egypte, Syrië), Maar ook weer Met de landen van Zuid en
Zuid-Oost Azië.

meende het conflict tussen China en de Sowjet-ünie te
Moeten toeschrijven aan het streven, c.q. de draag naar onafhanke-
lijkheid van China. De afkering van het revisionistische Rusland
schuilt ook in het feit dat Rusland een gevaarlijker vijand voor
China kan zijn dan de V.S., omdat de landen aan elkaar grenzen.
Volgens stelt de USSR zich reeds ia op een China zonder
HAO.

OPM.Ï Het congres was uitermate goed bezocht. Naar schatting waren
er wel 300 mensen aanwezig; de grote collegezalen van de
Oudemanhuispoort waren praktisch heleMaal bezet.
In verband met het grote aantal bleef de discussie beperkt tol
het stellen van enkele Tragen aan de diverse sprekers na
afloop van de vaak te lange lezingen.
Onder de aanwezigen werd een aantal "Bevolte"-lezende jongelui
gesignaleerd.

N.B.
Op het mededelingenbord in de patio van de Oudemanhuispoort stond
ook vermeld dat er die dag (=29 jan.) een bijeenkomst was van
VAWO-VWO-BWA over het onderwijsbeleid. Of deze gehouden werd is niel
bekend; mogelijk komt hiervan nog een Mededeling.
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ACD/

: 1 O FEB, 1972

Bijt..

Dlstr.: Bijlage(n):

Afschr.:

Betreft: China-congres.

Op zondag 30 januari j.l. vond het vervolg plaats van hot Chinacongres
georganiseerd door de N.C.S.V. In tegenstelling tot de 2 voor-
gaande dagen, toen het in de Oudemanhuispoort werd gehouden,
vond dit plaats in het gebouw van de Katholieke Technische
Hogeschool Amsterdam, gevestigd Keizersgracht,105.
Rond 10.15ubevonden zich in de hal en gangen - 160 hoofdzakelijk
jongeren* Door de grote belangstelling werd verzocht een keuze
uit de onderwerpen te doen om zo tot het formeren van 2 groepen
te komen. Groep I bestond uit - 60 man, groep II uit - 100 man,
waarbij een Chinese man en vrouw* De weergave van de gebeurtenissen
van deze zondag zullen betrekking hebben op groep II.
In de voormiddag behandelde Dr. het onderwerp,
"China en de derde wereld". Bij de behandeliSĝ -hiervan splitste
hij dit onderwerp in drie thema's t.w.:
a. de betekenis van de ontwikkeling van het communisme in China

voor de 3e Wereld waarbij gedacht moet worden of dit als
voorbeeld voor de 3e Wereld kan dienen,

/"in b. Waardoor en/welke mate China invloed heeft als atoomaacht.
c. Of de buitenlandse politiek China van de 3e Wereld zal

vervreemden.
Bij de behandeling van a., schetste Dr. de ontwikkeling
zoals China deze had meegemaakt. De spreker schetste dat China
een voorbeeld was in de geschiedenis. De aanwezigheid van het
feodale systeem noopte MAO tot het voeren van een guerilla oorlog
om van binnenuit dit systeem omver te werpen. Dat deze strategie
de enig juiste bleek te zijn, bewees het verleden. De soldaat
moet tegelijkertijd propagandist zijn, terwijl het kader voor
de politieke strijd door het leger geleverd moet worden.
(Opm. rapporteur: Niet bekend werd of dit laatste ook voor andere
landen van toepassing is).
De revolutie die in Rusland en hoewel in mindere mate, in China
'tiaüT plaatsgevonden, was, aldus de spreker, een boeren-revolutie ge-
weest. Daarom moet de revolutie in de minder ontwikkelde landen
in de "provincies" worden gevoerd terwijl pas in de allerlaatste
fase de steden veroverd moeten worden.
Dat het platteland eerst rijp moet zijn voor een omverwerping van
het bestaande gezag toonde Dr. aan , aan de hand van
de Franse Revolutie. Hier waren het de boeren die voor de machts-
verschuiving zorgden. De opstand van l8*t8 in Frankrijk mislukte
bij gebrek aan steun van het platteland. Recente voorbeelden van sla*
gen waren volgens spreker Vietnam en Cuba.
Zeker in de eerste fase van de strijd moet gezorgd worden dat de
"provincies" in takt blijven. Op grond hiervan moet*4r een sterk
reformistisch beleid gevoerd worden, waarbij o.a. grootgrondbezit.

. ̂  .jLt'.:"- - '•-"' .. T
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moet worden afgeschaft. Daarom moet de beginfase een burgaiijke ont-
wikkeling te zien geven waarbij de boeren kleine bezittingen
verkrijgen* Dit is noodzakelijk voor de persoonlijke bewustwording*
Pas na deze fase moet worden overgegaan tot een socialistische
ontwikkeling. De eerste fase is nodig omdat men de boeren nodig
heeft v.w.b. het verkrijgen van voedsel,vlas ( voor uniformen) etc.
Na de vestiging van de burgalijke ontwikkeling aldus Dr. ,
zien we de antagornistische fase ontstaan, waarbij bepaalde
groeperingen geëlimineerd moeiten worden en tevens een kontradi-
toire fase waarbij de tegenstellingen zich openbaren die bij dit
overgangs-systeem naar voren komen. Eei uiterst belangrijk punt dat de

/ die volle aandacht verdient is de kleine industrie/moet worden ontwikkeld
en uitgebreid* Deze industrie moet direkt dienend zijn voor de lande
bouw.
Dr. maakte hierop een sprong in de ontwikkeling van
China door zijn betoog te vervolgen met enige facetten te schetsen
van de culturele revolutie* Hij noemde het opwekken tot meer eigen
initiatief, dat iedere provincie "selfsupporting" moet zijn , ook
op militair gebied en dit alles op basis van een agrarische achter»
grond en kleine industrie. Dit houdt in een decentralisatie.
De boer moet zelf investeren en herinvesteren zodat China uit
eigen arbeid kapitaal vormt en niet aangewezen is op hulp van het
buitenland. aet is dan ook niet de bedoeling om het Westen (de
kapitalistische wereld)in te halen zoals Rusland getracht heeft t*o.v.
de V.S. Het welzijn moet ifOöttt gaan voor welvaart. Wat het onderwijs
betreft moet dit in de industrie en landbouw geïntegreerd worden.
Indien de 3e Wereld zich op deze wijze gaat ontwikkelen, zal het
zich van het kapitalisme weten te bevrijden en zal het in staat
zijn de honger, die er momenteel heerst, op te heffen.
De opzet van het Vesten is namelijk de gelden die het in de ont-
wikkelingslanden pompt, er dubbel en dwars uit te halen,waarbij zoveel
mogelijk getracht wordt kapitalistische regiems in die landen te
vestigen. Ook Rusland maakt zich schuldig aan een worm van onder-
drukking alleen om er zelf voordeel van te hebben.
China doet dit niet. Eaa sterk voorbeeld hiervan is de kosteloze aanleg
van de spoorlijn van üar-es-Salam naar Zambia. Het gaat hierbij niet
om machtsuitbreiding of om er materieel voordeel bij te hebben,
doch om zuivere hulp zonder enig profijt. Ook het veel gehoorde
standpunt dat de 3e Wereld het proletariaat der wereld is van waaruit
de omverwerping der Westerse Wereld tot stand zal komen.
Wat betreft de punten b en £ was vrij kort. De indruk
bestond dat deze punten voor hem ook de nodige problemen in zich
meebrachten. Wat betreft punt b betoogde hij dat bij de ontwikkeling
der zware industrie (waaronder de atomaire) er «en steeds grotere
vervreemding gaat ontstaan tussen het technisch kader en het volk
(elite vorming). Hierdoor werd controle van onderaf mogelijk,
een apart facet Vormt hierbij het militair industriële kompleks.
Ook wat betreft de opstelling t.o.v. de derde Wereld worden de
problemen groter. China ontwikkelt zich tot een supermacht en
verliest hierbij het "image" een voorbeeld te zijn voor de
3e Wereld. De belangen van een supermacht liggen op een geheel
ander niveau als die van een land van de 3e Wereld.
Grote staten kunnen de revolutie niet dienen, dit moet ontstaan
in de 3e Wereldlanden zelf» aldus Dr.
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/"het

Na de lunch werd het woord gevoerd door Drs.

