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INLEIDING 

De inleiding bij de organisatorische en financiële verslagen 
1974 - 1975 kan jammer genoeg niet geheel in vrolijke tinten 
worden opgetrokken. 
In de eerste plaats dient in dit verband gewezen te worden 
op wat ik in de inleiding bij het vorige jaarverslag heb 
aangeduid als de ruggegraat van de partij als organisatie, 
te weten het ledental. . 
De beide vorige verslagjaren konden worden afgesloten met 
een niet onbeduidende ledenwinst, die het aantal leden ruim 
boven de 100.000 bracht. Dit verslagjaar moet worden gekon
stateerd dat het ledental met ongeveer tweeënhalf duizend 
is gedaald. Dat is weliswaar geen rampzalig gegeven, maar 
het duidt toch aan, dat het politieke klimaat er voor de 
partij niet gunstiger op is geworden en dat mede daardoor 
aan "het apparaat" bepaalde grenzen worden gesteld. 
Ano 'zijds kan worden vastgesteld dat in de verslagperiode 
met name de aktiviteiten van enkele "neveninstellingen" van 
de partij aanmerkelijk zijn uitgedijd. Hierbij moet, zoals 
ook uit het verslag blijkt, vooral worden gewezen op de thans 
gesubsidieerde Stichting Vormingswerk, maar ook bij de W.B.S., 
de F.J.G. en de Rooie Vrouwen valt een intensivering van 
werkzaamheden waar te nemen. Deze op zich verheugende ont
wikkeling heeft intussen wel geleid tot een nog zwaardere 
druk op de dienstverlenende eenheden van het partijbureau 
{administratie, huisdrukkerij e.d.), alsmede tot het betrek
ken van een tweede pand {Tesselschadestraat 15). 
Gelet op de hierboven vermelde grensbepalende ontwikkeling 
van het ledental is deze situatie niet geheel zorgeloos te 
noemen. 
Met betrekking tot de grootschalige partij-aktiviteiten in 
deze verslagperiode valt vooral te wijzen op een tweetal 
evenementen die veel tijd en aandacht van de gehele partij 
vroegen, t.w. de aktie "Houd Portugal vrij" en het partij
kongres van april 1975. 
Samen met de V.A.R.A. slaagde de partij erin ongeveer ander
half mildoen gulden bijeen te brengen voor de Portugese 
socialistische partij. Dit resultaat kan niet alleen een 
financieel, maar zeker ook een organisatorisch sukses ge
noemd worden. Verheugend was vooral dat in veel afdelingen 
de leden bereid waren zich voor deze aktie letterlijk het 
vuur uit de sloffen te lopen, vaak samen met leden van 
andere progressieve organisaties en met "loslopende" sympa
thisanten. 
Ook het aprilkongres was - in elk geval organisatorisch -
een geslaagd gebeuren, dankzij de inspanning van ·velen. 
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Aan de nadere uitwerking van de tijdens dat kongres aan
vaarde resolutie over aktie en organisatie wordt op dit 
ogenblik op verschillende fronten druk gewerkt. Het partij
bestuur hoopt die uitwerking nog in het jaar 1976 ter be
slissing aan de partijraad te kunnen voorleggen. Dan zullen 
ook de resultaten van een W.B.S.-studie over het verschijn
sel "partij-in-aktie" bekend zijn. Het is m.i. niet uitge
sloten, dat zowel de uitwerking van de kongresresolutie, als 
de resultaten van de W.B.S.-studie (en niet te vergeten-de 
uitkomsten van de beginselprogramdiskussie) uiteindelijk 
zullen leiden tot een aanpak van het aktiewerk, die naast 
het onontbeerlijke idealisme, getuigt van een mede op erva
ring gebaseerde realiteitszin, zowel t.a.v. de mogelijkheden 
als van de beperkingen. 

