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inleiding 

Ingevolge de nieuwe partijreglementen is dit niet langer een twee
jaarlijks verslag, maar een jaarverslag. Tevens zijn we van een gedrukte 
uitgave overgestapt op offsetwerk, dat op onze eigen offset-apparatuur 
kan worden vervaardigd. 

Het verslagjaar zag Opinie verdwijnen en vervangen worden door PK -
Partijkrant van de Partij van de Arbeid, di~ 10 keer per jaar aan de 
leden wordt toegezonden. De PK is alleen al nodig om te zorgen, dat 
adreswijzigingen van leden te. orizer kennis komen, maar uiteraard worden 
er ook 'hogere' doeleinden mee nagestreefd, nl. om de leden op de hoogte 
te houden of te brengen van wat er in de partij omgaat. Via dit blad is 
het bijvoorbeeld mogelijk om platformbijeenkomsten bekend te maken en 
informatie te geven over publikaties van de partij, de fraktie en de 
Wiardi Beekman Stichting. 

Een congres en de twee verkiezingen waren de belangrijkste gebeur
tenissen, die de nodige organisatorische werkzaamheden meebrachten. De 
plaatselijke PAK-organisaties en de PAK-kandidatenlijsten brachten, 
naast hier en daar politieke konflikten, de nodige reglementaire en or
ganisatorische puzzles mee. 

De invoering van de Centrale Leden Administratie kreeg zijn beslag. 
In mei kwam het ledental een moment boven de 100.000, maar de gebruike
lijke zomerslapte en het verwijderen van de onvermijdelijke abuizen, 
deed ons die mijlpaal spoedig weer in omgekeerde richting passeren tot 
op 30 september 1970 98.671 leden. 

De financieel noodzakelijk geworden inkrimping van het aantal me
dewerkers, die aan het begin van het verslagjaar voltooid werd, bete
kende voor velen, die bleven, een verzwaring van hun taak in omvang en 
verantwoordelijkheid. Voor de beantwoording van brieven op specialis
tische terreinen werd vaker een beroep op leden van de Kamerfrakties 
gedaan; de PB-leden hielden ieder het kontakt gaande met een hun toe
gewezen gewest. 

Hun allen, medewerkers, fraktieleden en PB-leden past een woord 
van dank. 

A.P. SCHILTHUIS 



partijbestuur 
Op 1 oktober 1969 werd het partijbestuur doo~ de volgende leden 

gevormd: 

x A. Vondeling 
x A.A. van der Louw 
x H.J. Eijsink 
x mw. A.P. Schilthuis 
x K.D. Dorsman 
x P. ]ankert 
x A.L. ter Beek 

x 

L • 0 • t en Ca t e 
G.J.P. Cammelbeeck 
D. Dolman 
mw. C. van den Heuvel-de Blank 
G. Klein 
J. Koopman jr. 
H. Lammers 
w. Meijer 
w. Polak Emzn. 
mw. M. Rood-de Boer 
J.G.H. Tans 
J.M. den Uyl 
mw. I. Vcrrink 
M. Vrolijk 

Buitengewoon lid: W. Drees. 

voorzitter 
1e vice-voorzitter 
2e vice-voorzitter 
wrnd. sekretaris 
penningmeester 
internationaal sekretaris 

x = lid dagelijks bestuur 

In de loop van het verenigingsjaar stelden de partijbestuurders 
mevrouw I. Varrink en J. Koopman jr. hun funktie ter beschikking. De 
eerstgenoemde werd tot lid van de Eerste Kame~ gekozen en trok nu de 
consequentie uit haar standpunt, dat cumulatie van funkties tot het ui
terste beperkt moet worden, de laatstgenoemde aanvaardde een opdracht 
in het kader van de ontwikkelingshulp en vertrok naar Pakistan. 

In hun plaats werden op het congres van januari 1970 te Groningen 
gekozen de partijgenoten K. Kolthoff en K.L. Roskam, terwijl de waar
nemend sekretaris van de partij, mejuffrouw A.P. Schilthuis, bij enkele 
kandidaatstelling tot sekretaris werd gekozen. 

Tot plaatsvervangend lid van het partijbestuur werden overeenkom
stig artikel 48 van het nieuwe huishoudelijk reglement van de partij 
gekozen: 

1. W.G. Verkruisen 
2. W.A. Kieboom 
3. M. van den Bergh-van der Meer 
4. H. Kombrink 
5. F. van Heezik 

In verband met het feit, dat de partijbestuurders H.J. Eijsink 
(sinds kort burgemeester van Meppel) en L.O. ten Cate (hoofdredakteur 
van de Leeuwarder Courant) het te druk hadden om hun p.b.-lidmaatschap 
goed te vervullen, hebben zij in de loop van 1970 voor deze funktie 
bedankt. Zij werden opgevolgd door W.G. Verkruisen en W.A. Kieboom, die 
op het januaricongres als eerste plaatsvervangers waren gekozen. 

De door het vertrek van H.J. Eijsink in het dagelijks bestuur ont
stane vakature werd vervuld door mevrouw c. van den Heuvel-de Blank. 
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Het dagelijks bestuur bestaat op 30 september 1970 uit: 
A. Vondeling, voorzitter; A.A. van der Louw, 1e vice-voorzitter; mejuf
frouw A.P. Schilthuis, sekretaris; P. Dankert, internationaal sekretaris; 
K.D. Dorsman, penningmeester; J.M. den Uyl, voorzitter Tweede Kamerfrak
tie; A.L. ter Beek en mevrouw c. van den Heuvel-de Blank. 

Op 30 september 1970 waren 41 personen ift volledige dienst van de 
Partij en de W.B.S. en 7 met een gedeeltelijke dagtaak. 
In de loop ~an het verslagjaar werd het schoonhouden van het gebouw uit
besteed aan een schoonmaakbedrïjf, zodat de in onze dienst zijnde schoon
maaksters ontslag verleend werd (per 1/11 en 1/12- 1 70). 

Aan het eind van het verslagjaar verlieten twee assistent-bestuur
ders onze dienst, van wie één met pensioen. 

In de loop van het verslagjaar werd de invoering van de centrale 
ledenadministratie en contributie-inning voltooid. Een aantal taken, 
die nauw met ledenadministratie en contributie-inning samenhangen, werd 
- gedeeltelijk na dit verslagjaar - verplaatst van de afdeling boekhou
ding en administratie naar de afdeling ledenadministratie. 

samenstel I ing op l0-9-1970 
sekretariaat 

~· Algemene dienst: 

1. directeur 
1 wnd.chef de bureau 
1 chef typekamer, tevens secretaresse 
1 secretaresse 
2 secretaresses (ged.), waarvan ~én mede ter beschikking van het Koos 

Varrink Instituut 
2 steno-typistes, waarvan ~~n gedeeltelijk voor het Vrouwenkontakt 
2 telefonistes (ged.) 

È• Afdeling boekhouding: 

1 chef 
1 boekhouder 
1 loonadministratrice, tevens boekhoudster 
1 medewerkster 

~· Afdeling centrale ledenadministratie en contributie-inning: 

1 chef, tevens medewerker voor de afdelingen 
5 administratieve krachten 

~· Afdeling reproduktie en postkamer: 

1 chef 
1 reproduktiekracht 
3 hulpkrachten 

~.Huishoudelijke dienst: 

1 concierge 
1 chauffeur 
2 hulpkrachten (ged.) waarvan é~n tot 1-11-1970 en de ander tot 1-12-1970 



f. Bijzondere diensten: 

1 archivaris ( ged.) 
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1 medewerkster verkiezingen (vanaf 15-8- 1 70 voor een jaar in tijdelijke 
dienst) 

1 wetenschappelijk medewerker verkiezingen (tot 1-12-1970) 
1 wetenschappelijk medewerker ter assistentie van de internationaal secre

taris 
1 assistent-bestuurder (per 1-10-1970 op wachtgeld) 

~· Vrouwenkontakt 

1 assistente van het bestuur (tevens belast met de administratie van de 
vormingscursussen van de partij) 
(steno-typiste (ged.), zie onder a) 

h. Werkzaam in buitendienst: 

1 assistent-bestuurder (Rotterdam en Zuid-Holland) 
2 administratrices (Amsterdam en Den Haag) 
1 administratrice (ged.) {Rotterdam) 

i. Wiardi Beekman Stichting: 

1 directeur-socioloog 
1 politicoloog 
1 econoom 
1 econoom (ged.) 
1 socioloog 
1 bibliothecaresse 
1 secretaresse 

Sectie Gemeente en Provincie: 

1 jurist, tevens secretaris van de sectie 
1 secretaresse 

afscheid 

Met ingang van 1 november 1969 bereikte de assistent-bestuurder 
W.J. vanDeelende pensioengerechtigde leeftijd na 37 jaren in dienst 
van de SDAP en de PvdA te zijn geweest. 

Hij was gestationeerd in Noord-Brabant en belast met de bestuur
lijke werkzaamheden voor de drie zuidelijke provincies, waar hij met 
name na de Tweede Wereldoorlog de partij weer in het zadel heeft gehol
pen en steun en toeverlaat was van de afdelings- en andere besturen in 
dat rayon. De laatste jaren was hij werkzaam op het partijsekretariaat, 
organiseerde de kaderkursussen en fungeerde als ombudsman op het gebied 
van sociale vraagstukkano 

Dat zijn werkzaamheden van grote waarde zijn geweest voor de par
tij, bleek wel uit de vele hartelijke en waarderende woorden, welke bij 
zijn afscheid werden gesproken. 

Op 1 november 1970 verliet mevrouw W. Pietserse-Alffenaar de 
dienst van de partij wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd. 
Zij heeft bijna 13 jaar deel gehad aan het schoonhouden van het kantoor, 
een taak die nu aan een schoonmaakbedrijf is uitbesteed. Het oog van de 
huisvrouw, dat zij over lokalen en inventaris liet gaan, kan geen 
schoonmaakbedrijf evenaren! 
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in mernor i am 
In de verslagperiode gingen veel partijgenoten van ons heen. 

Met name willen wij noemen mevrouw A. Ploeg-Ploeg te Utrecht, mevrouw 
H. Straalman-Kramer te HilversQm, Geert RQygers te Rijswijk en 
J. van de Kieft te Rolde. 

In hen willen wij allen gedenken die de partij, op welke plaats 
en in welke funktie dan ook, ontvielen. 

Wij zijn hun grote dank verschuldigd voor al datgene, wat zij 
voor de partij en de mensheid·hebben gedaan. 

ledenadministratie 

Tijdens de verslagperiode werd overgeschakeld van het oude systeem 
van ledenadministratie door de afdelingen, naar een centrale ledenadmini
stratie. 

Gelijktijdig werd het innen van de contributie via het zegeltjessy
steem vervangen door een centrale contributie-inning, met inschakeling 
van de computer. 

Op 10 mei 1969 besloot de partijraad tot deze, voor de partijadmini
stratie ingrijpende reorganisatie. De bedoeling was, het Noorden en het 
Oosten van het land per 1 oktober 1969 en de rest van het land per 1 ja
nuari 1970 op te nemen in de centrale ledenadministratie. Met medewerking 
van vele vrijwilligers in het land is er bijna een jaar voor nodig geweest 
om de gehele operatie te doen slagen. 

Alhoewel het verzamelen van de nodige gegevens in het ene gebied beter 
slaagde dan in het andere, mag over het algemeen gesproken worden over een 
succesvolle operatie waarvoor met name door de diverse rayonleiders veel 
werk is verzet. 

Volgens de laatste cijfers, verkregen d.m.v. het oude systeem, be
droeg het aantal leden op 30 september 1969 107.005. 

Voor het eerste kwartaal 1970 kon de contributie bij 88.417 leden 
worden geind via het nieuwe systeem. Op dat moment moesten nog van een 
aantal trage afdelingen de gegevens binnenkomen. 

Voor het tweede kwartaal 1970 was het al mogelijk bij 99.047 leden 
de contributie centraal te innen, terwijl op 22 mei het aantal in de cen
trale ledenadministratie opgenomen leden 100.130 bedroeg. Op dat moment 
kan gesteld worden dat de operatie voltooid was, ook toen nog van een 
aantal op papier bestaande afdelingen geen enkel gegeven voor de C.L.Ao 
was ontvangen. 

Hoe het ledenverloop tussen 1 oktober 1969 en 22 mei 1970 is geweest, 
valt niet exact weer te geven. Geconcludeerd kan alleen worden, dat het 
ledental tijdens de reorganisatieperiode met bijna 7.000 is gedaald. 

Dit resultaat is, gezien de ervaring van andere organisaties met 
dergelijke operaties, niet ongunstig. 

Na 22 mei ontwikkelde het ledenverloop zich als volgt: 

in voeringen afvoeringen ledenstand 
22 juni 1970 943 2.005 99.068 
24 juli 1970 1.067 651 99.466 
31 augustus 1970 574 689 99.355 
30 september 1970 1.299 1.984 98.671 
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Mede doordat diverse afdelingen binnen ~~n gemeente tot samenvoe-
ging overgingen, is het aantal afdelingen teruggelopen van 866 tot 783. 