Een punt moet echter vermeld worden uit het betoog. Dit betreft
het verdwijnen van LIN PIAO.
Drs. vertelde dat er geruchten de ronde doen dat Zionisten
wetenschap teegen van een complot Husland/LIH PIAO contra MAO.
Dit bericht werd uit Rusland aan Israël doorgespeeld. Op zijn
beurt had Israël de V.S. hierover geïnformeerd. Deze wetenschap werd
toen door de V.S. gebruikt om bij Mao de deur tot bespreking te
openen, terwijl/LlN PIAO de kop kostte.

Opm. Rapporteur: Het betoog van Dr
bevonden (anti Westers) terwijl dat van Drs.
weergave was van feiten.

werd nogal gekleurd
een droge
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ACD

datum

CO

8 KUB 1972

«-r, Bijlagen) :

Afschr. :

Betreft: "DDR-kenningenr

Verschenen is no. 7 van "DDE-kenningea", een uitgave van de NCSV.
Het nummer, d.d. 23-2-1972, -is gewijd aan "Socialistische Demokratfc"
Het bevat o.m. een hoofdstuk uit het boek van A,J. KOEJEMANS, dat
dit najaar zal uitkomen,"God in Berlijn".
Van de redaktie maken o.m* deel uit _ en j

., beiden leden v.h. "werkcomitê11 van het/Comité Erkenning
DDB" .
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Distr.:

Afschr.:

Betreft: NCSV conferentie over Oost-Duitsland.

Op 25 en 26 maart a.s. organiseert de Nederlandse Christen Studenten
Vereniging (NCSV) een conferentie over Oost Duitsland.
Plaats is Woudschoten te Zeist.
De conferentie vangt aan op zaterdag ~Lk uur en eindigt op zondag 17 uur.
Deze conferentie waar middelbare scholieren en studenten voor uitgeno-
digd waren handelt over o.a. de geschiedenis van de DDR, verschillende
aspecten van de Oostduitse samenleving zoals de staatskundige opbouw,
de rol van de Socialistische partij, het onderwijssysteem o. a.
Er zijn geen sprekers uitgenodigd. Tijdens de conferentie worden
groepjes gevormd, die met elkaar zullen discussiëren over bovengenoemde
onderwerpen.
Het houden van deze conferentie vindt zijn oorzaak in het feit dat de
NCSV komende zomer twee reizen voor studenten en middelbare scholieren
naar de DDR organiseert. Deze reizen worden gehouden van l tot l? juli
en 11 tot 2? juli.
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ACti

datu

CO

1 2 APR. 1972 |j

Distr.: Bijlagen):

Afschr.: BO:

Betrett: DDR-konferentie NCSV.

Op 25 en 26 maart vond op "Woudschoten" een konferentie over de
DDR plaats, georganiseerd door de NCSV.

Uit het programma en door ingewonnen informatie
bleek, dat e.e.a. vooral bedoeld «as voor scholieren, die komende
zomer onder leiding van studenten deelnemen aan zgn. werkkampen
in de DDR.
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datum

GO

II.

'•0*9̂ 7
5 f -* -* • lf« l * ̂"7̂  l

• "-̂ ' ia/2 b
d

Distr.:

Afschr.:

Bijlagedi):

BO:

Betreft:

DDS-reizen NCSV

De NCSV organiseert deze zomer k reizen naar de DDR voor
scholieren:

I 3-17 juli : WEIMAR, LEIPZIQ, BEBLIN

II 15 - 2? Juli : SCHWEBIN, STRALSÜND, BEELIN

III 1 - 1*f juli : SCHWESIN, STRALSUND, BEELIN.
Deze reis is vooral bedoeld voor Amsterdammers: scholieren en
enkele studenten. Voor deze groep, die al sinds enige tijd
bijeenkomt, is kontaktpersoon:

IV 2-15 juli : WEIMAR, LEIPZIG, BEELIN.
Vooral voor scholieren in Utrecht en omgeving.
Kontaktpersoon:

Eeis I en II kunnen 17 deelnemers hebben, reis III en IV
slechts 9» Er zijn in alle k reizen voor scholieren nog
plaatsen over.

Opm. rapp.: het gaat hier uitdrukkelijk om scholierenreizen,
door studenten van de NCSV georganiseerd en bege-
leid.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACd

datu

CO

2 S SEP. £72 °
w

Distr.: Bijlagen) :

Afschr. : BO:

Betreft:
Vergadering NCSV afd» Leiden»

Op dinsdagavond werd te Leiden, in het pand Noordeinde 5 een ver-
gadering gehouden, belegd door de NCSV afd. Leiden. Aanwezig v/aren
16 personen. Summier werd een overzicht gegeven van de activitei-
ten van de afdeling.
Tijdens de overigens zeer korte bijeenkomst, bleek dat 1*f aanwezi-
gen reeds langer lid waren van de afdeling.
De identiteit der aanwezigen kon niet worden vastgesteld.

200 A 03
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACO I.IIM.155
£t:m • 1 L-XT. 1372

CO

b. d.
Distr.: Bijlage(n) :

Afschr. :

Betreft: DDR-dag Utrecht.

bracht op 30 september een oriënterend bezoek aan
de "informatie- en discussiedag over de DDR", die gehouden werd
in het Utrechtse Universiteitshuis op het Lepelenburg.

200 A03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD

datum 1 5 JAN. 1373

CO

Distr.:

Afschr. :

Betreft: N . C .S . V.

Vernomen werd, dat de sedert een half jaar aktieve werkgroep
"fascisme" van de NCSV af d. A 'dam zich nog steeds aktief be-
toont. Deze werkgroep, welke met een vrij grote regelmaat bij-
een komt, bestaat o. a. uit de navolgende NCSV leden, t. w.

Alsmede nog enige onbekend gebleven "fascisme-onderzoekers".

De te bestuderen literatuur bestaat o.a. uit de hierna te noemen
boekwerken, t.w.

Reien - "Massapsychologie des Fascismus".

Fromm - "Angst voor de Vrijheid".

"Eenheid tegen het fascisme" geschreven door de bekende
G.DIMITROFF. Dit boekje diende ad. ƒ 4,50 bij Pegasus in de
Leidsestraat te A'dam te worden aangeschaft.

onn A rw

BS/ d.d. 1l-1-'73i



1) Zo nocfg andere rubricering aangeven.

atum 2 <* JAM. 1973

:0

d.
Diatr.: Bijlagen) :

Afschr.: BO:

Betreft : Oost-Europa reizen NCSV .

Het NCSV-blad "Motief" dd. januari 1973 geeft een opsomming van
de jongeren-reizen die de NCSV het komende jaar gaat organiseren,
Van belang zijn daarbij de reizen naar de DDR:
I. 29 juni - 15 juli (l*t deeln.)

deeln.)
deeln.)

II. 3 juli - 19 juli
III. 6 juli - 22 juli
IV. werkkamp Berlijn

20 juli - 3 aug. (10 deeln.)

Al deze reizen zijn bedoeld voor jongeren vanaf 16 jaar.
Voor de leeftijdscategorie van 1? - 25 jaar zijn er de volgende
reizen:

CSSR-DDR 2-1? juli Ik deeln.
Polen 23 juli - 10 aug. Hf "
Bulgarije 16 juli - 3 aug. 14 »

200*03



D Zo nodig andere rubricering aangeven. F

ACD
datum 9 APR. 1973

co ;
b. d.

Distr.: Bijlagen):

Afschr.: BO: /O <?<

Betreft: Bijeenkomst Oost Europa-project, NCSV, Woudschoten.