Gerard Heyne den Bak, 
sekretaris. 
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SAMENSTELLING VAN HET PARTIJBESTUUR 

In verband met zijn benoeming tot burgerneest~r van Rotterdam 
per 16 november 1974 legde A.A. van der Louw het voorzitter
schap van de partij neer. De eerste vice-voorzitter C. van 
den Heuvel-de Blank werd fungerend voorzitter, terwijl de 
tweede vice-voorzitter J. van denBerghook enkele taken 
van Van der Louw overnam. J.P. Boersrnawerd overeenkomstig 
het gestelde in het huishoudelijk reglement van plaatsver
vangend lid van het partijbestuur tot gewoon pb-lid benoemd 
en J.C. Kombrink werd aangewezen tot lid van het dagelijks 
bestuur. 
Op het tweejaarlijks kongres van april 1975 werden de 
volgende leden van het partijbestuur gekozen: 

x C. van den Heuvel-de Blank voorzitter 
x J.C. van der Doef ie vice-voorzitter 
% A. Peper 2e vice-voorzitter 
x G.J. Heyne den Bak sekretaris 
% K.D. Dorsman penningmeester 
% H. van den Bergh internationaal 

A.L. ter Beek 
J.G.I. Bennis 
J. van den Bergh 
F. Buurrneijer 
E. van Dijk 
S. van der Gaast-Bakker Schut 
A. van der Hek 
J.C. Kombrink 

x J. Nagel 
H.G. Ouwerkerk 
mw. A. Reuvekarnp 
E. van Thijn 
F.J.F. Uijen 
P.J. Vos 
W. van de Zandschulp 

sekretaris 

De met x aangegeven leden vormden het dagelijks bestuur. 
Ingevolge artikel 35 van de statuten, woonde pg. E. van 
Thijn in zijn kwaliteit van voorzitter van de Tweede Karner
fraktie de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij en 
had hij een adviserende stern. 
In september 1975 zag P.J. Vos zich wegens drukke werkzaam
heden genoodzaakt het lidmaatschap van het partijbestuur 
neer te leggen. Hij werd opgevolgd door J.R. Toussaint. 
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De portefeuilleverdeling was als volgt: 

Organisatie, financiën, 
reglementen 

S .G.G. P .• 

Aktie- en ombudswerk 

Kampagne-aktiviteiten 

Buitenlandse Zaken, Defensie 

Progressieve Samenwerking 
(= delegatie Overlegorgaan) 

Jongerenwerk 

Vormingswerk 

W.B.S. 

Kontakten met vakbeweging 

Kontakten met Rooie Vrouwen 

Kontakten met de V.A.R.A. 

E.V.S. 

Dorsman, Ouwerkerk, Heyne 
den Bak 

·J. van den Bergh, Dorsman 

Van den Heuvel, Van der Doef, 
Kombrink, Heyne den Bak, 
Van Dijk 

Van den Heuvel, Van Thijn, 
Heyne den Bak 

H. van den Bergh, Van der 
Gaast, Ter Beek, Bennis, 
Uyen, Van den Heuvel, Van 
Dijk, Van der Hek 

Van den Heuvel, Van der Doef, 
J. van den Bergh, Van Thijn, 
Van der Gaast 

Van Dijk, Van de Zandschulp, 
Buurmeyer, Heyne den Bak, 
Van der Doef, Van den Heuvel 

Van den Heuvel, Van de Zand
schulp, Buurmeyer, Heyne den 
Bak 

Peper, Dorsman, Kombrink, 
Heyne den Bak, Van Thijn 

Nagel, Van de Zandschulp, 
Van den Heuvel, Ouwerkerk, 
Van Thijn, Heyne den Bak, 
Peper 

Kosto-Reuvekamp, Nagel, 
Heyne den Bak, Van den Heuvel 

Van den Heuvel, H. van den 
Bergh, Ter Beek, Heyne den 
Bak, Reuvekamp 

Ouwerkerk, H. van den Bergh, 
Heyne den Bak 

Kontakten met fraktie en kabinet Van den Heuvel, Peper, 

Sociaal-ekonomische Zaken 

Kombrink 

Vos, Van der Hek, Kombrink, 
Van der Doef, Van der Gaast, 
Peper, Van Dijk 

4. 