Aantal afdelingen per gewest: 

30-9-1968 30-9-1969 30-9-1970 

Friesland 120 1l8 105 
Groningen 74 72 68 
Drente . 63 63 61 
Overijssel 70 67 54 
Gelderland 100 101 91 
Utrecht 53 51 49 
Amsterdam 16 16 17 
Nrd-Holland-Nrd 66 65 61 
Nrd-Holland-Zd 38 38 28 
Rotterdam 20 19 15 
Den Haag 21 20 19 
Zuid-Holland 141 139 137 
Zeeland 46 45 36 
Noord-Brabant 39 39 32 
Limburg 16 13 10 

Totaal 883 866 783 

Ledenstandsoverzicht per gewest: 

30-9-1969 30-9-1970 aantal verlies 
verlies in % 

Friesland 9-976 9-494 482 4.8 
Groningen 7-565 7.166 399 5-4 
Drente 5-909 5-591 318 5-4 
Overijssel 7.839 6.743 1.204 15.4 
Gelderland 11 • 1 01 10.299 802 7.2 
Utrecht 6.14 7 5-491 656 1 o. 7 
AMSTERDAM 8.684 7-748 936 1 o. 8 
Nrd-Holland-Nrd 7.673 7-237 436 5-7 
Nrd-Holland-Zd 7-948 7-299 649 8.2 
Rotterdam 6.344 5-480 864 13.6 
Den Haag 6.271 5.361 910 12.9 
Zuid-Holland 15.015 14.630 385 2.6 
Zeeland 2.965 2.845 120 4.1 
Noord-Brabant 2.437 2.143 294 12.2 
Limburg 1 • 1 31 1. 064 67 5-9 
Leden woonachtig in ? 80 
het buitenland 

Totaal 107.005 98.671 8.522 8 % 
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Wijze van contributievoldoening per gewest: 

automatische acceptgiro kwitanties 
giro in % in % in % 

Friesland 17.7 28.- 54.3 
Groningen 14.6 36.2 49.2 
Drente 12.3 24.8 62.9 
Overijssel 19.~ 36.9 43.9 
Gelderland 12.9 37.- 50. 1 
Utrecht 23.6 45-9 30.5 
Amsterdam 44.1 32.- 23.9 
Nrd-Holland-Nrd 14.4 49. 1 36.5 
Nrd-Holland-Zd 16.5 52.5 31 . -
Rotterdam 28.7 31.6 39-7 
Den Haag 30.4 40.4 29.2 
Zuid-Holland 19.7 34-4 45-9 
Zeeland 14.7 3 5. 1 50.2 
Nrd-Brabant 18.- 38.6 43-4 
Limburg 12.3 43.2 44-5 

Totaal 20.2 37.- 42.8 

voor I ichting, ledenwerving 

Ter voldoening aan de vele aanvragen, zowel van scholen als van 
individuele geïnteresseerden werd in eigen beheer het nodige materiaal 
vervaardigd en verzonden. 

Het omvatte de verschillende programma's en belangrijke resolu
ties, beknopte foldertjes over de organisatie van de partij en de ge
schiedenis van de partij en de tekst van diverse speeches, inter
views of artikelen. 

Deze laatste categorie wisselde naar gelang bepaalde onderwerpen 
in de belangstelling stonden. De Tweede Kamerfractie zorgde voor de 
publikatie van een Zwart-Witboek, dat het optreden van regering en 
oppositie in 1968-1969 weergaf. Verzoeken om gerichte informatie wer
den beantwoord door de meest gerede instantie: internationaal secreta
ris, partijsecretaris, WBS, bibliotheek, kamerleden. 

Voor de ledenwerving werd het foldertje "Uw hart zit links" ge
schreven door K.Tamboer. 

Een in mei 1970 uitgegeven extra PK met een speciale oproep aan 
alle leden om leden te werven had zeer weinig succes. Daar waar afde
lingen systematisch de ledenwerving ter hand namen, werd succes ge
boekt. De animo daartoe was echter gering. 
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opinie 

Per 31 december 1969 hield Opinie, het veertiendaags kaderorgaan 
van de partij, op te bestaan. 

Een woord van hartelijke dank aan de redaktieleden: mevrouw G. 
Brautigam, L.O. ten Cate, P. Dankert, mevrouw Th. Lemaire, H. Roethof, 
1-..rijlen G. Ruygers, mevrouw A.P. Schilthuis en A. Sligting, voor de tijd 
die zij hebben besteed aan en het vele werk; dat zij hebben verzet voor 
Opinie, is hier zeker op zijn plaats. 

partijkrant 

Met ingang van 1 januari 1970 startte het 10 x per jaar verschij
nende centrale ledenorgaan PK, onder redaktie van mevrouw A. van Zachten
van Buuren. 

Het partijbestuur benoemde de redaktieraad, bestaande uit de dames 
A.P. Schilthuis en I. Vcrrink en de heren L.O. ten Cate, J. Jansen van 
Galen, D. Houwaart, H. Lammers (sekretaris), K. Tamboer, W.v.d.Smagt en 
M. Vrolijk. 

De volgende taakomschrijving werd door het partijbestuur vastge
steld~ 

De redaktieraad: 
a) waakt over de vrijheid van de redaktie. De grenzen van die vrijheid 

zijn gegeven uit het politieke beleid van congres, partijraad en 
partijbestuur. 
Vrijheid van diskussie is uitdrukkelijk gegarandeerd. Er is geen 
rechtstreekse inmenging van de partijorganen in het redaktionele be
leid. In geval van geschillen is de redaktieraad het college dat be
slist; 

b) stelt in nauw overleg met de redaktie de formule van het blad vast; 
c) houdt toezicht op het hanteren van de formule. 

Geconstateerd kan worden, dat het blad tot nu toe aan de verwach
tingen heeft voldaan en over het algemeen gunstig door de leden is ont
vangen, al blijven er natuurlijk altijd verschillen in waardering be~ 
staan. Voor de partijleiding is het bijzonder nuttig om de beschikking 
te hebben over een orgaan, waarin men zich rechtstreeks tot alle leden 
kan wenden. In het afgelopen jaar heeft de leiding van die mogelijkheid 
dan ook een dankbaar gebruik gemaakt. 

socialisme & democratie 
In verband met het feit, dat de exploitatie van het maandblad van 

de Partij van de Arbeid, Socialisme & Democratie, niet of nauwelijks 
lonen was te maken voor de Arbeiderspers, werd besloten met ingang van 
1 januari 1970 S & D te laten verschijnen als maandblad van de Wiardi 
Beekman Stichting en het àlad uit te geven bij Kluwer in Deventer. 
Deze firma is als drukker en uitgever veel meer ingesteld op de exploi
tatie van tijdschriften van dit karakter en heeft daardoor in verschil
lende opzichten meer mogelijkheden. 

De overgang naar Kluwer en de WBS gaf S & D de gelegenheid tot een 
nieuwe start, zowel wat vorm als inhoud van het tijdschrift betreft. 
Bovendien werd afgesproken, dat bij een nieuwe opzet of andere belang
rijke beleidswijzigingen met betrekking tot het tijdschrift, overleg 
zal worden gepleegd tussen partijbestuur, curatorium en redaktie en 
dat eventuele wijzigingen met betrekking tot de opzet van het tijd
schrift niet zullen plaatsvinden zonder voorkennis en instemming van 
het partijbestuur. 
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De redaktie werd per 1 januari 1970 gevormd door: J.J. van der Lee 
(voorzitter), H. Beereboo~ (sekretaris), G. van Benthem van den Bergh, 

~R· Cohen, P. Dankert, J. E~jkelboom, H. ter Heide, J.P. Kruijt, 
Th~J.A.M. van Lier, A.P. Oele, Fred. L. Polak, B.W. Schaper, J. Smit, 
H.A. van Stiphout, J.G.H. Tans, P. Thoenes, A. Vondeling en C. de Vries. 

De abonnementsprijs bedroeg f. 20,--,per jaar; losse nummers 
f. 3,50. 

commissies 
Op 1 oktober 1969 bestonden de volgende commissies, die het partij

bestuur adviseerden bij het bepalen van zijn beleid: 

Commissie basisprogram: 
voorzitter: A.R. Vermeer 
sekretaris: mw. A.P. Schilthuis 

Commissie buitenland: 
voorzitter: M. van der Stoel 
sekretaris: P. Dankert 

Commissie alternatieve dienstplicht: 
voorzitter: H. Kombrink 
sekretaris: A. van der Hek 
In de loop van de verslagperiode bracht deze commissie haar rapport uit 
en beëindigde daarmee haar werkzaamheden. 

Financiële commissie 
voorzitter: J.L. Simons 
leden: mw. M. Epema-Brugman, A.J. Lems en W.H.A. Nuij 

Commi~sie midden- en kleinbedrijf 
voorzitter: A.J. Lems 
sekretaris: H. Beereboom 

Militaire Commissie 
voorzitter: W. Wierda 
sekretaris: P. Dankert 

Commissie NAVO - Oost-Westverhouding 
voorzitter: M. van der Stoel 
sekretaris: P. Dankert 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
voorzitter: G.J.N.M.Ruygers, na diens overlijden in februari 1970: 

H.M. Franssen 
sekretaris: A. van der Hek, sedert diens vertrek vanaf augustus 1970: 

H. van den Bergh 

Presentatieraad 
voorzitter: A.A. van der Louw 
sekretaris: C. de Cloe 
In juni 1970 beëindigde deze raad zijn werkzaamheden. 

EEG-commissie 
voorzitter: G.M. Nederhorst 
sekretaris: A. van der Hek, sedert diens vertrek vanaf augustus 1970: 

H. van den Bergh 
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Koos Vorrink Instituut~) 
vooYzi tter: G.J .N .11. Ruygers, na J.iens overlijden ïn februari 1970: 

A. Mozer 
sekretaris: P. Dankert 

Sektie Gemeente en Provincie 
voorzitter: w. Mensink sr. 
sekretaris: P.R. Staffelen 

~)voor verslag zie verslag PB en Tweede Kamer 1968-1970 blz. 71. 

Staten- en Raadsverkiezingen 

Op 18 maart 1970 waren er Statenverkiezingen, op 3 juni raadsver
kiezingen. Daarnaast vroegen enkele tussentijdse raadsverkiezingen in 
door samenvoeging ontstane gemeenten de aandacht. 

Dankzij de in de zomer van 1969 doorgevoerde sanering van de finan
ciën enerzijds en de aanwezigheid van een vaste kern donateurs van het 
verkiezingsfonds anderzijds, konden de middelen voor de campagne worden 
opgebracht. Voor de diverse werkzaamheden werden vier medewerkers tij
delijk aangesteld voor termijnen die wisselden van 14 tot 3 maanden. 

In de loop van 1969 openbaarde zich in een aantal gemeenten en pro
vincies het streven om met andere partijen - meestal PPR en PSP, een 
enkele maal ook met D'66, soms zonder de PSP - een gemeenschappelijke 
kandidatenlijst in te dienen. 
In een aantal gemeenten werd niet slechts een gecombineerde kandida
tenlijst ingediend, maar werd een plaatselijke organisatie opgericht, 
als politieke basis voor de gemeenschappelijke l~st. Als algemene naam 
voor de kombinaties werd de term 'Progressief Akkoord', afgekort PAK 
gebruikt, maar plaatselijk werden ook andere namen gekozen. 

De registratie in de door de Kieswet voorgeschreven registers van 
de kombinatienamen, waar de namen van meer bestaande partijen in voor
kwamen, bracht enig juridisch-technisch gepluis mee. 

Vele gewesten maakten eigen folders voor de Statenverkiezingen. 
Vele afdelingen bleken zeer vindingrijk in het maken van eigen propa
gandamateriaal voor de raadsverkiezingen. 

Verkiezingsmateriaal 

Voor de Statenverkiezingen werd gratis de affiche "Wie beslist er 
nou eigenlijk? u." beschikbaar gesteld en wel in de volgende aantal-
len: 

59.179 formaat 16 23 x cm 
58.029 " 32 x 46 cm 
35.699 " 46 x 65 cm 
13.430 " 83 x 116 cm 

In verband met het feit, dat er in de provincies Friesland, Drente 
en Utrecht samen met PSP en PPR werd opgetreden en in Noord-Brabant 
met de PPR, vereiste het indrukken van de juiste naam veel meer zorg 
dan in voorgaande jaren, terwijl juist de personele bezetting miniem 
was. 

Daarnaast werden nog 320.500 strooibiljetten uitgegeven. 
Bovendien werd een intensieve advertentiecampagne in zowel lan

delijke als regionale dag- en weekbladen gevoerd met de volgende 
teksten: 
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PAK; 
Er heeft een burgemeester voor de PvdA bedankt; 
Stel je voor dat het onbeweeglijk stil was •••• ; 
Als u gaat stemmen; 
Wie besluit er nou eigenlijk; 
Een PAK van ons hart en 
Wat alle mensen in Nederland moetBn weten. 

Voor de raadsverkiezingen konden de afdelingen tegen betaling bij het 
landelijk sekretariaat affiches, ballonnen en stickers bestellen. Er 
werden afgenomen: 

47.305 affiches formaat 15 x 23 cm 
46.420 " " 32 x 46 cm 
25.585 " " 46 x 65 cm 
6.783 " " 83 x 116 cm 

75.500 stickers 'Kom op' (f 1 '50 per 100 stuks) en 
45.400 ballonnen (f 7,-- per 100 stuks). 

Doordat bij de raadsverkiezingen een aantal partijafdelingen een com
binatie aanging met verschillende andere partijen, was de administratie 
van de bestellingen veel omvangrijker dan in voorgaande jaren. Veelal 
namen de onderhandelingen over wie lijstaanvoerder zou worden zoveel 
tijd in beslag, dat het sekretariaat genoodzaakt was de mogelijkheid, 
om de naam van de lijstaanvoerder te laten indrukken op de biljetten, 
waar de partij met een eigen lijst uitkwam. 

buitengewoon congres 
Als uitvloeisel van de aangenomen resolutie over Inkomens- en Ver

mogensverdeling op het congres-1969 werd een buitengewoon congres belegd 
op 16 en 17 januari 1970 in Groningen, waar tevens de vaststelling van 
het programma voor de Provinciale Staten- en Gemeenteraadsverkiezingen 
plaatsvond. 

De voornaamste besluiten van dit congres zijn opgenomen in de po
litieke verslagen van het partijbestuur over de periode 1968/1970. 

partijraad 
De partijraad kwam driemaal onder voorzitterschap van de congrespre

sidiumleden J. van den Bergh en J. Hakkelman bijeen. 

Op 6 juni 1970 vergaderde zij ter bespreking van een aantal organi
satorische zaken en ter vaststelling van de begroting 1970/1971. De voor
naamste besluiten van deze partijraad laten wij hieronder volgen. 

EVERT VERMEER STICHTING 

Tot voorz.i tter van deze stichting wordt bij enkele kandidaatstelling 
benoemd pg. H.Wierenga te Roden. 