In het weekend van 31 maart/1 april 1973 organiseerde de NCSV
een bijeenkomst van een Oost Europa-project op het centrum
Woudschoten te Zeist. Onderwerp was de Sowjet-Unie en wel met
name de geschiedenis en de opbouw en structuur van de samen-
leving van de Sowjet-Unie.
Voorts stond een toneelstuk van Brecht en een lezing van
J.KLINKENBERG op het program.
Aanwezig waren _+ 30 personen, hoofdzakelijk scholieren en
werkende jongeren.
Men werd, nadat men zich voorgesteld had, ingedeeld in discus-
siegroepen, van elk £ 6 personen.
In deze groepen werd~~dan over de programma-punten gediscussieerd
waarna er in een plenaire vergadering o.l.v

over gesproken werd. In deze discussie bleek dat de
scholieren te pas en te onpas allerlei termen bezigen, waardoor
de werkende jongeren a.h.w. afgebluft werden.
Door de aanwezigen werden ook nog enkele stukjes gespeeld. Deze
hadden tot onderwerp: "De huidige conflictsituatie in de metaal"
en het vertellen door een jongen en een meisje van hun "ouders"
van hun voornemen een reis naar Rusland te maken, waarbij
de eerste keer de "ouders" positief, de tweede keer negatief
reageerden.

Op zondag 1 april hield Wim KLINKENBERG, een betoog over opbouw
en structuur van de samenleving in de Sowjet-Unie. Hij was door

ingeleid, waarbij Ign. vermeld had dat
KLINKENBERG lid geweest was van de CPN. KLINKENBERG hemelde
in zijn betoog, dat plm. 2f uur duurde, de toestanden in de
Sowjet-Unie zeer op. Hij refereerde hierbij aan zijn bezoek aan
Kiew (niet duidelijk werd wanneer hij daar geweest was) waar
alles zo goed georganiseerd is en de bevolking blij en gelukkig
is.
Na zijn monoloog werd hem de vraag gesteld waarom de CPN geen
buitenlandse betrekkingen onderhield. KLINKENBERG antwoordde
hierop met de opmerking dat dat een nogal precaire aangelegen-
heid is, waarop hij momenteel niet in kon gaan.

Tot slot van de bijeenkomst werd door de deelnemers een evalu-
atie van het weekend gegeven. De algemene indruk was: een
interessant, boeiend en verhelderend weekend. Hen was unaniem
van oordeel dat een reisje naar Rusland zeker de moeite waard
zou zijn. —

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

m 1 2 AFR. 1373

3

d.
Distr.:

Afschr.: BO:
_^ 7 ^ _

Betreft: "Oost Europa Verkenningen".

Begin april verscheen het eerste nummer van "Oost Europa Verken-
ningen", een uitgave van het Oost.Europa-projekt van de NCSV.
Het blad, dat twee-maandelijks zal verschijnen, is een voort-
zetting van "DDR-kenningen11. De erkenning van de DDR maakte
titelverandering noodzakelijk. Het blad zal echter voortgaan met
de voornaamste aandacht te richten op de DDR.

200 A 03



1) Zo nodg andere rubricering aangeven.

d t u r n 2 7 APR, V373

Afschr.:

Betreft: Oost-Europa Reizen. _

Middels een folder "Oost-Suropa Reizen" geeft het Oost-
üuropa Projekt van de NCSV kennis van het reisprogramma
1973 naar een aantal Oosteuropese landen.

2OO A03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

ACD l!

Lum 1 2 JULI 1973

:o
v

Distr.:

Afschr.: BO:

Betreft: DDR-reizen NCSY.

Voor het seizoen 1973 had de NCSV 3 reizen (voor scholieren en
studenten) gepland naar de DDR. Naar

werd vernomen, is daarvan alleen de derde (6-22 juli) door-
gegaan.
Nog op 5 juli was het mogelijk, zich voor deze reis in te laten
schrijven.
Uit
werd begrepen, dat er t.a.v. deze DDE-reizen sprake is van een
groot gebrek aan belangstelling.

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

p
cl,

Cl

S ME

d.

Distr.: Bijlage(n):

Afschr:

Betreft : Voor jaarskonf erentie van de NCSV te Baarn.

Op 26, 2.7 en 28 april 19?A- werd te Baarn door de NCSV een voor-
jaarskonferentie (VoKo) georganiseerd. Het onderwerp van deze
konf erentie was "Kommunisme en Sociaal-Demokratie in Nederland".
De opkomst naar deze konferentie was uitermate slecht.
Het maximum-aantal aanwezigen bedroeg 12 (twaalf).

Op vrijdagavond werd er hoofdzakelijk door de aanwezigen gelezen
in het stencil over de geschiedenis van het socialisme in Neder-
land tot + 1920. Af en toe werd een opmerking hierover gemaakt,
doch enige discussie werd niet gevoerd.
Cp zaterdag werden wederom enige stukken gelezen, waaronder van
de verzamelde "Waarheid-Werken": "Voor een beter bestaan" van
Paul de GHOOT no. 2, te weten: DRBES politiek zonder DSEES. Om dit
artikel werd smakelijk gelachen.
Vervolgens werd een tijdlang door de bossen in de buurt van Baarn
gewandeld.
Naar aanleiding van het stukje van Paul de GROOT sprak

over de Volksfront-gedachte en de CPN. Hij haalde
in zijn weinig-zeggend betoog enige malen het voorbeeld KITTERAND
aan. De overige aanwezigen gingen echter niet op zijn beschou-
wingen in.
Op zondag 28 april las men het schrijven van "De periode
van de tweede Wereldoorlog".
Relevante opmerkingen zijn, wederom, niet gemaakt.

200 A 03



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. 1.a Bij HDBratia-/inf. rapport nr.

Aan het eind van de zondagmiddag was men het erover eens
dat dit een slecht voorbereide konferentie was geweest. 3r
was weinig of geen voorbereiding en de discussiepunten ont-
braken waardoor ook de discussie achterwege bleef.
De aanwezigen waren dan ook allen ontevreden gestemd over deze
voorjaarskonferentie.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

«-r.-.
Afschr.:

//fff/ff

Betren: A f deling s raad NCSV-Amsterdaa.

Onlangs werd bekend dat er een reorganisatie plaats heeft gevonden
in de NCSV afdeling Amsterdam. De afdeling kent de volgende
projektent

- Oost-Europa Projekt (OEP)
- KRIK-Projekt (KKIK)
- Jeugdwerk-NCSV Projekt (Jeugdwerk NCSV).

Deze projekten zijn onderverdeeld in KRINGEN (vroeger groepjes ge-
noemd).
Als overkoepelend orgaan van dit alles is nu de Afdelingsraad (AB)
gevormd. In deze AR zullen zitting nemen:

Twee leden van de AR, te weten en , zullen fungeren
als een soort secretariaat.
Tot de taken van de AR zal behoren:

- Het verzorgen van de indeling ent indien noodzakelijk, het kader
van de kringen.

- Het beheren van de financiën.
- De afvaardiging naar de Kerngroepcentrale in Woudschoten. (dit za
n.a.w. bij toerbeurt geregeld worden)

- Het organiseren van "week-ends".
- Vó6r sept. a.s. de Hoofdlijnen vaststellen van de aktiviteiten di
in de kringen ontplooit! gaan worden.
Zo werd bijv. al bekend dat begin sept. a.s. de kring, die zich
o.a. bezig zal gaan houden met het Imperialisme, een weekend voor
de eerste-jaars zal organiseren.

- Het organiseren van de Kringendag.



1} Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. 1 a Bij OpEOUtK/inf. rapport nr

Het ligt in de bedoeling dat de AH SSn maal per maand zal vergaderen.
Vanuit de diverse kringen wordt aan de AE medegedeeld vat er in de
kring gedaan wordt en welke activiteiten, (bijv. het organiseren van
reisjes e.d.), ontplooid zullen gaan worden.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

~
V-'fr

d 'urn 2 7 NOV. 1974

CO

b. 4
Distr.:

Afschr.:

Betreft: NCSY-Delft

Op 20-11-7̂  vond een ledenvergadering plaats van de NCSV
af d. Delft. Van de +_ 50 actieve leden welke de afdeling

telt, waren er _+ 15 aanwezig.
Het bestuur werd cf. de voordracht gekozen.
Ter sprake kwam voorts o.m.:

- de overgrote meerderheid der actieve leden ontwikkelt
activiteiten in het kader van het Jeugdwerk- en KRIK-project.
Plus minus 5 maken deel uit van de OEP-onderwijsgroep o.l.v.

't plus minus 3 van de OEP-railieugroep o.l.v.
•

M.b.t. de Onderwijsgroep werd vernomen dat deze op aanwijzing
van Woudschoten, voorbereidingen treft voor een landelijke

• bijeenkomst over het onderwijssysteem in.de DDR, welke rond
Kerstmis op Woudschoten zal worden gehouden.

en zouden deel uitmaken van
een zgn. socialistisch zangkoor dat eind oktober 19"A is opge
treden tijdens een openbare bijeenkomst van de CPN, waar het
woord is gevoerd door Frits DRAGSTRA.

- vriendin van __ - zou lid zijn van
de CPN. Zij kan voor de NCSV als verloren worden beschouwd.
M.b.t. de DSSV Politeia werd vernomen dat vele leden actief
zijn in AAG, Chili- en Palestina Comité. Wat betreft de
laatstgenoemde organisatie: enkele 2fl.iteianen, tevens lid
CPN, zouden door de CPN aijn geroyeerd omdat zij weigerden
partijdirectieven m.b.t. het Palestina-comité uit te voeren.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

F ACD 12t

datum 2 5 FEB. 1976

CO

b- d.

Bijlage(n):

Betreft: NCSV-NPK conferentie.

In het weekend van 13.02.76 tot 15.02.76 werd er in Wou^schoten
een wintercongres gehouden, georganiseerd door de Nederlands Chr:
telijke Studentenvereniging en het Palestinakomiirtee. Het thema
was "DE PALESTIJNSE KWESTIE".
De konferentie begon vrijdagavond omstreeks 19.00 uur. Gemiddeld
waren er gedurende het congres constant ongeveer 20 personen aan
wezig. Totaal zijn er ongeveer 47 personen geweest, waarvan de
volgende mamen bekend zijn geworden:



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLG BLAD Nr. Bij operatie-/!nf. rapport nr.

De conferentie werd geleid door en
Duidelijk werd dat zich met het HEK beter verbonden voe!
de dan met de NCSV. Het werd dan ook meer een conferentie van
het NFK dan van de NCSV.
vrijdagavond begon men met een voorlichting over de historisch»
gebeurtenissen in Palestina. Er werd gediskussieerd over de vol
gende stellingen:
Het zionisme had geen belang bij het opheffen van het anti-sem:

tisme.
Het zionisme was een springplank voor de westerse invloeden in
het Midden-rOosten, omdat het een vorm van kolonAalisatie bedre'
De discussie wilde niet zo erg op gang komen. De aanwezige Zio
nisten kregen weinig kans om aan het woord te komen of te blij



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. 2 Bij operatie-/inf. rapport nr.

ven. De rest was het met elkaar eens. Met name "belette
nog al eens dat een anders denkende aan het woord kwam of uit to
spreken. deed een suggestie aan het bestuur de discui
sie voorlopig te stoppen en over te gaan tot een nadere kennis-
making met elkaar, om zo tot een betere vorm van vergaderen te
komen. Aldus werd besloten. Later op de avond liet men het eers
discussiepunt min of meer zweven en de konclusie rond het 2e pu
was, dat de Zionisten in Palestina van het begin af aan gestemd
werden door de Westerse staten, dus dat dan ook vanzelf het Wes
terse systeem in Palestina werd ingevoerd. Daar was gewwoa niet
aan te ontkomen, dus had het ook weinig zin om tegen deze stel-
ling te zijn.
Zaterdag morgen kwam de ITNO-resolutie "ZIONISME IS RASCISME" aa
bod. Gesteld werd dat Rascisme geen apartheid is. Dus in die
zin kon men niet de lijn met Zuid-Afrika trekken. De Israëlisch
wétten gelden namelijk voor iederééneSijn voor iederéén gelijk.
Alleen regelde deze wet de terugkeer naar Palestina op een bij-
zondere manier. Zo werd er een land alleen voor Joden geschapen
en dat was dan het rascisme wat hier om de hoek kwam. Uitge-
breid werd ingegaan op de Israël Nationality law, vooral het
artikel dat regelt dat in Palestina geboren Arabieren staatloos
zijn en derhalve ook geen recht hebben op een paspoort. Men kwa
tot de conclusie dat de Joodse staat alles behalve democraties
Het samenstellen van een regering en het maken van wetten kon
dan wel democratisch geschieden, maar de inhoud der wetten en d
uitvoering daarvan was dus/danig, dat er sprake was van onder-
drukking van de ene bevolkingsgroep door de andere, aft's Middag
trok men dan ook de conclusie dat het zionisme niet toestaat da
joodse en niet joodse arbeiders aan elkaar geklijk worden. Daar
de joodse arbeider aan dit principe HKKXKfcxï meewerkt kan men n
zeggen dat de joodse arbeidersklasse in Israël een revolutionai
macht XBKXJE vormt, dus hun gewapende strijd tegen de galestijne
is niet gerechtvaardigd. Daar de Palestijn onderdrukt wordt is
zijn gewapende strijd wel gerechtvaardigd. Men was het er over
eens dat hier duidelijk een verhouding aanwezig was tussen onde
drukkend geweld en bevrijdend geweld, waarvan alleen de laatste



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. Bij operatie-/inf. rapport nr.

Zondagmorgen werd er gediscussieerd over de situatie in Libano]
Vooral de linkse groeperingen in de Arabische regeringen steun-
den de Palestijnen. Dit kon geprojecteerd worden op de bevrij-
dende klassestrijd van de Palestijnen. Zij hebben de ̂ alestij-
nen het recht toegekend om gewaporLe strijd tegen de Israelië»s
te voeren. De Palestijnen zijn een volk zonder land. Derhalve
kan han strijd, ook uit oogpunt van aandacht veJ?stiging, in de
hele wereld gevochten worden. Zonder geweld komen de Palestjne:
nooit in hun land terug. Daaruit volgt dat het geweld ook maar
tijdelijk is.
De aanwezigen die een zionistisch standpunt innamen op het con
gres (het waren er niet veel) konden han mening vrij weer geve
Opvallend was dat de gedachten in de meeste gevallen vrij pâ r
lel met elkaar liepen. Dit kwam duidelijk naar voren bij de
uitspraken over de klassestrijd. Men deelde de menig wel dat e
een staatsvorm moest komen waarin ruimte was voor beide groepe
maar de opbouw daarvan gaf problemen. Zo werd er gesteld dat e
zelfs binnen de PLO al geen eenheid was. Dit werd vooral door

ten sterkste bestreden. Hij stelde dat men het binnend
PLO waanzinnig eens was, maar dat men hier in Nederland altijd
verschillen ging zoeken* Ook door de minxij. eenzijdige voorlic
ting ontstonden foute gedachten oVer de PLO. Mx£ Zeer technisc
wist hij uitleg te geven van *Ju^xfrBBrillatxx.kJci4-fl de bevrijding
strijd die hij jmsplitste in een politieke, een querilla en ee
strijd door een geregeld leger. nam binnen net NPE een hai
der standpunt in. Soms stond hij alleen. Enkele malen werd ni;
bijgestaan door

vertelde dat hij vorig jaar in een werkkamp in Libanon was
geweest. Men had daar uit veiligheidsoverwegingen een Arabiscl
naam. was daar ook geweest. Zij was echl
eerder teruggekomen dan . Men sprak ook over een zekere

en een die daar geweest waren. z<
in december met post teruggekomen zijn. wist te
vertellen dtx dat hij in een haven wapens in Pepsi-cola con-
tainers had gelost og geladen. Er was sprake dat er deze zomei
weer een werkkamp georganiseerd werd.