FINANCIEEL VERSLAG 1967/1968 

Kennis genomen hebbende van de verslaggeving 1967/1968 wordt onder 
dankzegging voor het gevoerde beleid aan de penningmeester d~charge ver
leend. 
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BELEIDSNOTA 

Bij de behandeling van dit agendapunt wordt onderstaande motie van 
de gewesten Zuid-Holland, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam ingediend en 
aanvaard: 

De partijraad, op 6 juni 1970 te Utrecht bijeen, 
herinnerende aan de motie-Velders inzake pr~oriteitenstelling bij de 
samenstelling van de begrotingen van de partij, welke motie op de par
tijraad van 6 september 1969 is aangenomen, 
stelt vast, dat aan de begroting 1970/'71 geen prioriteitenstelling ten 
grondslag heeft gelegen, zoals in de motie-Velders bedoeld en dat ook 
geen discussie over dit onderwerp in de partij heeft kunnen plaatsvinden, 
besluit, dat geen wijziging wordt gebracht in de financiële verhouding 
tussen partijbestuur, gewesten en afdelingen, maar dat voor het boekjaar 
1970/'71 ter overbrugging van de financiële moeilijkheden het aandeel van 
de afdelingen in de contributie zal worden verlaagd van 19% tot 15,5%, 
draagt het partijbestuur andermaal op een prioriteitenstelling over de 
verdeling van de taken tussen afdelingen, gewesten, partijbestuur en de 
overige partijorganisaties op te stellen. Hiertoe zal een werkgroep, be
staande uit vertegenwoordigers van alle lagen van de partij, die hierbij 
betrokken zijn, gevormd moeten worden, welke werkgroep haar arbeid v66r 
1 januari 1971 moet hebben voltooid. Bedoelde prioriteitenstelling zou 
in de eerste plaats een antwoord dienen te geven op de vraag, welke poli
tiek-organisatorische aktiviteiten in volgorde van belangrijkheid door 
de diverse partijgeledingen verricht kunnen worden. 
Uit de conclusies van deze prioriteitenstelling moet de financiële ver
houding duidelijk zijn. 
Deze discussienota dient v66r 1 maart 1971 in het bezit te~jn van de af
delingen, opdat de partijraad, waar de begroting 1971/'72 zal worden vast
gesteld, een beslissing over de financiële verhouding kan nemen nadat vol
doende discussie heeft kunnen plaatsvinden binnen de partij. 

Omdat er over de betekenis van de woorden "alle lagen van de partij" 
verschil van mening bestaat, wordt besloten hierover schriftelijk te stem
men, waarbij wordt bepaald, dat hieronder wordt verstaan: afdelingen, ge
westen en partijbestuur, terwijl ook de voorzitter van de personeelsver
tegenwoordiging in de werkgroep zal worden opgenomen. Totaal uitgebracht 
94 stemmen; 2 blanco, 47 voor, 45 tegen, zodat bovenstaande uitleg is 
aanvaard. 

Aan het partijbestuur zal worden overgelaten het woord "werkgroep" 
eventueel door een ander te vervangen. 

Op voorstel van de partijvoorzitter zal, na overleg met de geweste
lijke delegaties op 4 september 1970, op voorstel van het partijbestuur 
de bedoelde werkgroep worden samengesteld. 

BEGROTING 1970/'71 

Het partijbestuur aanvaardt het principe om jaarlijks de contribu
tiehoogte te bekijken. 

Op de eerstkomende partijraad zal de penningmeester komen met een 
opgave van de posten, waarop zal moeten worden beainigd om het tekort 
op te vangen, dat is ontstaan nu is gebleken, dat bij de aangeboden be
groting van 102,2 % leden is uitgegaan i.p.v. 100% waardoor de geschatte 
inkomsten te hoog zijn begroot. 

Het voorstel om f 5.000,--uit te trekken voor de bezinningsorgani
satie wordt bij schriftelijke stemming met 36 stemmen voor en 44 tegen 
verworpen. 
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Het voorstel om de WBS f 35.000,-- minder subsidie te geven nu zij 
niet bereid is het vormingswerk in haar wetenschappelijke arbeid op te 
nemen en dit bedrag over te hevelen naar de partij t.b.v. een vormings
leider, wordt aangenomen. 

Het voorsëel om ter tegemoetkoming in de partijfinanciën het gratis 
verstrekken van consumptiebonnen en lunchpakketten op partijraden af te 
schaffen, wordt aangenomen. 

Besloten wordt m.i.v. 1 oktober 1970 de contributieklassen als volgt 
vast te stellen: 
klasse I f 2,25 per kwart.aal bij een inkomen beneden het minimumloon 
klasse II f 7,50 per kwartaal bij een inkomen boven het minimumloon, 

doch lager dan f 13.000,--
klasse III f 15,~~per kwartaal bij een inkomen van f 13.000,-- tot 

f 20.000,--
klasse IV f 22,50 per kwartaal bij een inkomen van f 20.000,-- tot 

f 30.000,--
klasse V f 30,-- per kwartaal bij een inkomen boven f 30.000,--

Besloten wordt bij de begroting uit te gaan van een netto-bedrag aan 
contributie-opbrengst van f 2.100.000,--. 

Voor de baten- en lastenkant worden de eindbedragen aangenomen, waar
bij de lastenkant van de door enkele partijraadsleden uit Amsterdam, Den 
Haag, Rotterdam en Zuid-Holland ingediende alternatieve begroting als lei
draad zal gelden voor het partijbestuur bij het uitvoeren van de correc
ties. Een tekort in ae begroting wordt niet aanvaard. 

Besloten wordt tot het geleidelijk vervroegen van de contributie-in
ning, zodat deze in de.toekomst aan het begin van het kwartaal kan plaats
vinden. 

Op 19 september 1970 kwam de partijraad bijeen om te beslissen, of 
op alle kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezing de eerste plaats 
door dezelfde kandidaat zou worden ingenomen. 

Nadat het standpunt voor ~~n lijstaanvoerder was verdedigd door pg. 
A.Vondeling en het standpunt voor m~~r lijsttrekkers door pg. G.Klein, 
besloot de partijraad met 90 stemmen voor en 28 tegen, dat de partij met 
~~n lijsttrekker de verkiezingen zou ingaan. ~ij schriftelijke stemming 
werd tot lijstaanvoerder gekozen Den Uyl (82 stemmen), terwijl Vondeling 
33 stemmen behaalde. 

Tevens werd het advies van het partijbestuur over de meest gewenste 
samenstelling van de Tweede Kamerfractie besproken en voor kennisgeving 
aangenomen. 

Overeenkomstig het besluit van de partijraad van 6 juni 1970 werd in 
deze septembervergadering de definitieve begroting 1970/1971 vastgesteld, 
overeenkomstig het voorstel d.d. 2 september 1970 van de penningmeester. 

Op 26 september 1970 vergaderde de partijraad over samenwerkingsvor
men (KVP-resolutie, progressief akkoord e.d.) troonrede en miljoenennota. 

Na een zeer uitvoerige discussie werd t.a.v. de samenwerkingsvormen 
de volgende verklaring aangenomen: 

De partijraad van de PvdA heeft op 26 september 1970 van gedachten 
gewisseld over samenwerking met andere partijen en groepen met het oog 
op de Kamerverkiezingen in het voorjaar van 1971. 

De raad geeft het partijbestuur het volgende in overweging: 
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a. zich op korte termijn opnieuw te richten tot de besturen van 
D1 66, PPR en PSP en tot andere vooruitstr~vende groepen om te on
derzoeken of, en zo ja, op welke wijze samenwerking mogelijk is 
bij de Kamerverkiezingen 1971; 

b. een dergelijke samenwerking zou maximaal kunnen bestaan uit een 
gemeenschappelijk kernprogram voor een nieuw kabinet, het geza
menlijk ijveren voor een toekomsti~e kabinetsformateur, het op 
basis van dat program aanwijzen van kandidaat-ministers, het ver
binden van zelfstandige lijsten en gemeenschappelijk optreden van 
frakties. 
Minimaal zou een dergelijke samenwerking kunnen bestaan in de ver
zekering, dat de deelnemers zowel v66r als na de verkiezingen met 
elkaar zullen overleggen over hun houding bij de kabinetsformatie 
en daarbij zullen streven naar blijvende. overeenstemming in hun 
afwijzing van de huidige regeringscombinatie, waarin de VVD een 
overheersende rol speelt. 

De raad geeft de voorkeur aan een stembusakkoord in de ruimste 
zin (het maximale), maar wijst gemeenschappelijke lijsten in de 
gegeven omstandigheden af. 

Ook heeft de partijraad zich beraden op de Haagse resolutie betreffen
de de samenwerking met de KVP, uiteraard in het besef, dat de raad op dit 
punt geen beslissende stem heeft. Nu het partijbestuur zich in de komen-
de maanden zal moeten bezinnen over het advies dat ook op dit punt aan 
het komende februari-congres in Amsterdam zal worden gegeven, meent de 
raad goed te doen het volgende aan het partijbestuur in overweging te ge
ven: 

De PvdA zal haar standpunt moeten handhaven dat de kiezers het recht 
hebben te weten welke houding de verschillende partijen t.a.v. de kabi
netsformatie innemen. Ruimschoots v66r de verkiezingen zullen de partijen 
moeten zeggen aan welke regeringscombinatie zij de voorkeur geven. 

Een dergelijk standpunt nam ook de "Kommissie Duidelijkheid" van de 
groep van Achttien (KVP, AR, CH) in, terwijl het ook in het ontwerp-kern
prog~amma van de KVP staat. 

Zolang echter de KVP, ondanks een nieuw program en ondanks nieuwe 
leiders -en met haar blijkbaar de AR en CH- voorkeur toont voor samen
werking met de VVD, ziet de raad niet hoe samenwerking met de KVP tot 
de mogelijkheden behoort. Pas als de KVP ruimschoots v66r de verkiezin
gen (d.w.z. in elk geval voor de definitieve vaststelling van de kandi
datenlijsten) zou kiezen voor een regeringssamenwerking met de PvdA, 
respectievelijk met de in een progressief stembusakkoord samenwerkende 
partijen, zou een nieuwe situatie ontstaan waarover het februari-congres 
of een daarna nog bijeen te roepen buitengewoon congres zich zal moeten 
uitspreken. De beslissing van dat congres zal ook gebaseerd moeten zijn 
op:. 

a. programmavergelijking; 
b. een politieke beoordeling van de personen die bij de andere par

tijen de uitvoering van hun programs dienen waar te maken. 

Gelet op het bovenstaande constateert de partijraad, dat de anti
KVP-resolutie nog niets aan betekenis heeft ingeboet, besluit de discus
sie en gaat over tot de orde van de dag. 
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conferenties en andere bijeenkomsten 
Naar aanleiding van de p~ioriteitennota, die de Tweede Kamerfraktie 

op verzoek van het in maart 1969 gekozen partijbestuur op basis van het 
verkiezingsprogram opstelde, werd een vijftal platformbijeenkomsten ge
houden met de bedoeling deze strijdpunten (ontwikkelingssamenwerking; 
democratie in de onderneming; kleine klassen; welvaartsvast pensioen; 
krotopruiming) te toetsen aan de mening van geinteresseerden, al dan geen 
partijleden. De nota werd opgenomen in ''Opini~'van 2 oktober 1969. 

De bijeenkomsten stonden onder leiding van een lid van het partij
bestuur en vonden plaats op: 

8-11-1969 ~n Deventer, Groningen en Rotterdam en op 
15-11-1969 in Amsterdam en Eindhoven. 

De opkomst was gering 

Op 3-1-1970 vond er in Amersfoort een bijeenkomst plaats met gewes
telijke sekretarissen en sekretarissen van afdelingen en federaties in
zake de campagne voor de· staten- en raadsverkiezingen. 

Op 9-1-1970 werd in Utrecht een gedachtenwisseJing gehouden met par
tijgenoten burgemeesters, commissarissen der Koningin, leden van de 
Sectie Gemeente en Provincie en het partijbestuur, waar van gedachten 
werd gewisseld over de verkiezing van de burgemeester. 

Op 14-2-1970 vond in Utrecht een bijeenkomst plaats met partijbe
stuur, kamerfrakties, gewestelijke sekretarissen en een aantal partijge
noten, die als hoogstgeplaatsten op de kandidatenlijst of anderszins 
direkt betrokken waren bij de politieke inhoud van de aktie voor de Sta
tenverkiezingen. Doel was: ten aanzien van een aantal kernvragen zoveel 
mogelijk gecoördineerd op te treden, omdat Statenverkiezingen ook een 
landelijke betekenis hebben. 

Op 18-4-1970 organiseerde het partijbestuur in vijf plaatsen regio
nale bijeenkomsten, waar men met de mensen mebetrokken waren bij de ak
tie voor de raadsverkiezingen wilde praten over de thema's: koers van de 
partij en de houding t.o.v. andere partijen; gemeentefinanciën; gemeente
lijke democratie; de wijze van optreden en de positie van de partij. 

De bijeenkomsten vonden plaats in: 
Amsterdam onder leiding van W. Polak, met als sprekers W. Polak, E. van 

Thijn en H. Lammers; 

Apeldoorn 11 11 

Assen 11 11 

Eindhoven 11 11 

Rotterdam 11 11 

aantal bezoekers: 80; 
11 A.A.v.d.Louw, met als sprekers A.v.d.Louw, 

A. Vermeer en J. Masman; 
aantal bezoekers: ruim 100; 

11 R. ter Beek, met als sprekers R. ter Beek, 
H. Franssen en M.v.d.Berg; 
aantal bezoekers: 150; 

11 mej.A.P.Schilthuis, met als sprekers mej. 
A.P.Schilthuis, K. Dorsman en 
A. Mater; 
aantal bezoekers: 30; 

11 D. Dolman, met als sprekers D. Dolman, 
J. den Uyl en M. Vrolijk; 
aantal bezoekers: 130. 

In verband met de slechte financiële situatie in een groot aantal 
gemeenten vond op 23-5-1970 in Amsterdam een algemene informatieve bij
eenkomst over het vraagstuk van de gemeentefinanciën plaats onder voor-
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Gesprekschema's 

Gedurende deze verslagperiode zijn slechts twee schema's verschenen: 
1. Wonen, gisteren nu en morgen. 

Dit is verschenen onder verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur van 
het vrouwenkontakt daar dit onderwerp het thema is van het tweejaar- · 
lijks congres van het vrouwenkontakt in 1971. 

2. De internationale handel en de derde wereld. 

Kaderkursussen 

De kaderkursussen werden opgezet op dezelfde basis als in 1968/69. 
In het najaar van 1969 startten kursussen in 
Bentveld 24 deelnemers en 
de Born 22 deelnemers, 
terwijl aan de twBedejaarskursus deelnamen in 
Bentveld 18 
de Born 13. 

Pogingen om via de afdelingen en door aankondigingen in Opinie vol
doende deelnemers te krijgen voor een kursus in Kortehemmen en in Brabant 
mislukten. 

In de zomer van '70 was het mogelijk via de PK (in juni en september) 
alle leden te bereiken. De aanmelding werd hierdoor hoger; voor het 
Zuiden was de aanmelding, ondanks een poging de PPR te interesseren, op
nieuw onvoldoende. Voor het Noorden lukte het voldoende deelnemers te 
vinden om in januari '71 in Kortehemmen te starten. 

Financiën 

Voor de kaderkursussen verstrekt de partijkas een aanmerkelijke sub
sidie, terwijl ook de afdelingen en de gewesten bijdragen, zodat de kos
ten voor de deelnemers zeer beperkt zijn. 

De kosten van de overige kursussen worden - afgezien van de overheids
subsidie aan de vormingsinstituten - door de deelnemers opgebracht. 

Kursussen voor gemeenteraadsleden 

Hoewel niet vallende in deze verslagperiode mag niet onvermeld 
blijven de kursus voor vrouwelijke gemeenteraadsledenvan de Partij van 
de Arbeid, gehouden op de Born van 17 tot 21 maart 1969. Deze kwam tot 
stand in overleg met en met medewerking van de sektie Gemeente en Pro
vincie van de W.B.S., mw. Bakker en het sekretariaat van het vrouwenkon
takt. Aantal deelnemers: 17. 

Voorts werd in deze verslagperiode een kursus voor mannelijke en 
vrouwelijke gemeenteraadsleden van de Partij van de Arbeid voorbereid, op 
dezelfde wijze als hierboven vermeld, die van 30 oktober tot 2 november 
1970 is gehouden. 

Uit het bovenstaan~blljkt dat ondanks het niet aanwezig zijn van een 
vakkracr.t voor het vormingswerk er toch wel het een en ander gedaan is op 
dit terrein. 

Op 5 juni 1970 heeft de Partijraad een begrotingspost voor een vor
mingsleider goedgekeurd. Het heeft lang geduurd eer men er in geslaagd is 
een geschikte persoon voor deze funktie te vinden. Inmiddels is (per 
1 maart 1971) de heer J. Koops als zodanig aangesteld. 
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zitterschap van E. van Thijn. Inleidingen werden gehouden door: 
H.M. Franssen, lid van de Tweede Kamerfraktie; J. Hakkelman en W. Polak, 
wethouders van financiën in resp. Arnhem en Amsterdam en A. Vondeling, 
voorzitter van de partij. 

Op 23 en 24-5-1970 hield het partijbestuur een werkbij eenkomst te 
Driebergen met de bedoeling meer inzicht en kennis te verkrijgen omtrent 
denken, doen en betekenis van de radicalere jonge generatie en een stap 
dichter te komen bij de besluitvorming over de vraag, in hoeverre de ge
signaleerde verschijnselen de .PvdA regarderen. 

Op 12-9-1970 werd in Utrecht een vergadering met een aantal afde
lingen en gewesten gehouden, die betrokken waren bij al of niet geslaag
de pogingen tot samenwerking van partijen bij de gehouden staten- en 
raadsverkiezingen. 

Met een 48 bezoekers werd van gedachten gewisseld over de~varingen 
opgedaan bij de voorbereiding van bovengenoemde samenwerking en over de 
ervaringen in de PAK-frakties. Voorts gaf men indrukken weer hoe gewes
telijk en plaatselijk werd aangekeken tegen mogelijkheden en wenselijk
heden van samenwerking bij de komende kamerverkiezingen, zodat de par
tij daaruit lering kon trekken voor haar opstelling. 

Het was een, voor de peiling van gevoelens, nuttige bijeenkomst. 

vormingswerk 
Sinds het vertrek van de vormingsleidster mevrouw C. Bouwman-Vonk 

per 1 juli 1969 is het vormingswerk in de partij in stand gehouden 
door een aantal p.b.-leden, het bestuur van het vrouwenkontakt en de 
leiding van de vormingsinstituten Bentveld en - vooral - de Born, aange
zien het financieel niet mogelijk was in de vakature van vormingsleider 
te voorzien. 

De assistente van het vrouwenkontakt verzorgde de administratie 
van alle kursussen. Het vrouwenkontakt stelde zijn kursussen open voor 
vrouwen en mannen, en zorgde voor het samenstellen van twee gespreks
schema1s. 

Training gespreksleiding 

De training va~ de gespreksleiding werd door het sekretariaat van 
het vrouwenkontakt voorbereid, in nauw overleg met de direktrice van 
1de Born 1, mw. J. Bakker. Kursussen voor gespreksleiding en gespreks
techniek werden in 1de Born' gehouden in het najaar van 1969 en het 
voorjaar van 1970. 

Ze bestaan uit drie weekends; de eerste twee met ongeveer een 
maand .tussenruimte, de derde enkele maanden later teneinde de in de 
praktijk opgedane ervaringen uit te wisselen en te bespreken. 

Aan de kursus in het najaar van 1969 namen 19 vrouwen deel. 
Aan de kursus in het voorjaar van 1970 8 vrouwen en 7 mannen. 
In het najaar van 1970 is een kursus gestart met 17 deelnemers 

(9 mannen en 8 vrouwen). De belangstelling voor deze kursussen neemt 
steeds toe wat wel blijkt uit het aantal aanmeldingen voor de in het 
voorjaar van 1971 geplande kursus (20 mannen, 11 vrouwen). Die valt 
echter b~iten deze verslagperiode. 

Studieconferentie 

De van 13 tot 15 februari in 1de Born' gehouden studieconferentie van 
het vrouwenkontakt over milieuhygiëne telde 24 deelneemsters. 



WIARDI BECKMAN STICHTING 
inleiding 

A 1. 

De werkzaamheden van de Wiardi Beekman Stichting waren in de verslag
periode overwegend gericht op de uitvoering van het programma van de cen
trale studie. De opzet hiervan is neergelegd in een afzonderlijke brochure. 
Een twaalftal werkgroepen heeft zich gezet aan de uitwerking op deelgebie
den. Een stuurgroep ziet toe op de noodzakelijke coördinatie. Op enkele on
derdelen zijn inmiddels al rapporten verschenen. 

Onze brochures worden uitgegeven door de Firma Kluwer te Devent8r en 
zijn sindsdien verkrijgbaar in de boekhandel in de serie W.B.S.-cahiers. 
Naast deze aktiviteiten is er veel aandacht besteed aan het advieswerk, 
zowel in sektieverband als daarbuiten. 

curatorium 
In de samenstelling van het curatorium ZlJn enkele wijzigingen opge

treden. De partijgenoten dr. J.G.H.Tans en J.M.Willems zagen zich genood
zaakt vanwege veranderingen in hun werkzaamheden het lidmaatschap van het 
curatorium te beëindigen. Ook partijgenoot C.v.d.Waerden heeft te kennen 
gegeven zijn curatorschap te willen opgeven. 

Als nieuwe leden zijn door het partijbestuur benoemd: prof.dr.E.van 
Spiegel, Delft; prof.dr. Th.A.Stevers, Tilburg; prof.dr. W.A.A.M. de 
Roos, Nuenen en prof.mr.T.Koopmans, Voorschoten. 
Het curatorium, dat in de verslagperiode regelmatig vergaderde, was aan 
het eind daarvan als volgt samengesteld: 

drs.A.A.van Ameringen, Wassenaar (voorz.) 
K.D.Dorsman, Hippolytushoef (penn.) 
prof.mr.H.J.Hofstra, Den Haag 
prof.mr. T.Koopmans, Voorschoten 
mr.G.E.Langemeijer, Scheveningen 
mr.Th.J.A.M. van Lier, Den Haag 
drs.G.M.Nederhorst, Gouda 
drs.W.Olthof, Amsterdam 
ir.Th.Quené, Voorschoten 

personeel 

prof.dr.W.A.A.M.de Roos,Nuenen 
prof.dr.E.van Spiegel, Delft 
prof.dr.Th.A.Stevers, Tilburg 
drs.J.M. den Uyl, Amsterdam 
mevr.dr.H.Verwey-Jonker,Utrecht 
prof.dr.P.Vinke, Oegstgeest 
dr.A.Vondeling, Leeuwarden 
dr.J.A.Weijel, Amsterdam 
drs.H.A.van Stiphout,Abcoude 
(secr.) 

Aan het begin van de verslagperiode bestond de staf uit vier medewer
kers, nadat vanwege het ontbreken van financiële middelen aanvankelijk 
twee vacatures niet konden worden vervuld. In de loop van het jaar is voor 
halve werktijd een econoom aangetrokken (nov. 169) en voor een volledige 
betrekking een socioloog (mei 170). 

Ook dit jaar hebben enkele studenten op de W.B.S. een stageperiode 
vervuld; studies zijn verricht m.b.t.: het institutioneel kader van het 
arbeidsmarktbeleid, het vraagstuk van de agglomeratie Groot-Amsterdam, de 
middenschool. Het resultaat hiervan is in rapporten vastgelegd (zie ver
der secties en werkgroepen). 

De samenstelling van het personeel in vaste dienst was per 30 septem
ber 1970: 
drs.H.A. van Stiphout, directeur; stafmedewerkers: drs.R. de Rooi, mr.P.R. 
Staffelen, drs.R. van Boven, drs. P.J.A.Schwegler (voor halve dagen), drs. 
M. van Hasselt; secretaresses: mevr.C.G.Steeman, mevr. J. de Weerd; bi-

-bliothecaresse: mevr.M.Visser. 
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werkzaamheden 

a.Publikaties 

In de verslagperiode ZlJn zes rapporten gereed gekoffien. 
In begin maart 1970 verscheen het cahier: 'Gemeentelijke democratie'. 
In deze publikatie wordt uiteengezet hoe dë-huidigë-gëmëëntëïi3kë-dë
mokratie funktieneert en op welke wijze de besluitvorming en de voorbe
reiding daarvan vernieuwd kunn~n worden. Behandeld worden o.a. de pola
risatie van de gemeentelijke poli~ieke verhoudingen, openbaarheid en 
besluitvorming en beleid en planning. Een populaire samenvatting van dit 
rapport is t.b.v. de partij opgesteld. 

In h t kader van de centrale studie verscheen de probleemstelling 
van dit project in de vorm van de brochure 'Gelijkheid'. Hierin wordt 
een uiteenzetting gegeven van de opzet van dëzë-studië-alsook een ver
antwoording van de uitgangspunten en maatstaven. Het project beoogt 
immers de belangrijkste politieke vraagstukken van de jaren '70 te be
studeren en aan de hand van socialistische maatstaven, bestaande struk
turen en ontwikkelingen te toetsen. Deze brochure is in een oplage van 
3000 exemplaren in de partij verspreid. 

Een eerste uitwerking op een deelgebied van dit project betrof 
het rapport 'Wetenschapsbeleid, planning en democratisering'. Dit werk
stuk behandeÏt-aë-ffiiit;~Ei~~ëii3kë-6ëtë~ëni;-;in-;ëtëns~Ei~sbeoefening 
en de daarop gebaseerde technologische ontwikkeling. In dit licht wordt 
de organisatie van het huidige wetenschapsbeleid geanalyseerd, ook 
wordt een aantal actuele beleidsvraagstukken getoetst. Voorts wordt zo
wel een verregaande politieke en sociale democratisering bepleit. 

Een publikatie buiten het kader van de centrale studie is het rap-
port over ~~~~~~~~~~~!~!n~-~~n-~~-~o~!~!e_!~~~~~~~~~~·· Hierin worden 
voorstellen gedaan om het huidige stelseÏ ingrijpend te wijzigen. Een 
aantal alternatieven - van weinig ingrijpende tot het verst strekkende
worden uitgewerkt. Voorgesteld wordt de sociale verzekering in één orga
nisatie onder te brengen, de bedrijfsverenigingen op te heffen en de 
premies door de belastingdienst te laten innen. 

Tijdens de verslagperiode passeerden voorts nog twee rapporten het 
cura:torium, t.w. 'Groei en leefbaarheid 1 en 'Verbeter de mensen, veran
der de wereld'. Beide z.ijn in het najaar v~n 1970 gepubliceerd. 'Groei 
en leefbaarheid' behandelt het vraagstuk van milieuvervuiling en-miïiëu-
6ëfiëër7-vëëï-iindacht wordt gegeven aan correctiemiddelen om het even
wicht in ons milieu te herstellen en te behouden. Voorts wordt het pro
bleem besproken om op politiek niveau tot een afweging te komen van uit
bouw van het produktie-apparaat én pehoud van leefbaar milieu. Een po
pulaire sàmenvatting is beschikbaar. 

De publikatie 'Verbeter de mensen, verander de wereld' geeft een 
verkenning van het wëïziJns;räägstu~-vänuit-de-gëëstëïi3~ë-gezondheids
zorg. In het rapport wordt de betekenis van welvaart en welzijn vanuit 
het oogpunt van ge.estelijke ge-zcndheid bezien. In het licht van de zich 
steeds veranderende maatschappelijke omstandigheden wordt voorts nage
gaan voor wie de geestelijke gezondheidszorg bestemd dient te zijn. Ver
volgens wordt de struktuur en organisatie op dit terrein getoetst aan 
eisen van doelmatigheid en democratisering. 

b.Conferenties 

Op 9 mei is in Utrecht een conferentie belegd over gemeentelijke 
de~ocratie, naar aanleiding van het eerder verschenen gelijknamige rap-
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port. Hierbij introduceerden dr. A.A.H.Stolk en mr. P.R.Stoffelen, resp. · 
voórzitter en secretaris van de werkgroep, de hoofdlijnen van het rap
port. De andere inleiders, mr. V.G.M.Marijnen en M.W.Schakel, toetsten de 
uitwerking t.a.v. besluitvorming, openbaarheid, beleid en planning aan 
hun eigen politieke uitgangspunten. Centraal stond de gedachte uit het 
rapport betreffende het polariseren van de gemeentelijke politieke ver
houdingen. De inleidingen zijn gepubliceerd in 'De Gemeente' van juli/ 
augustus 1970. Deze conferentie, waaraan 125 personen deelnamen, stond 
onder leiding van drs. Ed. van Thijn. 

secties 
Een gedeelte van het W.B.S.-werk vindt plaats in sectieverband. 