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. Bij operatie-/!nf. rapport nr. 1

was in staat een discussie op een brede basis van
start te laten gaan. Hij beschikte over veel praktische informa
tie. Hij voerde veel voor en tegens aan t.o.v. een bepaald punt
Bepailde uitspraken van en van verwees hij naar de
CPN hoek.
Aan het slot van de conferentie werd gevraagd of de NCSV als
min of meer onpartijdige aanwezige tussen het NPK en de enkele
Zionisten een uitspraak wilde doen. en hebben
toen aangevoerd dat zij tot de conclusie waren gekomen dat er
in Palestina een democratische staat opgebouwd moet worden die
aanbeide partijen het recht geeft om daat gelijkwaardig naast e
kaar te leven. Vooral ging diep in op revolutionaire
geest die bij de Palestijnen moest leven, omdat hun het recht
onthouden werd in Palestina te leven. Het was begrijpelijk dat
hierdoor een gerechtvaardigde klassestrijd doox moest ontstaan,
om zich te verzetten tegen diegene die hun dat recht ontnam. Hi
vergeleek Palestina met Vietnam en Angola.
De conferentie was zondagavond omstreeks 15*00 uur geëindigd.
=p*agiiniu«jj Plaatselijk moet iederéén bekijken hoe hij wat meer
aan de Palestijnse zaak kan doen. Het ontbreekt het hoofdbestuv
aan de nodige financiën om een bepaalde zaak groot op te zettei
In twee "klassen" heeft men aan het congres deel kunnen nemen:
Klasse A voor f 120,- en klasse B voor ƒ 80,- Leden van de NCS"\n korting van het LSV tot ƒ 35,-.

einde

200 A 04



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

Afschr. : 00

Betreft: Studieweekend van de NCSV "Met dank aan de Angolezen."

Op zaterdag en zondag resp. 10 en 11 april 1976 werd in het con-
ferentieorrd van de NCSV te Woudschoten een studieweekend gehou-
den over Angola. Aanvang zaterdag om 11.00 uur.
Al dan niet zijn,gedurende het weekend,de gehele tijd aanwezig g<
weest:



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. Bij operatie-/inf. rapport nr.

Besproken werd de achtergronden van de ontwi±kkelingen in Ango-
la, en de gevolgen van die ontwikkelingen voor de gehele werel<
Men begon met de ontwiikelingshulp van het Rijke Westen aan de
5e wereld en stelde dat dit een instrument was van het imperia-
lisme om de derde wereld landen in te kapselen. De 'bevrijdings-
hulp van Cuba was wreed maar nietemin noodzakelijk en ook wel
gerechtvaardigd, omdat het zonder imperialistische kenmerken w;
De imperialistische landen is het alleen maar te doen om de
rijke grondstoffen van Angola, zoals in andere zgn. ontwikke-
lingslanden van minister Pronk. Als deze grondstoffen wegvalle:
heeft dit gevolgen voor de economie in West-Europa. Moet echte:
een Nederlandse arbeider uitgespeeld worden tegen de bewust-
wording en bevrijding van een derde wereldland ? We moeten zo
ken naar andere middelen.
Het programma omvatte ook nog enige films over Angola.
Het geheel was een zwakke bedoening. Er werden schoolse kreten
gelanceerd over socialisme en imperialisme. Het had echter gee
diepgang omdat men niet over voldoende achtergrong beschikte o.
hierover werkelijk te discusieren. °ok ontbrak het totaal aan
leiding en vergadertechniek.

einde.

200 A 04



1) Zo nocSg andere rubricering aangeven.

Distr.:

Afschr.:

Betreft: Studieweekend 'Berufsverbote1.

Van 4 tot 6 februari 1977 werd door de NCSV een studieweek-
end georganiseerd over het berufsverbote in de Duitse Bonds-
republiek. Als sprekers werden opgegeven leden van een aktie-
groep tegen het Berufsverbote uit Oldenburg (DldA) en het
eerste-kamerlid van de PvdA H. WIELEK.
De kosten voor het weekend werden gesteld op f35— terwijl be-
langstellenden zich konden opgeven bij de NCSV, Woudschoten
te Zeist. (tel. 03439-233).
Aan de zaak werd o.a. ruchtbaarheid gegeven door een mededelin
in Vrij Nederland.

Het programma luidde als volgt:
Vrijdagavond: Kennismaking en inleiding.

Enkele sprekers van het 'Iniativ Committee geger
die Berufsverbote1 uit Oldê^rtmrg.

Zaterdag : Aan de hand van het informatiemateriaal en stel-
lingen groepsdiskussie . ('sj-morgens ).
's-^ïiddags inleidingen van

en
Zondag : Zoken naar paralellen tussen de ontwikkelingen

in Nederland en de BED.
Inleiding door senator H. WIELEK.
Nabespreking en evaluatie.

Bij de kennismaking op vrijdagavond waren 16 personen aanwezi,
die grotendeels afkomstig waren uit Groningen-stad.
Aan de hand van de gesprekken bleek dat een NOSV-werkgroep

uit Groningen vanaf juni 1976 een studie houdt over het on-
derwerp Berufsverbote.
Het resultaat van de studie is ondergebracht in een studiemap
die uiteraard de naam draagt van 'Berufsverbote*.

Tevens kwam men tot de samenstelling van een aantal stellinge
die als uitgangspunten moesten fungeren voor de diskussie.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLGBLAD Nr. Bij QBEDSJfflE/mf. rapport nr.

Een van de belangrijkste figuren tijdens het weekend bleek een
soort Ambanees, waarschijnlijk afkomstig uit Groningen en ge-
naamd . Deze donker getinte jongeman zei lid
te zijn van de FJG.

Na de kennismaking bleek dat de sprekers uit Oldenburg niet wa-
ren komen opdagen. Aangezien zij tevens voor een film zouden
zorgen ging ook deze voorstelling niet door.
De avond begon dan ook wat slapjes door dit hiaat. Eerdergenoeir
ie hield een inleiding over het grote onderwerp
waarna werd bewloten in in drie groepen te gaan diskussieren.

De diskussie werd volgehouden tot circa 23.00 uur. Daarna werd
gezamenlijk een pilsje gedronken.

De tweede dag bleek toch een man uit Oldenburg te zijn komen 01
'dagen. Zijn naam was . Vernomer
werd dat lid is van de studenten—organisatie van 'Spar-
tacus* in Duitsland.
's—Morgens werd een groepsdiskussie georganiseerd! waarbij het
stuk waarin de stellingen alsmede de studiemap nog eens uitvoe-
rig werden bekeken.
Tevens werd gediskussieerd over citaten uit de brochure 'Bakoe-
nin' (over anarchisme, staat en diktatuur). Obk hiervan was te-
voren een stencil gemaakt

Na de lunch werden inleidingen gehouden door eerdergenoemde
en

sprak als man van het Medisch Juridisch Kpmitee, over
welke organisatie hij wat verteTde. Voorts gaf ook
zijn visie op het Berufsverbote. Spreker vond dat thans gespro-
ken kan worden van een pre—fascistische situatie, omdat de ten-
denzen die men nu waarneemt de toestand weergeven van de ontwil1

keling van het vroegere fascisme.
citeerde veelvuldig uit het froek van George OWELL '19É

en vertelde verder dat Duitsland (BRD) een Europese aanpak witt

200 A 04



1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

VERVOLG BLAD N r. Bij dpSflBSK/inf. rapport nr. 1

om terroristen uit te leveren. Dat moet echter alleen voor Eur<
pa gaan gelden, aldus •, want internationaal gezien dur-
ven de Duitsers het niet aan omdat ze dan te maken krijgen met
terroristen uit het midden—Oosten en uit Japan.
Spreker gaf verder een hele verhandeling ten "beste over het fei
dat het ekonomisch sterke Duitsland een dergelijke aanpak a.h.v
afdwingt van de omliggende landen
De klemtoon werd daarna op de geheime dienst in Duitsland ge-
legd. Deze diensten zi jn in de Bondsrepubliek 5* z° groot ge-
worden, gaf verschillende voorbeelden van het berufs—
verbote en deed daar ook de nodige opmerkingen bij over provo-
cateurs. Hij sprak daarbij echter alleen over Duitse toestandei
Ook de invloed van het Springer-concern werd door de spreker
uitgebreid onder de loep genomen.
Tenslotte wekte de aanwezigen op lid te worden van hel
Medisch Juridisch Komitee.