Daarin komen volksvertegenwoordigers met andere deskundigen bijeen ter 
bespreking van problemen op de verschillende beleidsvelden, die door de 
secties bestreken worden. Enkele honderden partijgenoten worden op deze 
wijze bij de beleidsadvisering en bij de bestudering van achtergrond
vraagstukken betrokken. 

In de meeste gevallen is het sectiewerk begeleidend van aard ten 
behoeve van de fracties in de Eerste en Tweede Kamer; voorbereiding van 
conferenties of opstellen van beleidsnota's, hetzij door de sectie of 
een door haar ingestelde werkgroep, hoort eveneens tot de taak van de 
sectie. Van belang was in het afgelopen jaar de samenvoeging van de sec
tie overheidsfinanciën en de economische sectie tot een nieuwe financi
eel-economische sectie. Uit het oogpunt van fractiebegeleiding was-het
niët-döëïmatig-Öm-mët-twee afzonderlijke secties te werken. 
Vrijwel alle secties hebben zich bezig gehouden met de bespreking van de 
begroting. 

Het bestuur van de sectie gemeente en provincie heeft ook dit jaar 
veel aandacht besteed aan-dë-grötë-ën-töënëmendë-möëilijkheden van de ge
meentefinanciën. Het sectiebestuur heeft dringend aandacht van partij
bestuur en Tweede Kamerfractie gevraagd voor de zeer ernstige gevolgen 
die het beleid van het kabinet-de Jong t.a.v. de gemeentefinanciën heeft 
voor de mogelijkheden tot het voeren van een progressief gemeentelijk 
beleid. Naar aanleiding hiervan heeft het partijbestuur zich gericht tot 
alle P.v.d.A.-provincie- en gemeentebestuurders met adviezen betreffende 
de te volgen beleidslijn. Voorts werden in het sectiebestuur besproken 
de begroting van Binnenlandse Zaken en hèt Gemeentefonds, het voor-ont
werp Politiewet, het wetsontwerp Verruiming gemeentelijk belastinggebied, 
het wetsontwerp Wijziging financiële verhoudingswet 1960, de positie van 
wethouders en raadsleden. Door deze besprekingen werd het mogelijk vele 
adviezen uit te brengen aan de Kamerfracties, het partijbestu~r en vele 
raadsfracties. Ook werd op verzoek van het partijbestuur een ontwerp op
gesteld voor het provinciaal en gemeentelijk program 1970. Door de secre
taris werden ruim 1000 adviezen verstrekt, zowel schriftelijk als telefo
nisch. 

De juridische sectie heeft o.~. besprekingen gewijd aan het wets
ontwerp Echtsëliëidingsrëclit en democratisering van de rechterlijke macht. 
De sectie verkeer en vervoer heeft vier keer vergaderd, hoofdzakelijk met 
betrëkking-töt-dë-Eëgrötingsbehandeling. 

De sectie ruimtelijke ordening heeft zich beziggehouden met de be
groting, dë-nöta-övër-dë-ffiiïitäirë-Öefenterreinen en de centrale studie. 
Werkzaamheden voor het laatste zijn inmiddels ondergebracht in een apar
te werkgroep. 

De sectie visserij vergaderde tweemaal. Besproken werden de begro
-ting.en vÖÖrts-Öndërwërpen als de economische positie van de visserij, 

het visserijbeleid in de E.E.G., het IJsselmeerbeleid en de situatie van-
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de visserij in de Waddenzee. 
De sectie maatschappelijk werk kwam dit jaar zesmaal bijeen; behal

ve aan de-begröting-wërd-vÖÖrnameïi3k aandacht gegeven aan de werkstukken 
voor een rapport in het kader van de centrale studie. 

De sectie onderwijs kwam vijfmaal bijeen; aan de orde kwamen o.m. 
het voorontwërp-basisÖnderwijs en de vorming van de werkende jeugd, als
ook de begroting. 

De sectie gezondheidszorg kwam viermaal bijeen ter bespreking van 
de begroting~-ue-ziëkenfiuisEöuwwet en het concept-rapport over geestelij~ 
gezondheidszorg. 

De sectie industriepolitiek en wetenschapsbeleid heeft zich bezig
gehouden met-hët-WetensëhapsbÜdget;-aë-afrÖnding-van-het rapport 'Weten
schapsbeleid'. Een begin is gemaakt met de opzet van een rapport over 
industriepolitiek. 

De sectie sociale vragen is o.a. werkzaam geweest ter voltooiing 
van het rappÖrt-övër-vereënvÖÜdiging van de sociale verzekering. 

centrale studie en werkgroepen 
In de stuurgroep werd de opzet van de centrale studie uitgewerkt. 

Deze is gepubliceerd in de brochure 'Gelijkheid'. De taak van de stuur
groep bestaat uit het toezien op de diverse uitwerkingen met name wat 
betreft het hanteren van de kriteria van de centrale studie, alsook 
uit het tot stand brengen van de noodzakelijke co5rdinatie tussen de 
werkgroepen m.b.t. opzet en terreinafbakening van de studies op deelge
bieden. 

Over drie deelterreinen zijn W.B.S.-cahiers verschenen, t.w. weten
schapsbeleid, groei en leefbaRrheid en geestelijke gezondheidszorg. Mo
menteel wordt door afzonderlijke groepen gewerkt aan de volgende onderwer
pen: sociale dienstverlening, de voortgang is van dien aard dat verwacht 
mag wÖrden-mëdiö-1971-met-ëen rapport gereed te zijn; economische macht, 
na aanvankelijke vertraging vanwege het zoeken naar een-3üistë-öp;et;-
wordt momenteel gewerkt aan de diverse hoofdstukken; onderwijs, dit be
leidsgebied wordt bestudeerd vanuit de noodzaak van dëmöërätisering en 
vermaatschappelijking, de werkzaamheden vorderen redelijk goed, een rap
port zal medio 1971 gereed komen; woningbouw en huisvesting, ook voor 
deze studie is de voortgang van diën-äära;-aät-In-de-ÏÖÖp-van 1971 een 
werkstuk verwacht mag worden; E~~~!~!~~~:-~E~:~~~~' het vinden van een 
werkbare opzet op dit terrein heeft nogal veel aandacht van de werkgroep 
en sectie gevraagd, wellicht kan met de gekozen benaderingswijze een 
rapport tot stand worden gebracht~ Met betrekking tot de studie over 
cultuurpolitiek hebben we met veel vertraging te kampen gehad, inmiddels 
wÖrdt-dÖÖr-eën-stagiaire gewerkt aan een analyse van de organisatiestruk
tuur op dit terrein. De voorhanden zijnde nota's zullen betreffende de 
diverse onderdelen van het beleid op grond van een uit te werken algeme
ne conceptie van cultuurpolitiek in een rapport worden samengebracht, 
dat tegen eind 1971 gereed zal zijn. De werkgroep die het arbeidsmarkt
beleid bestudeert boekt redelijke vooruitgang, zodat welliëht-ÖÖk-tegen 
ëind-1971 een rapport gepubliceerd kan worden. Het onderwerp 'democrati
sering van het arbeidsbestel' heeft een werkgroep reeds geruime-ti3d-in
studie7-Hët-Önderwërp-Is-veëïomvattend. Om deze reden heeft het hogal 
wat tijd gevergd om het huidige bestel kritisch te analyseren en een op
zet te vinden voor een rapport. Deze is inmiddels tot stand gekomen; 
een rapport kan wellicht in begin 1972 tegemoet worden gezien. 

Vanwege overbelasting zijn de werkzaamheden aan een tweetal onder
- werpen tijdelijk stopgezet, t.w. ~~~~~~~!~:~~~~~~~~~~:~en de studie aan-



A 5. 

Naast deze aktiviteiten in het kader van de centrale studie wordt 
momenteel ook gewerkt aan een studie over het ~~E~~~~Ei~~~E~~E~Jf· Van
wege ziekte gedurende enkele maanden van zowel voorzit~er als secretaris, 
is er niet zoveel voortgang gemaakt; de weerbarstigheid van deze materie 
is hieraan evenzeer debet. De studie wordt evenwel voortgezet, zodat wel
licht in 1971 nog een rapport te verwachten is. 

Met de studie over de efficiency bij de overheid is slechts geringe 
voortgang gemaakt. .--------------------------
overige werkzaamheden 

Op verzoek van het partijbestuur heeft een werkgroep een advies op
gesteld aangaande de verschillende modaliteiten voor het kiezen van de 
burgemeester. Dit adv1es is inmiddels aan het partijbestuur aangeboden. 
Het onderzoek 'Proeftuin der democratie' is na vertrek van de betreffende 
medewerker op het partijsecretariaat op de W.B.S. nader geanalyseerd en 
in een rapport uitgewerkt. Dit is eveneens ter beschikking gesteld van 
het partijbestuur. 

De werkstukken van de stagiaires zullen worden ingevoegd in het lo
pende studieproject: het rapport over 'Het institutionele.kader van het 
arbeidsmarktbeleid' wordt bewerkt voor het rapport over arbeidsmarktbe
leid; het rapport over de middenschool zal worden ingevoegd in de studie 
over het onderwijs. Het werkstuk over de agglomeratie Groot-Amsterdam is 
onder de titel 'Stadsgewest en subgemeentent verkrijgbaar gesteld. Het is 
een uitwerking van het W.B.S.-rapport 1 Streekgemeenten en stadsgewesten' 
voor een concreet agglomeratieprobleem. 

het maandblad 'socialisme en democratie' 
Per 1 januari 1970 is 'Socialisme en Democratie' maandblad van de 

Wiardi Beekman Stichting geworden. Met ingang van die datum wordt het tijd
schrift uitgegeven door de Firma Kluwer. In het verslagjaar werden twee 
speciale nummers uitgegeven, t.w. over woningbouw en over ontwikkelingssa
menwerking. 

De redactie werd versterkt met enkele nieuwe leden, t.w. mevr.J.Kool
Smit, Harry v.d.Berg~ en A.Mozer. 

Sinds 1 januari is het aantal abonnees toegenomen van 1900 tot 2500. 

maandblad 'de Gemeente' 
Het maandblad 1 De Gemeente' verscheen ook dit jaar regelmatig. In 

januari werd een speciaal nummer gewijd aan vraagstukken rond gemeente 
en cultuur. 
De secretaris van de sectie gemeente en provincie is tevens secretaris 
van de redactie van 1De Gemeente'. 

diversen 
De publikatie van de W.B.S.-rapporten vindt - zoals reeds opgemerkt -

plaats in een serie. De zgn. W.B.S.-cahiers zijn verkrijgbaar als losse 
exemplaren alsook bij intekening, waarbij een korting van f 1,-- per ca
hier wordt toegestaan. 
Tenslotte moge nog melding worden gemaakt van een verrijking van de bi
bliotheek. Uit de nalatenschap van dr.B.R.Bakker zijn door mevr.U.Bakker
Land ruim 400 boekwerken aan de W.B.S. geschonken. Het betreft voorname-

- lijk wijsgerige en politieke werken van socialistische schrijvers. 



VROUWENKONTAKT IN DE PvdA 
bestuur 

B-1 

Per 30 september 1970 hadden in het hoJfdbestuur zitting: 

N.v.d.Bor-Lafeber, W. Bro~wer-Schoondorp, H. Dalman-Deggeler, M. Epema
Brugman, C.v.d.Beuvel-de Blank, J.A. Hille-Kalsbeek, .A. de Jong-Slager, 
A. KroLn..rel-Vlam, F. de Leeuw-Mertens, R. Maso-Italianer, S.E. Steigenga
Kouwe, W. Velders-Vlasblorn, M. Westerho:J.t-van Sparrentak, M.A.C. 
Wijnperle-Oskamp. 

ET is ''n vakature. F. Geertsma-Loodsma, Rijswijk (Z.H.) heeft 
enkele maanden na haar benoeming op het congres van 14 januari 1969 
haar zetel ter beschikking gesteld. 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door C.v.d.Heuvel-de Blank 
(voorzitster),A. Krauwel-Vlam (vice-voorzitster), W. Velders-Vlasblom 
(sekretaresse-penningmeesteresse), J.A. Hille-Kalsbeek, N.v.d.Bor
Lafeber. 
F. de Leeuw-Mertens woont de d.b.-vergaderingen bij met het oog op de 
publiciteit. 

kontaktraad 
De kontaktraad (de vroegere bondsraad, naamswijziging is nodig 

geworden door de naamswijziging van vrouwenbond in vrouwenkontakt) kwam 
op 23 april 1970 bijeen in het Jaarbeurs Congrescentrum te Utrecht. 
Er waren 50 afgevaardigden uit de verschillende gewesten aanwezig, als
mede de meeste h.b.-leden en enkele genodigden. 

De ochtendzitting werd ook bijgewoond door de partijsekretaris 
mw.mr.A.P.Schilthuis. 

Het tweejaarlijks organisatorisch verslag en de verschillende finan
ci~le verslagen werden zonder veel diskussie goedgekeurd. Meer diskussie 
ontlokten de ontwerp-reglementen, met name die voor de gewesten. De dis
kussie ging vooral over de bestuurlijke opzet van de gewestelijke vrou
uenkontakten. Het hoofdbestuur stelde voor: een kontaktpersoon vanuit het 
partijgewest met daarnaast een gewestelijk kontaktbestuur. Dit voorstel 
werd gesteund door een grote meerderheid van de vergadering. 