De door gehouden inleiding was vrij kort. Zijl
verhaal hield een verhandeling in over het fascisme en het kap:
talisme. De inleiding was vrij technisch waarbij ook no|
een serie moeilijke woorden gebruikte.
Tenslotte vertelde hij wat over de AS, maar al met al was zijn
inleiding niet verrassend.
Rest te vermelden dat bladen bij zich had, van hel
onlangs opgezette 'Rood Verzetsfront *. Het betrof hier het blac
'Nieuw fascisme in opmars *, uitgegeven middels postbus 384 te

jloogeveen.

's-Avonds werd een 'Kort geding' gespeeld waarbij op enigszins
ludieke wijze het Berufsverbote aan de kaak werd gesteld.
Bijzonderheden deden zich daarbij niet voor en nieuwe gezichts-
punten werden niet naar voren gebracht.

De laatste dag (de zondag) werd besteed aan het diskussiè'ren
over de parallellen tussen de ontwikkelingen in Nederland en d<
Bondsrepubliek.
Tevens werd een inleiding gehouden door het PvdA-lid uit de 1e
kamer H. WIELEK^^jJe senator zei moe te zi jn teruggekomen van e<
reis'naar Dusseldorf, hetgeen niet weg nam dat hij niet fit ge-
noeg was om stelling te nemen tegen het Berufsverbote.
In wezen kwam WIELEK met bekende gegevens. Hij achtte het echte
belangrijk dat over het verbod in het buitenland wordt gesprok*
en dat daar tegen wordt geageerd. WIELEK beschouwde dat als eei
brok solidariteit.

De nabespreking werd kort gehouden. Een ieder werd op het hart
gedrukt op zi jn eigen terrein en in zijn eigen omgeving te bli;
ven protesteren tegen het Berufsverbote.
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ACD 1698302
datum 6 OKI. 1S»o

CO

b. / d. ^

Distr, Bijlage(n):

Afschr.: /

Betreft: De relatie NCSV en C.v.S.

Tijdens een algemene ledenvergadering van de Nederlandse Christen-Stu-
denten Vereniging (NCSV) d.d. 1? september 1983 gehouden op het
konferentie-oord 'Woudschoten' is onder andere besloten van de verenigi
een vrijwilligersorganisatie te maken, dat wil zeggen dat geen personeel
meer op de loonlijst voorkomt.
Deze beslissing heeft consequenties voor de beweging Christenen voor hè
Socialisme (C.v.S.), waarvan de secretaris betaald wordt door de NCSV.
Ook maakt de C.v.S. gebruik van NCSV-faciliteiten op Woudschoten.
Gelet op de precaire financi'êle positie van de C.v.S.-tekorten is men
naarstig op zoek naar instellingen en personen die de beweging een
warm hart toe dragen en bereid zijn de C.v.S. te sponsoren.

De C.v.S. heeft bij monde van haar secretaris inmiddels op
het besluit gereageerd. Hij riep alle oud-NC$V-ers in de C.v.S op na te
denken over wat ter sprake moet komen tijdens een geplande vergadering
met het nieuwe algemeen bestuur van de NCSV, over de interimperiode tot
1 januari 198̂  wanneer de C.v.S. geheel op eigen benen zal komen te staf

Bijlagen;
C.v.S.-correspondentie.

NCSV-correspondentie.
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"Woudschoten"
Woudenbergseweg 54,
3707 HX Zeist.
telefoon 03439-1226 stud.werk

03439-1233 jeugdwerk
giro 67086 t.n.v.
penningmeester N.C.S.V.

•

kanmerk:
Aan allen die naar de Algemene Ledenvergadering van de NCSV komen.

Dit begeleidend schrijven bevat de praktische informatie omtrend de algemene
ledenvergadering, en een opsomming van de voor deze vergadering toegezonden
stukken.

Stukken:

1) De agenda, en
2) het huishoudelijk reglement voor deze vergadering.
3) Verslag van het evaluatieweekend '83, van Win Top.
4) "Klaar om te wenden", notitie ten aanzien van de NCSV in 1984 en verder.
5) Notulen van het plenaire gedeelte van de zondagmiddag van het evaluatie-

weekend '83.
6) "De NCSV, een politiek bewuste werkgever?11, en
7) een samenvatting van de FNV-nota ten aanzien van niet-betaalde arbeid

met behoud van uitkering, belden stukken van Hans Streng.
8) Beleidsplan van het Kampement.

Bij de laatste drie stukken de aantekening dat deze uitsluitend ter infor-
matie dienen.

Praktische mededelingen:

De vergadering vindt plaats op 17 september 1983, aanvang 10.OO, geëindigd
wordt om 17.00.
Plaats: Konferentieoord "Woudschoten", Woudenbergse 54 Zeist.
Dit is te bereiken met de buslijnen 54 en 81 van-Centraal Nederland:
.54: vanaf Station Driebergen-Zeist, vertrektijd 9.37, uitstappen halte

Prinses Ireneplein.
81: vanaf Busstation Zeist, vertrektijd 9.38, uitstappen halte Oud-Londen.
De kosten bedragen ƒ 7,75, inklusief koffie, thee en een broodmaaltijd
tussen de middag.

Tot de 17de,
met vriendelijke groet,

het AB.
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AGENDA t.b.v. de Algemene Ledenvergadering der NCSV d. d. 17-9-1983.

Aanvang 10.00 uur.

1} Opening door de voorzitter.

2) Vasstelling agenda

3) Vaststelling Huishoudelijk Reglement t.b.v. deze vergadering

4) Voortgang der NCSV.

Bij het opstellen van deze agenda is het Algemeen Bestuur uitgegaan van het
enig compleet uitgewerkte plan (het A.B. plan). Reakties op het plan zijn
in de vorm van amendementen c.q. voorstellen opgenomen in de agenda.
Hierbij is er voor gekozen steeds over het meest verstrekkende voorstel te
stemmen

a) Doelstelling:(geen amendementen)

b) Personeel

amendement— Met ingang- van l-l'84 is de NCSV een vrijwilligersorganisatie
zonder betaald personeel in haar dienst,

c) Inhoud:

amendement— De concentratie van de inhoudelijkheid van de NCSV rond de
zwaartepunten Samenlevingsvormen en Anti-militarisme worden
voortgezet.

d) Struktuur:

amendement— a: Aan de struktuur dient een kaskontrolekommissie toegevoegd
te worden.
b: Binnen de stuktuur moet plaats ingeruimd worden voor een

'Stuurgroep' waarin alle groepen vertegenwoordigd zijn die
aktief zijn binnen de NCSV. In die Stuurgroep worden de
beslissingen genomen.

e) Organisatie:

amendement—a:'De werkgroep Integratie gehandicapten moet blijven
b:Het verhalenboekje moet blijven
c:Het kampkollekteprojekt moet blijven
d:De BEET moet blijven
e:Voor de garantie m.b.t. de inhoudelijke kontinuiteit is een
Inhoudelijke Kommissie niet noodzakelijk,

f:De kampprijs moet verlaagd worden.

f) Kontakten: geen amendementen

g) De NCSV als vereniging:

amendement— lid van de vereniging zijn mensen die onder één of meer van
de categorieën vallen die in het Huishoudelijk Reglement van deze
Algemene Ledenvergadering onder punt 14 genoemd worden.

5) Benoeming Algemeen Bestuur: (d.w.z. voorzitter, penningmeester, secretaris AB,
2 voormalig aktieven).

6) Sluiting.



1698302

igfng
off iliaced co Vhm world BCuderC ohriacian f •deration

"WoudBChoten"
Woudenbergseweg 54,
3707 HX Zeist.
telefoon 03439-1226 stud.werk

03439-1233 jeugdwerk
giro 67086 t.n.v.
penningmeester N.C.S.V.

kenmerk:

Aan de leden en belangstellenden

van de NCSV.

Woudachoten, 20 september 1983.

Een kort verslag van de gebeurtenissen op de Algevene Ledenvergadering der
NCSV, en de gevolgen daarvan.

Het besluit genonen op de vergadering van het Algemeen Bestuur der NCSV d.d.
16 Juni 1983:

"Gezien de huidige werkgelegenheidssituatie vindt het AB toekomst-
plannen welke gebaseerd zijn op uitsluitend vrijwilligers zowel
politiek als prakties niet realiseerbaar en zal' elk plan dus uit
moeten gaan van een zo groot mogelijke werkgelegenheid"

en het besluit genomen door de Algemene Ledenvergadering der NCSV
d.d. 17 september 1983:

"In 1984 zal de NCSV werken naar een totale vrijwilligers vere-
niging. Als overgangsmaatregel zal er m.i.v. 1-1-1984 beperkt
betaald personeel, samen met vrijwilligers, een vaste sekre-
tariaatataak uitvoeren."

hebben voor het zittende Algemeen Bestuur tot de volgende konklusie geleid:

"Het Algemeen Bestuur kan, vasthoudende aan haar besluit van 16 juni
1983, zich niet verenigen met genoemde beslissing genomen door de
Algemene Ledenvergadering."

Een meerderheid van het Algemeen Bestuur heeft voor het in stemming brengen
van genoemd amendement de ledenvergadering in kennis ges.teld van de konse-
kwenties bij aanname, en ontraden voor dit amendement te stemmen.
Gezien de uitslag van de stemming heeft het Algemeen Bestuur de vergadering
haar aftreden bekend gemaakt.

Daarop heeft de. vergadering uit-haar midden en nieuw bestuur gekozen, te
weten :-,ffim Top., ,Fokko Minnema, Sjakjkelien 81agmaatf Beppie Sprenkels,

.xHugo Hoetlnk..- Nlcole Segera_ .Marion v.d. Bliek.

Het voorstel volgens welke het aftredende Algemeen Bestuur tot 1-1-'84
de lopende zaken waarneemt en daarmee het nieuw gekozen bestuur in staat

-stelt het aangenomen-



Btelt het aangenomen amendement uit te werken in de vorn van een plan, te
presenteren op een ledenvergadering uit te schrijven voor l-l-'84, werd
verworpen.

Aan de inzet van de vergadering is niet voldaan.

net demissionaire Algeneen Bestuur kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden
voor de beslissingen noodzakelijk voor de voorbereidingen op het kampsei-
zoen 1984.

Da Kampkomnisaie is binnen de huidige struktuur verantwoording schuldig
aan het Algemeen Bestuur, en kan om deze reden geen stappen in deze onder-
nemen.

Belt voor 30 sept, l en 2 okt. a.s. geplande kampkonmissieweekend waar net
oude f*, nieuwe kampkommissieleden , de werkzaamheden en het budget van elke
kommissie afzonderlijk en de samenstelling van het nieuwe kampprogramma
voorbereid wordt, kan daarom vooralsnog geen doorgang vinden.

Wij verzoeken het op 27 september 1983 aan te treden bestuur der NCSV on
per omgaande de vereniging in kennis te stellen van konkrete plannen met
betrekking tot struktuur, organisatie en werkgelegenheid ten behoeve van
de voorbereiding op kanpseizoen 1984.
Deze plannen dienen voorgelegd te worden aan een Ledenvergadering die om
bovenstaande redenen zo spoedig mogelijk dient te worden uitgeschreven.

vri**4«lt4ke groet,
• v •""

namens het demissionaire Algemeen -
Bestuur der NCSV:

>

Hans Peter Gramberg Pipt Atteveld,
Michiel.Gallé, |an Dijfcj,vWillem
Kuipers Jock KasbergenJ Kees van
Uffelen/Tfls Lasterie, Carolien
Maria. . *
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT t. b. v. de ALGEMENE LEDENVERGADERING der NCSV, 17-9-1&33.

VOORZITTER:

1. Het is de taak van de voorzitter om de ledenvergadering te leiden.
2. Als voorzitter van de ledenvergadering treedt op, degene die daartoe door

bet bestuur is aangewezen, of, zo het bestuur niemand beeft aangewezen,
degene die daartoe door de vergadering uit baar midden is gekozen.

3. 'ii,.. <»lle tijden kan de voorzitter het woord nemen, ongeacht degene die op
dat moment het woord heeft; m. a. w, als de voorzitter het woord heeft,
heeft dat de status van ordevoorstel.

4. De voorzitter kan zonodig ad hoc-komm: asies instellen.
5. De voorzitter formuleert voor iedere stemming datgene waarover besloten

dient te worden en gaat na of de konsekwenties van de te nemen besluiten
duidelijk zijn.

6. De voorzitter formuleert na iedere stemming het genomen besluit.

RAPPORTAGE^

**. Van de algemene ledenvergadering worden notulen en een besluitenlijst

BEHANDELING VAN DE AGErDA:

8. Op de al genene vergi ierirg aa^rwL-üige leden va' de NCSV hebben spreekrecht.
9. De orde van behandeling van voorstellen is sl;j volgt:

- De voorzitter leesit hec in behandeling zijnde voorstel voor.
- Vervolgens vindt .aen eerste sprekersronde plaats. Wanneer ter vergade-
ring 'amendeEanten wordan ingediend, wordt over elk afzonderlijk gestemd
of hij in behandeling v:ordt genomen. Daan. a volgt zonodig een tweede
sprekersronde. Venslctic vindt stetaiing plaats.

10. Indien naar mening van het bestuur een aantal binnengekomen amendementen
inhoudelijk d. ze l f do is, maakt zij in plaats daarvan één nieuwe onder bij-
voeging van de oorspronkelijke, welke overigr ns , indien de vergadering
zulks oordeelt, middels eon motie van orde i behandeling kunnen worden

11. Plannen met bètrckkiaf; tot de voortgang van de NCSV die later dan de aan-
gekondigde datum van 3 september zijn ingebracht , alsmede gesprekspunten
ingebracht tijdeen' Ar. vi-r^adering, die niat op de agenda staan, worden
niet in behandeling genoden.

12. Spreektijd wordt, indien noodzakelijk, geregeld door de voorzitter.
13. Al naar gelang hot aantal sprekers kan de voorzitter in overleg met de

vergadering een maximum spreektijd instellen.
14. De algemene vergadering bestaat uit:

a) Kampleiding '83.
b) Huidige alttieven in kommissies of geledingen van de NCSV.
c) Voormalig aktieven binnen de NCSV.
d) Personeel.