In de praktijk blijkt dat deze nieuwe organisatievorm nog niet over
al doorwerkt. Het h.b. trachtte daar waàr misverstanden over de gekozen 
kontaktvrouw rezen, die in samenwerking met de gewestelijke besturen op 
te lossen. 

In de middag-zitting was er een gedachtenwisseling met partijvoor
zitter Vondeling, waarbij als voornaamste punten aan de orde kwamen: 
"ontwikkelingshulp" en "wat is socialisme, wat is demokratie". 

beleidsaktiviteiten van het hoofdbestuur 
Na het bondscangres op 14 januari 1969 is een nieuwe periode van 

het vrouwenwerk in de Partij van de Arbeid aangevangen. 
Het vrouwenkontakt is enige malen naar buiten opgetreden. 
De publiciteitsmedia hebben ons helaas nog niet die aandacht gegeven, 
die we graag hadden willen hebben. 

Reeds in het voorjaar van 1969 werd het hoofdbestuur geconfronteerd 
met de onrustbarende prijsstijgingen, mede veroorzaakt door de B.T.W. 
Er werd besloten tot een handtekeningenaktie. 



Hoewel de medewerking van de groepen niet zo groot was als het h.b. 
had gehoopt, konden toch aan de toenmalige minister de Bleek (Economische 
Zaken) en aan de ministe·rs Rool vink (Sociale Zaken) en Witteveen (Finan
ci~n) op 13 mei 1969 een kleine honderdduizend handtekeningen worden aan
geboden. Toen de, naar onze mening veel te laat, afgekondigde prijsstop 
weer werd ingetrokken heeft het hoofdbestuur zich opnieuw tot minister 
de Bleek gewend met een brief waarin tegen het genomen besluit geprotes
teerd werd. 

Daarna waren het de Europese Atletiek-kampioenschappen te Athene 
die de aandacht vroegen. Het hoofdbestuur heeft zich met een open brief 
gewend tot de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, waarin geprotes
teer~ werd tegen het besluit van deK NA U deel te nemen aan die kam
pioenschappen in een land waar een manifestatie door de daar heersende 
militaire diktatuLlr als propagandamiddel gebruikt zou worden. Een af
schrift is ook gezonden aan de V A R A met een begeleidende brief waarin 
het hoofdbestuur er zijn verbazing over uitsprak dat de V AR A gemeend 
had ~~n van haar verslaggevers te moeten uitlenen aan de N 0 S om in 
Griekenland die kampioenschappen te verslaan. 

Op 28 november 1969 besloot het hoofdbestuur tot het uitgeven van 
een verklaring waarin ons standpunt t.a.v. abortus provocatus duidelijk 
werd vastgesteld. Die verklaring luidde als volgt: 

" Het vrouwenkontakt in de Partij van de Arbeid meent, 
dat abortus, mits uitgevoerd door een arts in een erkend 
ziekenhuis, voor ieder die dit wenst, wettelijk moet 
worden toegestaan. 

Elke vrouw moet de mogelijkheid hebben een op dit terrein 
werkzaam bureau voor de verwijzing naar de specialist in te 
schakelen. 

Het vrouwenkontakt heeft er bij haar Tweede Kamerfraktie op 
aangedrongen spoedig een initiatiefwet in deze geest in te 

" dienen. 

Hieraan voorafgegaan waren besprekingen met leden van de Tweede 
Kamerfraktie, o.a. de arts dr. J.H. Lamberts, waarbij onzerzijds voort
durend is aangedrongen een wijziging in·de wetgeving terzake dit vraag
stuk te bewerkstelliger.. 

Een aktiviteit, die de pers niet gehaald heeft, maar wel resul
taat had, willen we niet onvermeld laten. In advertenties van het Gemeen
telijk Vervoer Bedrijf te Amsterdam werden trambestuurders(sters) ge
vraagd waarbij de maximumleeftijd voor mannen gesteld was op 35 jaar en 
voor vrouwen op 30 jaar. Hierover is eerst kontakt opgenomen met het GVB 
en toen hèt antwoord ons niet bevredigde hebben wij onze Amsterdamse 
raadsfraktie ingeschakeld. 

Het resultaat hiervan is geweest dat de gewraakte passage nu niet 
meer in de advertentie voorkomt. Dit werd gepubliceerd in het medede
linger..blad. Voor zover bekend heeft een enkele groep naar aanleiding 
hiervan dit voorbeeld op ander terrein gevolgd en daarmee ook sukses 
gehad. 

Aan het begin van het nieuwe werkseizoen 1970/1971 is via het 
mededelingenolad medewerking gevraagd om briefkaarten te zenden naar de 
Russische regering om vrijheid voor Russische joden te vragen, vrijheid 
om naar Israël te mogen emigreren. 
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In de door onze Tweede Kamerfraktie ingestelde cie met betrekking 
tot de echtscheidingGwet is het vrouwenkontakt vertegenwoordigd geweest 
met twee leden, t.w.: mw. N.v-.d.Bor-Lafeber en mw. W.Jonger.eel-Rubens. 
Voorts heeft het h.b. zich enkele malen schriftelijk tot de Tweede 
Kamerfraktie gewend. 

kontakten met anderen 
De samenwerking met dè andere Neèerlandse vrouwenorganisaties, 

verenigd in het Nederlandse Vrouwen Comité was bijzonder plezierig. 
Van een dergelijke samenwerking r.10et men geen spektakulaire resultaten 
verwachten. Besluiten kunnen slechts bij eenparigheid van stemmen ge
nomen worden, betgeen in een dergelijk bont geschakeerd gezelschap na
tuurlijk geen kleinigheid is. 

Het is echter van grote waarde dat de voorzitsters van de ver
schillende vrouwenorganisaties elkaar regelmatig ontmoeten, ervaringen 
kunnen uitwisselen en in voorkomende gevallen gezamenlijk kunnen op
treden. 
Door de overbeid en anderen wordt steeds meer een beroep gedaan om bet 
NVC in diverse commissies te doen vertegenwoordigen. De vertegenwoor
digsters brengen regelmatig verslag uit en zijn steeds toegankelijk ge
bleken voor adviezen, opmerkingen e.d. 

Een andere samenwerkingsvorm van de Nederlandse vrouwenorganisa
ties is de Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulpver
lening. Deze organisatie heeft hulpverlening op maatschappelijk sociaal 
terrein ten doel en #erkt zowel op het plaatselijke, provinciale als 
landelijke vlak. Ten einde zo goed mogelijk ge!nformeerd te zijn over 
de werkzaamheden binnen de NFVVH nodigde het hoofdbestuur zowel de lan
delijke vertegenwoordigsters van het vrouwenkontakt als de vertegen
woordigsters op provinciaal niveau voor een gezamenlijke bespreking uit. 
Daar bleek heel duidelijk welk een indrukwekkende hoeveelheid werk door 
de sarnamverkende vrouvtenorga:àisaties wordt verzet. 

Een nieuw verschijnsel aan het emancipatie-front waren de aktie
groepen Man Vrouw Maatschappij en Dolle Mina. 
Daar de doelstellingen van deze aktiegroepen vrijwel geheel overeenko
men met de gedachten die binnen het vrouwenkontakt over emancipatie van 
de v-rouw bestaan, meende het hoofdbestuur er goed aan te doen zoveel 
mogelijk kontakt met deze groepen te onderhouden. 
Dat was niet al tijd gerr,akkelijk. Men kent binnen deze groepen een to
taal a:1dere organisatiestruktuur en brengt weinig begrip op voor onze 
ciemokratische - en dus wat trage - werkwijze. 
De samenwerking met deze groepen binnen een door hen opgezette aktie 
"op de vrouw af", verliep daardoor wat moeilijk. Na de toezegging dat 
wij binnen deze aktie met eigen materiaal konden optreden, hebben wij 
een beroep gedaan op enkele van onze groepen om hun medewerking in aan 
deze aktie te verlenen. Blijkens de verslagen is de samenwerking in 
verschillende plaatsen zeer bevredigend verlopen. In een enkel geval 
nam het vrouwenkontakt de organisatie van de plaatselijke aktie zelfs 
geheel over. 

Tijdens een demonstratie van beide groepen in het gebouw van de 
Tweede Kamer (begroting CRM) werden de demonstranten met kinderen in 
de fraktiekamer uitgenodigd. Ook het dagelijks bestuur van het vrouwen
kontakt heeft zich naar de fraktiekamer begeven. Er zijn brochures uit
gedeeld en er is volop gediskussieerd. 



.B-4 

Het hoofdbestuur blijft zoeken naar mogelijkheden voor verdere samen
werking. 

Door de N. V .s.H. zi.jn in december 1969 een groot aantal vrouwenor
ganisaties benaderd van alle richtingen - zowel politiek als maatschap
pelijk - om met elkaar te komen tot oprichting van een stichting: Hulp 
bij ongewenste zwangerschap (H.o.z.). 

Het doel van de stichting staat als volgt omschreven in de statu-
ten: 

Het doel der stichting is het bevorderen, in het kader van de 
Nederlandse wetgeving, van een verantwoorde hulpverlening, in 
de ruimste zin des woords, bij problemen die verband houden 
met ongewenste zwangerschap. 

Vanuit het h.b. heeft de sekretaresse aan de voorbereidende verga
deringen deelgenomen, Inmiddels heeft op 10 december 1970 de oprich• 
tingsvergadering plaats gevonden. Ons is gevraagd om deel uit te maken 
van het algemeen bestuur. Het h.b. is hiermee akkoord gegaan, en heeft 

·de sekretaresse hiervoor aangewezen. 

commissiewerk 
Cie rol en taak van de vrouw nu en in de toekomst 

Bovengenoemde commissie is ingesteld naar aanleiding van de op het 
congres van 14 januari 1969 aangenomen resolutie over dat onderwerp. 
De cie., bestaande uit A. Weidema (voorzitster), S.E. Steigenga-Kouwe 
(rapporteur), H. Dalman-Daggeler en A. de Jong-Slager, kreeg de opdracht 
deze resolutie verder uit te werken. 
De konklusies van deze cie zijn vastgelegd in een rapport getiteld: 
Maatregelen, nodig ter verbetering van scholing en arbeidsmogelijkheden 
van de Nederlandse vrouw, waarbij een aantal vragen aan de leden van de 
Tweede Kamerfraktie van de P.v.d.A. 
Van dit rapport is door de heer D. Houwaart een popularisering gemaakt 
onder de titel De toekomst van de vrouw, de vrouw van de toekomst. 
Een en ander is op 7 november 1969 tijdens een persconferentie in 
Nieuwspoort aan de voorzitter van de Tweede Kamerfraktie overhandigd. 
Het boekje is op ruime schaal verspreid en in verschillende bladen is 
er aandacht aan. geschonken. -

In april 1970 werd het antwoord van de fraktie ontvangen en op 
de 21e van die maand is in een openbare bijeenkomst in aanwezigheid van 
eerst 6 en later 3 journalisten in de Handelingenkamer van de Tweede 
Kamer met een twaalftal van onze kamerleden van gedachten gewisseld. 

Reeds eerder had de fraktie geS:nformeerd naar het standpunt van 
het vrouwenkontakt t.a.v. de belastingheffing van de gehuwde.werkende 
vrouw. Hierover heeft een gesprek plaats gehad aan de hand van een nota 
die de commissie had opgesteld naar aanleiding van de nota van de 
staatssekretaris van financiën, Grapperhaus. 
Onzerzijds is daarbij gesteld dat wij principieel zijn voor een indivi
duele belastingheffing voor ieder die inkomen uit arbeid geniet, waar
bij het draagkrachtprincipe wel gehandhaafd dient te blijven. 
Zolang dat principe niet gerealiseerd is menen wij dat een echtpaar de 
keus moet hebben tussen afzonderlijke aanslagen volgens het ongehuwden 
tarief en de belastingverlichting zoals de minister dat in zijn nota 
voorstelt. 
De cie zet haar werkzaamheden nog voort. In diskussie is thans de 
sociale wetgeving. 
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o:rid en: ij se ie 

Deze cie bestaande uit: A. Kromvel-Vlam ( voorzitster), M.Hol thuys 
en M. Manschot-Mansholt, had tot opdracht de op het congres aangenor.1en 
onderwijsresolutie ver~e~ uit te we~ken. Het werk van dez~ cie resul
teerde in ePn bY'ochure getiteld: Onderwijsvernieuvling, HegïJi,jzer voor 
tasis- en kleuteronderwijs. Hierin zijn een aa~tal ric~tlijnAn aange
~evoL aan do hand waarvan gewerkt kan worden om te komen tot een 
onderwijsstelsel zoals ons da~ voor ogen staat. 
De 1Jr'.)Cldn'n is op rclime schaal 'rerspreid ondol' de pttb:icitei tsn;edü> ei1 
d.i verse ond erv1i_j sü:2 tanties. Alle groepe:'l catv~ngen ee1: exemp1 aar. 
Opt;m·:ek·L ·,.re:~cl om ove:: te gaar~ toe; het insteJ le:rc van plaa+,~>ell,j:--:e verk
croepen en kontakt ret raadslotien over onderwijskwesties. 
De cie heeft hiermee haar werkzaamheden be~indigd en is opgehevan. 

kcnsum.cntenkontakt 

Het voor de consument ene ie il1 de plaats gekomen cons cur.en-·" enkon
takt ~a nooit goed van do grond gekomen, maar ook nog niet opgeheven. 
Het werd gevormd door W. Jezek-Aalbers, onze vertegenwoordigster in 

, de Nederlandse Huishoud Raad, A. Wilzen-Hellendoorn, vertegenwoordig
ster in da Nationale Federatie v.Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting, 
W. Groenewegen-Teunisse, landelijk sekretaresse V~ouwen Advies Cie 
v.è.. Wcr:ingbouw en E. SevenhFyzen-Hoogewoning, aek:retaresse V.d.Neder
landse Consumentenbond. 
De Nede:rlandse Huishoud Raad is inmiddels (met onze instemming) opge
heven, ~traardoor deze vertegen~troo:'diging is komen te vervallen. 

internationale kontakten 
Het vrouwenkontakt maakt deel uit van het werkcomltá van de Interna

tionale Raad van sociaal-demokratische vrouwen. Onze internationaal 
sekretaresse I.v.d.Henvel-de Blank is lidvan dit werkcomité. Er vlorden 
regelmatig conferenties e.d. georganiseerd waaromtrent wij onze leden 
zo goed mogelijk op de hoogte houden. Helaas zijn wij er tot dusver 
niet in geslaagd een mogelijkheid te vinden deze internationale kon
takten tot een grotere groep partijgenoten uit te breiden. Het voort
durende geldgebrek waarmee wij te kampen hebben is hiervan de belang
rijkste oorzaak. In een aantal gevallen zou het zeker mogelijk zijn 
geweest meerdere deelneme:rs af te vaardigen, maar om financi~le rede
nen hebbeD wij hiervan moeten afzien. Ook onze poging om grenskontak
ten te bewerkstelligen (bijv. Nederlands/Belgisch; Nederlands/Duits) 
zij~ tot nu toe niet erg suksesvol geweest. Het blijkt niet gemakke
lijk en~housiaste plannen in konkrete ontmoetingen om te zetten. 

De socialistische vrouwen uit de 6 Europeso landen ontmoeten elkaar 
in tijeenLomsten georganiseerd door het vrouwencomité van het socia
listische verbindingsbureau. ----------------------------
1~~~~1-~~-j~~~IIJR~~-~~t~~~tingsreizen naar het Europese Parlement in 
Straatsburg, waaraan door ± 40 Nederlandse vrouwen wordt deelgenomen, 
voorzien in een behoefte. 
Door middel van voorbereidende bijeenkomsten in Nederland is gepro
beerd deze reizen wat meer inhoud te geven. Gedurende de bijeenkomst 
van mei 1 70 hebben de Nederlandse deelneemsters aan het verbindings
bureau een resoL;;.-tie overhandigd, waarin o.a. werd aangedronge:'1 op op
richting van een Progressieve Europese Partij. 



mededelingenblad 
Er verschijnt maandelijks een mededelingenblad voor de kontakten, 

groepen, diskussieclubleidsters, enz. Het bevat allerlei organisato
rische punten maar daarnaast wordt getracht ook wat meer algemene in
formatie te verschaffen. Ook voor onze leden belangrijke berichten uit 
het mededelingenblad voor de afdelingen worden overgenomen. 

ons werk - wegwijzer 
De redaktie wordt gevormd door M. Epema-Brugman, R. Maso-Italianer 

en W. Velders-Vlasblom. T.a.v. de opzet is er het een en ander gewij
zigd. Om meer diskussiestof te geven werd gekozen voor één onderwerp 
per nummer, met dit voorbehoud dat enkele nummers een meer algemeen 
karakter kregen. Ook bij de uitgave van 'Ons Werk' spelen de financiën 
een zware rol het aantal mensen wat voor 'niets' wil publiceren neemt 
af, wat soms wel moeilijkheden gaf. 

'De naam 'Ons Werk' is met ingang van het seizoen 1970 - 1971 gewijzigd 
in 'Wegwijzer'. De opzet van het blad is voorlopig ongewijzigd geble
ven. 

verkiezingsprogram 
verkiezingen voor gemeenteraad en provinciale staten 

Uit het door het p.b. opgestelde program voor de verkiezingen van 
de gemeenteraad en de provinciale staten bleek, dat men hoegenaamd geen 
rekening had gehouden met de uitspraken van het vrouwenkontakt, gedaan 
in de op ons congres aangenomen resolutie t.a.v. de maatregelen die ge
nomen zouden moeten worden ten behoeve van de gehuwde werkende vrouw. 
Een aantal van die maatregelen dienen ook provinciaal, gewestelijk en 
gemeentelijk verwezenlijkt te worden. 
Het hoofdbestuur heeft toen een aanvulling op het provinciaal en gemeen
telijk program opgesteld en dat aan de afdelingen en gewesten van de 
partij toegestuurd en aan de groepen en gewesten van het vrouwenkontakt. 
In een begeleidend schrijven is er op aangedrongen bij het samenstellen 
van het gemeentelijk en/of provinciaal program deze punten ook op te 
nemen. Mede aan deze aktiviteiten is het te danken dat toch enkele van 
onze punten in het program zijn opgenomen. 
Ook t.a.v. het programma voor de Tweede Kamerverkiezingen heeft het 
hoofdbestuur weer op de bres gestaan voor de belangen van de vrouwen. 
Het 9ntwerp-program voldeed niet aan onze verwachtingen. In samenwer
king met de aktiegroep Man Vrouw Maatschappij heeft het h.b. dan ook een 
aantal amendementen ontworpen. 

naschrift 
Het blijkt, dat de nieuwe organisatie-vorm waarin het vrouwenkon

takt werkt nogal eens aanleiding heeft gegeven tot misverstanden en 
soms zelfs tot moeilijkheden. Daar waar voor de nieuwe vorm het werken 
als vrouwenkontakt is gekozen, gebeurt het werk geheel onder verantwoor
delijkheid van het afdelings~ of gewestelijk bestuur. De bedoeling hier
van is dat het werk onder vrouwelijke partijgenoten niet geïsoleerd 
plaatsvindt, zoals dat vroeger wel eens het geval geweest is, maar door 
zowel mannen als vrouwen gezien wordt als een stuk partijwerk, waarbij 
de partij als geheel belang heeft. 
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Dat er in de partij een aantal vrouwen is, dat politiek aktief wil 
zijn, zonder tussenkomst van het vrouwenkontakt wordt uiteraard volle
dig gerespekteerd. Het hoofdbestuur van het vrouwenkontakt meent echter 
dat er vooralsnog alle reden is het werk van een vrouwenorganisatie 
binnen de partij voort te zetten. 
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EVERT VERMEER STICHTING 
Het bestuur der E.V.S. onderging in de verslagperiode enige wijzi

gingen. Na het overlijden van pgn. G.J.N.M. Ruygers werd pgn. H. Wierenga 
bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. Hiertoe werd door 
de Partijraad van 6 juni 1970 besloten. 

Het bestuur is per 30 september 1970 als volgt samengesteld: 
voorzitter: H. Wierenga 
sekretaris: c. v.d. Heuvel-de Blank (Vrouwenkontakt) 
penningmeester: A. v.d. Hek (PvdA) 
leden: M.P. de Bruyn Ouboter (Vrouwenkontakt) 

P. Dankart (PvdA) 
H. Kombrink (FJG) 
H. Linnekamp (FJG) 

Door het bestuur van de E.V.S. werd opnieuw een poging ondernomen 
meer partijgenoten voor het werk van de stichting te interesseren. Daar
toe werd in september 1970 aan alle leden, wonend in het gewest Utrecht 
een brief gezonden. Het resultaat was bijzonder teleurstellend: Van 
4.200 aangeschreven adressen kwamen 148 raakties binnen. Het bestuur be
zint zich thans opnieuw op middelen om m~ér partijgenoten voor deze pro
blematiek te interesseren. 

Dankzij de aktiviteiten van verschillende vrouwengroepen kan de 
E.V.S. inmiddels - zij het met beperkte middelen - haar werk blijven 
doen: 

Het sociaal-centrum t.b.v. de vrouwenorganisaties in Uganda 
is nog niet in uitvoering gekomen, maar het ziet er naar uit dat de -
vooral administratieve - hindernissen thans spoedig genomen zullen z:ijn. 

Vanuit Madagascar bereikte ons eveneens een verzoek om hulp bij het 
bouwen van een gemeenschapscentrum. Hiervoor zal de E.V.S. als bemidde
lende organisatie optreden, waardoor het wellicht mogelijk zal zijn 75 % 
regeringssteun voor dit projekt te verkrijgen. 

Drukkerij-projekt Uganda 
Aan dit projekt werd door de Nederlandse regering een deskundige toe

gevoegd, die zich vooral zal gaan bezighouden met de opleiding van typo
grafen. De E.V.S. vervulde hier een bemiddelende funktie. 

Mayflowerschool-Nigeria 
De kontakten met deze school in de persoon van de direkteur de heer 

Tai Solarin, zijn buitengewoon goed en inspirerend. 
Dankzij de inspanning van het comit~ 'Vrienden van Mayflower' kan thans 
aan 50 leerlingen een studiebeurs worden verleend. 

De in een vorig verslag genoemde lijst van interessante projekten 
moet het bestuur u helaas in afwachting van een meer intensieve inzet 
van de gehele partij, onthouden. · 

Het ware gewenst, dat in de komende periode de financiële armslag 
zodanig vergroot zou kunnen worden, dat ook meer politiek-gekleurde 
projekten, waarvoor misschien geen regeringssteun te verwachten is, 
kunnen worden ondernomen. Het wachten is op onze partijgenoten. 
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FE OE.RAT IE VAN JONGE RE NGRO EPEN 
De FJG heeft het afgelopen jaar vooral in het teken van een reorga

nisatie gestaan. Toen dit bestuur in december 1969 haar taak begon, ver
scheen er geen Kapitalist, was het sekretariaat net verhuisd en was het 
nog steeds te merken dat we geen vaste kracht meer in dienst hadden. 
Bovendien was het kontakt met de afdelingen gering, omdat het INFO nauwe
lijks functioneerde. 

Het nieuwe bestuur dat toen werd verkozen is daar met een groot en
thousiasme aan begonnen. Achteraf is de vraag of dit enthousiasme niet een 
te groot optimisme inhield, gegeven de toenmalige situatie. 

Het nieuwe bestuur kondigde aan de noodzaak in te zien als team te 
functioneren. Dat is in de praktijk ook uitgekomen. Alleen zijn er onder
weg enkele mensen afgevallen, waardoor alle werkzaamheden op een kleine 
groep neerkwamen. 

Partij van de Arbeid 
De positie ten aanzien van de P.v.d.A. is dit jaar geleidelijk ver

schoven. Niet zozeer omdat de FJG veranderde, alswel dat de P.v.d.A. ver
anderd is. De meest extreme figuren aan de rechterzijde zijn verdwenen, de 
sfeer op de vergaderingen is beter geworden en meer jonge mensen zijn ge
neigd zich in te zetten voor deze iets vernieuwde P.v.d.A. Misschien ver
wacht de oude garde van het partijbestuur nog te veel dat de jongeren er 
alleen maar zijn om de ouderen toe te juichen, want de relatie met het par
tijbestuur werd niet gekenmerkt door enthousiasme noch door duidelijkheid. 
Dit gekoppeld aan negatieve opmerkingen over de FJG door partijbestuursle
den, bijvoorbeeld op de partijraad, deed soms de vraag rijzen of er nog 
wel prijs wordt gesteld op een jongerenorganisatie. 
Desondanks hebben enkele FJG-afdelingen gemerkt, dat ze met sukses een rol 
in de P.v.d.A. kunnen spelen en dat de FJG ook gemeenteraadsleden en sta
tenleden kan leveren. 

De positie van de FJG wint aan belangrijkheid nu Nieuw Links op zijn 
laatste benen loopt en om deze te sparen zichzelf probeert op te heffen. 
Een herwaardering van de rol van de FJG binnen de P.v.d.A. is dan ook nood
zakelijk. 

algemeen bestuur 

Vorig jaar is gesteld dat het algemeen bestuur ongeveer 6 maal per 
jaar bijeen zou moeten komen. In de praktijk lag de frequentie iets hoger. 
Het bezoek aan deze vergaderingen is over het algemeen beneden de ver
wachtingen gebleven. Teveel afdelingen hebben het nagelaten regelmatig 
een vertegenwoordiger te sturen. Bovendien werd op deze vergaderingen niet 
altijd de juiste verhouding gevonden tussen de formele eisen, die gesteld 
mogen worden aan vergaderingen, willen ze effectief zijn en de evenzeer 
noodzakelijke sfeer en informele kontakten. Als noodzakelijke stimulerende 
faktor voor de afdelingen hebben deze vergaderingen dan ook niet voldaan. 
Daarmee is een belangrijk element van de koördinerende funktie van het lan
delijk bestuur in de lucht komen te hangen. Dit had dan weer gevolgen voor 
het kontakt tussen het landelijk bestuur en de afdelingen. Dit bleek onder 
andere uit het feit, dat er FJG-afdelingen bleken te functioneren in plaat
sen, waar het landelijk secretariaat niet van op de hoogte was. Soms was 
dit een gevolg van het plotselinge optreden van een aantal aktieve mensen 
die zich tooiden met de naam FJG en niet in de eerste plaats dachten aan 
het kontakt met de landelijke federatie. 
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Tot op zekere hoogte is. dat terecht voor een organisatie die alleen 
steunt op vrijwilligers en bovendien Tederatief georganiseerd is. Het 
belang van de FJG ligt meestal in de eerste plaats op het plaatselijke 
vlak. Op dat niveau moeten de akties uitgevoerd en de strijdpunten dik
wijls beslecht worden. Daarom heeft het landelijk bestuur ook grotere na
druk gelegd op het subsidiabele karakter van akties, toen gebleken was 
dat de opzet van de Werl:ende Jo;ngeren Belangen Organisatie niet verder 
van de grond kwam en geen subsidie meer nodig had. In de toekomst zal op 
dit element nog meer de nadruk gelegd moeten worden. Toch zal de nadruk 
op de plaatselijke akties er niet toe mogen leiden, dat de taken die er 
zijn op hét landelijk niveau volstrekt genegeerd worden. 
Een dergelijk provincialisme zou een goede voorbereiding van de aktivi
teiten op het landelijk niveau verhinderen. 

aktiviteiten 

Het Info was dit jaar een belangrijk bindend element door de ver
betering van de opmaak en het opnemen van de plaatselijke akties, vaak 
in de vorm van kranten-artikelen. Iets meer opini~rende artikelen kunnen 
dit blad een gelijkwaardige plaats geven naast de Kapitalist. 
De Kapitalist bevat tegenwoordig meer informatie over de FJG. De bladen 
verschijnen afwisselend om de 6 weken, waardoor de leden·nu elke drie 
weken bereikt kunnen worden. In het verleden werden ze elke 4 weken te
gelijkertijd verstuurd. 
Wel blijven twee redakties naast elkaar bestaan, om de belasting voor de 
medewerkers niet te groot te maken. 