15. Leden, als beschreven in punt 14, kunnen per 3tt.-icai.ag één stem uitbrengen.
16. Het stenrccht kan niet 'jij gemachtigde worden uitgeoefend.
17. ledere aanwezige moot desgevraagd ten genoege van de voorzitter van de ver

gadering van zijn/haar bevoegdheid pis lid doen blijken.
18. De voorzitter beslist bij twijfel over de geldigheid van een uitgebrachte

stem.
19. Ordevoorstellen worden onaiddelijk in steiaming gebracht.
20. Beslissingen worden genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte

stemmen (de helft plus één) .
21. Blanko stemmen worden als uitgebracht beschouwd (in tegenstelling tot ont-

houdingen) .
22. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij over personen gestemd moet worden,

dan geschieden stemmingen nschriftelijk.
23. Bij stalcing v£_n df sterwen hssft herstemming plaats. Staken hierbij de

steminan, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.
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"-v, v...u i;v j is iio ,c'.:l ;eachrckken van liet besluit van de leden-
va ;-•!..:rin_^ vnn de ;.'„.:., V :•;;.: i.crdt;.'-; 17-9 j «l, on van de 1TCJV een vrijv:illi-;ers-
>.).£ ;:.,;: i r;;.: i, i e te '.riken.
.ilorer.r^t Bouten './o c.is Ö:::CIUG amibieden v or het feit dat wij op die ver-
1 - J . : ivr'. niet :.d\Y;cii~ Vonden zijn. Onze vertegcmvoordi.gers (sters) \varen
vor..;.laa.ord cviv ve.rvfj.- ;ing H;;,s .moeilijk te regelen. Desalniettemin zien v/e
o.,;j •.cvooü.a.v.j.k i; on: tu rcü reren want er staat nogal wat op het spel.
'.«ij oor ckou'.v.v.i ünszt-i.'f .v l r; een vitaal onderdeel van de NCSV-traditie.
..);::.iro.; och ton :;e de bü^liü:;;ing van de ledenvergadering otn de 1IC3V on te
b'.ü;v:a:i tol, -j-n vrij\ji.i i"vr«org£?ni:jatie ondoordacht en kortzichtig.
;-ovunuiun i£> dcise b^u.1 i:'".ing lijnrecht in tegenspraak met het besluit vun
h c-1 o ('o \< in juüi j.l. ui. 0:1; een plan op ie stellen uitgaande v,-, n een
b'jp T kt MIt;11 bet alrle krachten en da.arom}ieen een grote groep vrijwilli-
g;..r:: (Ljt-jrs). I,en d:,r .uli.ik plan lag afgelopen zr'.tTrdag op tafel. En hst
•„•aL; :i.t enige ylyn!! .;on doordacht pla.n van de groep die een vrijwilligcrs-
org-j'.jiDü lio voorut. .;?t '/--c-s ';Geneens aanwezig!
...U vinden d;;l, hot ~jl;jn dtt op tafel lag uitgangspunt moet blijven voor
vor-j-:.vf: keüpro'cii-giin. T;,n3rs, zo wordt minimaal gegarandeerd dat de NCfjV
or.;r.ii.;;-toriscJi en i:i ;oiidelijk een f progressieve organisatie blijft. Bin-
nen eert vri.ivrilJ i ..üLior ,-• ni:;atie zien we deze kontinuiteit niet gegarandeerd.
Or-. Co7,t reden si,;..;.n '>vi,; "e.'.oel achter het besluit van het zittende AI) om

Lieden (en Ous ook v.'!n onze vertegenwoordigers (sters) daarin)l .L l, <_ U J

Uitgaande van de :ii uv onlstane situatie willen we jullie de volgende vra-
. >!.n voorleg ,cn :

1) i.)o stuurgroep en i".'--T sekretaris verkeren door dê ze situatie in onzeker-
heid over de Imisveatiivt van CvS op Woudschoten en over het gebruik vnn
dr f faciliteiten aldanr. ?lijven die gegarandeerd 1

2) './,; gr-'ü.n ervanuit dat het AB t.a.v. ,IIan Dijk ala werkgever fungeert tot
1-1-1984 (i.o.m. du jCMoalcte afspraken) onder dezelfde voorvr»arden.
Denken jullie daar ook so over 1

3)..;i:j .aken ons eint-ti'; riorgcn over het voortbestaan dan de "OfW. l.iet ;illec.
fintiiicietil en or'v.nis^toi-isch, maar vooral inhoudelijk. Tloe denkt '!io t /.?.
-e3t,ilte te geven ,-;;.i Je v :ortgang van de kritische traditie van de ,'C;,.;V
:iot no:.ie op het gebied van de religiekritiek en de maatschappijkritiek v
.:ô o deukt ai j op een vorantv/oorde manier het erfgoed van de MCSY te bene-
r o n ? Airs erf •en,:ai:i vr:ii de traditie van de NCSV v/illen \ve jullie deze
vr f; ü..: voo r leg ̂  en.

Over deae vragen souden ..-;r-.-;ag van gedachte wisselen met het nieuve AB. V/ij
stellen v->or ora dit gesprek in de 2e helft van oktober te laten plaatsvinden.
Ii 'ie li-op op can .;poedigc reoktie, groeten we jullie kamer.'.fjcschappeli-ik,

-̂ .ïi:'i«ns de stuurgroep van CvS,

,:.;T! van den "erg, ..'illeia v.irer.tsastraat 85, 3572 PK Utrecht. 030-715^38

•:o_'-rd ijov.'sen, ofr,tr; pt ^'',, 7311 KX Apeldoorn. 055- 215271
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christenen voor het socialisme

-woudectioten", zeisc
telefoon O34394226

giro 3O18O46 t.n.v.
JUnntnornewster krik-proiekt der ncsv.zeist

kenmerk: Aan oud-NCSV-ers in CvS Zeist 21 september 1983

Beste mensen,

In de wandelgangen tijdens het startweekend en op de
stuurgroepvergadering van maandag 20 september j.l. is besloten,dat
we op korte termijn eens een vergadering moeten beleggen over de
toekomst op kortere en langere termijn van CvS.voorzover het be-
treft de verzelfstandiging t.a.v. en de aard van de relatie tot de
NCSV.Uit bijgevoegde papieren en informaties,die juliie mogelijk
zelf al hebben,moge blijken.dat de situatie er voor de NCSV nu echt
volstrekt niet rooskleurig voorstaat.Ik mag jullie wat dat betreft
m.n. attenderen op de bijgevoegde brief van het demissionaire AB
en de eveneens bijgevoegde reaksie van onze stuurgroep op de ver-
gadering van 17 september.Ik hoop,dat jullie met bijgevoegde stuk-
ken voldoende informatie hebben(althans voorzover die er nu is!)om
ook zelf al vast wat na te denken over wat in een gesprek met het
nieuwe AB van de NCSV,dat vanaf 27 sept.a.s. in werking hoopt te
treden,aan de orde zou moeten komen voor de interimperiode tot
1-1-84 en wat onze eisen als erfgenaam redelijkerwijs kunnen/moeten
zijn.
Per slot van rekening is het wel zo,dat we door de financiële

situatie van de NCSV eerst gedwongen zijn geworden om juridies te
verzelfstandigen,nu is dat ook finnciëel het geval.Dat dit ekstra
financiële en organisatoriese beslommeringen met zich meebrengt is
uiteraard een open deur,maar wel een keihard gegeven.Daar zou wel
wat tegenover mogen staan.

Onderaan vinden jllie een datalijstje.waarop ik uiterlijk 5 oktober
a.s. schriftelijk reaksie verwacht.Teruggekomen reaksies fungeren
tegelijkertijd als opgaven voor die vergadering en als blijk van be-
langstelling om dit gesprek met het AB samen met de stuurgroep voor
te bereiden.
Eveneens onderaan vindt je een lijst van bijgevoegde stukken.
Deze mensen hebben Jeannette en ik bedacht,maar we hebben mogelijk

namen vergeten.Jeannette heeft trouwens^ees Meylink opgevolgd in
het AB als CvS-vertegenwoordigster.Zij ondersteunt de brief van het
demissionaire AB,maar blijt zitten met de strikt beperkte opdracht
om daar de belangen van sekretaris en beweging te behartigen en geen
verantwoording te dragen voor het beleidvan dit nieuwe AB(hoe dat er
dan uit moge zien.).
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Lijst van bijgevoegde stukken(niet volledig voor diegenen,van wie ik
verwacht dat ze reeds in bezit zijn) :
Brief d.d.20 sept. van het demissionaire AB
Brief van de stuurgroep aan het nieuwe AB van 20 sept.
De stukken voor de ALV van 17 sept.jl.(incl.het blauwe en verworpen
plan van het nu demissionaire bestuur.

Met kameraadschappelijke groeten
namens de stuurgroep

Han Dijk