De Kapitalist werd bijna volstrekt nieuw opgezet, wat ook blijkt 
uit het nieuwe formaat. 
De opmaak verbeterde sterk en de kontinuiteit lijkt nu ve~zekerd. Het 
blad kan zijn plaats tussen de linkse bladen zeker innemen, de vraag 
blijft of het zich daar voldoende van onderscheidt. 
Te vaak is het nog een hobbyblad voor de medewerkers en is het te weinig 
gericht op de verbreiding van de naam van de FJG. De formule van het 
blad moet waarschijnlijk nog duidelijker doorgesproken worden en de enor
me kosten gedrukt. 
In qe toekomst moet bovendien de relatie tussen het Info en de Kapitalist 
opnieuw bekeken worden, omdat de uitgave van twee bladen financieel een 
grote belasting blijft vormen. 

Een andere aktiviteit was het deelnemen aan forums en het houden 
van spreekbeurten o.a. op volkshogescholen. 
De aktiviteiten van de NPJCR (Nederlands Politieke Jongeren Contact Raad) 
op dit gebied liepen iets terug, waardoor er later in het jaar minder aan
vragen van de volkshogescholen binnenkwamen. Het is een belangrijke akti
viteit waarvoor sprekers nodig blijven. 
In het begin van het jaar vond er ook een gesprek met de fraktie plaats. 
Enkele leden van de fraktie van de Tweede Kamer kwamen niet opdagen, 
anderen werden in grote haast opgetrommeld. Het gesprek was geen sukses. 
Door het dagelijks bestuur werd een reis naar het Noorden ondernomen met 
het doel de kontakten met de afdelingen te verbeteren. De resultaten 
waren verrassend goed en kunnen niet door een Info noch door telefoontjes 
verbeterd worden. 

Na enig uitstel, velediskussiesen tegennota's hebben we uiteinde
-~lijk het jongerenprogram geproduceerd. Een belangrijk resultaat, waarmee 
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goed werk voor de volgende verkiezingen gedaan kan worden. Vooral verge
leken met programma's van andere organisaties maakt het geheel een uit
stekende indruk. 
Onder alle ledenwerd het stuk "de krises van de sociaal-demokratie" ver
spreid, met het doel de diskussie over het socialisme en de te volgen 
strategie weer op gang te brengen. Tegelijkertijd werd het partijbestuur 
voortdurend herinnerd aan de belofte een conferentie over dit onderwerp 
te organiseren. Na eindeloos gezeur hierover volgde een "bezetting" van 
het parijbestuur wat resulteerde in een halve toezegging betreffende een 
interim-bijeenkomst van alle werkgroepen over dit onderwerp, die overal 
in Nederland nog van de grond moeten komen. Het enthousiasme van de par
tiJbestuursleden die deze opdracht in hun maag gesplitst kregen lijkt 
tot nu toe niet bijstèr groot. 
De taak van de twee FJG-ers in deze kommissie wordt dan ook bijzonder 
zwaar. 

De persberichten die er uitgegeven werden betroffen o.a. de volgen
de onderwerpen: 
Zuidelijk Afrika, erkenning DDR, Joodse oorlogsslachtoffers, ontwikke
lingssamenwerking, Cambodja, werkende jeugd, soft drugs, de reis van 
Bernard naar Indonesië, jongerenprogram, stakingen in het Noorden, be
zetting van de KPA in Beverwijk en kommentaar op het ontwerp verkiezings
program van de PvdA. 
Door de vermindering van het aantal aktieve DB-leden liep de aktiviteit 
op dit gebied op het eind van dit jaar iets terug. Wel is het een belang
rijke aktiviteit en het lijkt dan ook gewenst ~~n DB-lid alleen met deze 
taak te belasten. 

se k r e t a r i a a t 
In het najaar van 1969 verdween Fred van Heezik als full-time sekre

taris van de FJG. Doordat d8 PvdA haar subsidie aan onze organisatie 
sterk had verlaagd, was het onmogelijk een volledige kracht in dienst te 
nemen. Eerst is toen geprobeerd het sekretariaat met een aantal vrijwil
ligers te runnen. Dit is, ondanks de vele energie die er met name door 
Hans Siezen en Jaap Visscher in gestoken is, geen sukses geworden. De no
dige kontinufeit ontbrak. In het begin v~n de zomer is toen de al ge
pensioneerde heer Van Diepen voor twee ochtenden in de week aangetrokken. 
Deze heeft met veel toewijding en inkasseringsvermogen orde op zaken ge
steld. Hij zorgde voor het innen van de kontributie en werkte de leden
administratie bij. 
Als in de toekomst de verzending van de bladen zal worden uitbesteed, zal 
de heer Van Diepen voldoende tijd overhouden om het archief volledig in 
orde te maken. 
Ondertussen blijft het een feit, dat door het ontbreken van een volledi
ge kracht veel noodzakelijke dingen, zoals het onderhouden van kontakten 
met de afdelingen niet in voldoende mate kunnen gebeuren. 
De FJG heeft, om goed te kunnen funktioneren, een kracht voor hele dagen 
hard nodig, maar dat zal niet gaan, zolang de PvdA het aantrekken en po
litiseren van de jeugd een zo lage prioriteit toekent. 



büitenland 
T.a.v. de I.U.S.Yo. (International Union of Socialist Youth) valt er 

weinig nieuws te melden. De organisatie leidt thans een slapend bestaan, 
en aktiviteiten zijn nauwelijks ontplooid. 
De flinke schuld die de I.U.S.Y. heeft aan de partij ( f 10.000,--) vormt 
eigenlijk nog de meest konkrete band met ons. 
De F.J.G. stuurde afvaardigingen naar diverse conferenties in: 

Brussel . (meerdere mal~n) gedurende EEG-conferenti~s; 
Noorwegen via het N.K.I.J. (Nederlands Komitee voor Internationaal Jon

gerenwerk; 
Duitsland: overleg met de Jungsoziali.sten; een seminar in Otzenhausen 
Roemenië :een zeer uitvoerige reis met vele gesprekken met de Roemeen

se jeugd. 

Van deze reizen z~Jn uitvoerige verslagen gepubliceerd in het Info; 
vermeldenswaard is echter dat de middelen eenvoudig niet aanwezig waren 
om in te gaan op talrijke uitnodigingen, waarvan de kosten door de rei
zigers zelf moesten worden gedragen. 

Plaatselijk had een aantal afdelingen daarnaast kontakt met Duitse 
en Belgische politieke vrienden. 

Het seminar in Otzenhausen zal een vervolg krijgen in Nederland. 
Via het NKIJ is een vervolg gegarandeerd voor een conferentie over de 
Planning van de vrede. Het bezoek aan Roemenië moet zeer vruchtbaar 
genoemd worden, tal van mogelijkheden op het gebied van de uitwisseling 
zijn realiseerbaar gebleken. 

Opnieuw werd kontakt opgenomen met de FDJ en de Rtlssen om tot na
dere gesprekken te komen. 

Over internationale problemen werden door DB-leden verschillende 
spreekbeurten vervuld, in 't bijzonder de voorzitter en de sekretaris 
buitenland waren hierin aktief. Zowel bij het FAO-congres als bij de 
Vredesweek waren DB-leden aktief hierbij betrokken. 

Een aantal internationale gebeurtenissen was aanleiding om te rea
geren in verk~ingen (Belgische mijnwerkersstaking b.v.) of vormde de 
aanzet tot demonstratieve akties (bezoek prins Bernhard aan Indonesië, 
inval in Cambodja, bezoek Suharto). 

Een aantal akties werd samen met het ANVJ opgezet. Opmerkelijk was, 
dat dit in het partijbestuur niet altijd met sympathie werd gewaardeerd. 

Het probleem van de ontwikkelingsproblematiek kreeg o.a. aandacht 
tijdens FMO-debatten in de Tweede Kamer (Financieringsmaatschappij ont
wikkelingslanden). Alleen en samen met JOVD, Arjos, PPR, D1 66 werden 
verklaringen uitgegeven waarin ons standpunt naar voren kwam •. Via het 
sekretariaat kon veel informatiemateriaal verspreid worden (Caborra 
Bassa Dam, Derde Wereld Winkel, folders over manifestaties, informa
tie over Amnesty International), of konden we voor bepaalde akties 
coördinerend werken (met name Medisch Comit~ Vietnam). 

Concluderend lijkt het ons, dat het sekretariaat buitenland een 
stimulerende rol kan spelen in de FJG. B.v. in de vorm reisfacilitei
ten (Roemenië, Duitsland) maar ook in de vorm van kommentaren op het 
partijbestuur en de fraktie. Zoveel mogelijk is hiernaar gestreefd. 
Helaas is het zwakke apparaat dat we hebben een belemmering geweest 
gedocumenteerder, uitvoeriger en sneller te reageren. 
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kontakten met andere organisaties 
Vertegenwoordigd waren wij in de NPJCR en het NKIJ (Nederlands Komi

té voor Internationaal Jongerenwerk). De kritische houding ten aanzien 
van de eerste organisatie, samen te vatten onder de kreet àf de NPJCR 
verandert àf wij gaan eruit, heeft ertoe geleid, dat de NPJCR op dit mo
ment volledig gereorganiseerd wordt. Het sekretariaat verhuist waarschijn
lijk naar Amsterdam en wordt misschien samen met het NKIJ in één pand 
gehuisvest. Op de service-funktie van de NPJCR komt meer nadruk te liggen 
waardoor het bijvoorbeeld mogelijk wordt onze uitgaven door deze organi
satie te laten verspreiden over alle belangrijke boekhandels in Nederlam. 
Publikaties voor weinig kosten kunnen daar ook gedrukt worden. De FJG 
heeft in deze re-organisatie een belangrijke rol gespeeld, vandaar dat 
de voorzitter van de NPJCR op dit moment ook een FJG-ster is. 
Het NKIJ ontpopt zich als een steeds belangrijkere organisatie. Vandaar 
dat wij als enige organisatie ook twee leden in het DB van deze club heb
ben zitten. Het NKIJ is niet alleen van belang om de aanzienlijke finan
ciële middelen die het tot zijn beschikking heeft, maar ook door de open 
instelling en de mogelijkheid binnen het raam van deze organisatie be
langrijke akties te ondernemen die verband houden met het buitenlandse 
beleid. In het afgelopen jaar hebben de aktiviteiten van deze organisatie 
zich vooral gericht op het Tweede Wereld Voedselcongres in Den Haag. 
Deze aktiviteiten betekenden een belangrijke stimulans en financiële 
steun voor de samenwerking tussen de diverse groepen die zich bezighou
den met de Derde Wereld. 

Ondanks een voortdurende voorlichting via het Info was de respons 
van onze eigen afdelingen gering. Enkele FJG-ers bezochten het voorbe
reidende nationale congres op 11 april in de RAI in Amsterdam. 

Aktiviteiten in samenwerking met het Medisch Comit~ Vietnam sloe
gen beter aan. Diverse avonden werden er in het land georganiseerd, o.a. 
in Zeeland, Limburg en Alkmaar. 

De nsoeharto ongewenst"-aktie was in een aantal plaatsen een succes, 
mede door de samenwerking tussen diverse groepen, waaronder het Indonesië 
Comité en het ANJV. Daarvoor had de FJG ook met het ANJV al aandacht be
steed aan de reis van prins Bernhard naar Indonesië. In het partijbestuur 
bestaan bezwaren teg~n deze samenwerking alleen op konkrete punten met 
de jongerenorganisatie van de CPN. Ondanks de weigering van het partij
bestuur inzake de inval in Cambodja samen te werken met de CPN, vonden 
er in diverse steden akties plaats waar de F~G en soms ook PvdA-afdelin
gen aan deelnamen. 

Een diskussie in het partijbestuur over deze samenwerking, mede op 
aandringen van de FJG moet nog plaatsvinden. Met de andere jongerenorgani
saties zijn akties ondernomen op het gebied van de ontwikkelingssamen
werking (samen met ARJOS en KVPJG). Met de JOVD hebben we op bestuursni
veau kontakt gehad. De bestuurskracht van die organisatie leek toen niet 
zo groot, in ieder geval waren de resultaten nihil. 

af de I i ngen 
De afdelingen besteden hun aandacht aan de meest uiteenlopende za

ken. Een gedeeltelijke opsomming daarvan is de volgende: de aanbieding 
van wegwerpwoningen, plaatsing van condoomautomaten, oprichting van jeugd
sociëteiten, het verwerven van voorkeurstemmen (gelukt), bezetting van 
kazernes, steunen van stakingen in het Noorden, verlaging van straat- en 
rioolbelasting, het bezetten van ondemokratisch geachte tribunes, het 
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pröpageren van de anti-autoritaire opvoeding, het wegjagen (gelukt) en 
verkiezen van burgemeesters, het verkopen van links door middel van 
straatcabaret, inleidingèn over het Midden-Oosten, het spreken van Fr~ 
Meis over de stakingen, de zorg om de milieuhygiëne en de buitenhaven 
in IJmuiden, zin-en onzin van het parlementarisme, de Amerikaanse in
vloed in Nederland en uitgewerkte ontwerpen voor een nieuwe binnenstad. 
En dit alles vanuit een socialistisch perspectief belicht. 

ledenstand 
Het vorige jaarverslag sloot met 600 leden. Na die tijd is het 

aantal leden enorm opgelopen. De verzendlijst telde ongeveer 1000 namen. 
Toen we echter de kontributie gingen innen leek het er vooral in het be
gin treurig uit te zien. Het geld kwam slechts langzaam binnen en de tus
senstanden deden het ergste vrezen. Tooh is het achteraf enorm meegeval
len en hebben we op dit moment 550 betalende ! leden. 

De achteruitgang vindt voor een groot deel zijn oorzaak in de ach
teruitgang van de afdeling Amsterdam van 150 tot 65. Op dit moment wordt 
een grote ledenwinaktie onder de jonge leden van de PvdA opgezet, waar
door we met enig succes toch een in ledental stijgende club blijven. 

het dagelijks bestuur 
Boudyn Uythof 
Hans Brosse 
Guus Martijn 
Bert Harmsen 
Jan van Ark 

1
voorzitter) 
sekr.buitenland) 
sekr.algemeen) 

(sekr.informatie en prop.) 
(penningmeester) 
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