SAMENSTELLING PARTIJSEKRETARIAAT OP 30-9-1975 

Het totaal aantal medewerkers op het sekretariaat bedroeg 
op bovengenoemde datum: 28 in volledige dienst en 8 met een 
gedeeltelijke taak, terwijl er 2 vakatures waren. In de 
buitendienst waren 2 personen werkzaam, van wie één 
gedeeltelijk ten laste van het partijbestuur komt. De ver
deling over de verschillende onderdelen was als volgt: 

a. Korte termijnstaf: 

1 bestuursassistente 
1 sekretaresse voorzitter 
1 sekretaresse sekretaris 

1 sekretaresse internationaal 
sekretaris 

2 publiciteitsmedewerkers 

b. Service apparaat: 

1 beheerder 

5. 

1 personeelsadministratrice 
2 telefonistes (ieder halve dagtaak) 

1 hoofd administratie 
1 plv. hoofd administratie 
1 loonadministrateur, tevens 

conciërge (ged.) 
1 assistent boekhouder 
7 administratieve krachten, van wie 

1 gedeeltelijk 

1 medewerker voor de afdelingen 
1 technisch medewerker 
1 hoofd huisdrukkerij 
2 off-set drukkers 

1 hulpkracht 
1 hulpkracht 
1 hoofd sekretarie 
1 typiste 

J.A. Ruarus 
G. Cabell 
C.E.M. Cligge- van 
der Bijl 
R.M.J. van der Zedde
Brinkman 
J.J. Dumont 
G.M. Elings 

P.J. Knollema 
G. ten Cate 
A.D. Bolleman 
E.C. Ribbens
Kallenbach 
H. Veen. 
W. Harlaar 
F. Scholten 

B. Vahl 
F.H. van der Berg 
A. Brandsma 
H.P.A. Klomp 
A.J. Knollema 
C.L.E. van der Schaaf
Schneyder 
J.W. Smit 
G.F. van Veen. 
R. van Esseveld 
J. Smitz 
M. van der Meulen 
A.J.H. de Greef 
R.F. Vries 
M. Visser 
vakature 
J.H. Lettenmeyer 
R.M. BÖnig 
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1 typiste 
1 archiefkracht (ged.) 
1 steno-typiste afdelingvoorl. 
1 administratief medewerkster 
1 chauffeur (van 29/9 1975 -

31/3 1976 

c. Rooie Vrouwen: 

vakature 
J.L. Kalleman 
L. Vijlbrief 
O.M.H. Engels 
E. van Schagen 

1 bestuursassistente A. Slagt 
1 steno-typiste (ged.) J.J. deLijzer 
1 administratief medewerkster (ged.)E.C. Tardy-Neetens 

d. Werkzaam in buitendienst: 

1 assistent-bestuurder 
(Rotterdam en Zuià-Holland) 

1 administratrice (Den Haag) 

B. Duyster 

B~ Joukes-van Dijk 

In de verslagperiode werd tevens door toeneming van werk
zaamheden gebruik gemaakt van uitzendkrachten. 

LEDENADMINISTRATIE EN KONTRIBUTIE-INNING 

Na enkele jaren achtereen een vaste personeelsbezetting op 
de afdeling ledenadministratie te hebben gehad, werd de 
afdeling in het afgelopen boekjaar nogal gehandicapt door 
personeelsmutaties. Desondanks is men erin geslaagd een ont
koppeling van de kontributie-inning van echtparen, familie
leden en huisgenoten tot stand te brengen, zodat nu elk lid 
een eigen verzoek tot het voldoen van de kontributie ont
vangt. Het aantal verwerkte mutaties liep daardoor op tot 
101.313 (normaal + 60.000). 
OOkin het boekjaar 1974-1975 was de aandacht vooral gericht 
op de verdere automatisering van de kontributie-inning. Het 
percentage leden dat de kontributie voldoet via de zgn. 
automatische inkasso steeg dan ook van 47.8 tot 59.9. Het 
percentage leden bij wie de kontributie nog aan de deur werd 
geïnd, daalde van 16.7 tot 7.7. Ook op andere onderdelen 
werd aandacht besteed aan een verdere automatisering. Zo 
werden de adressen van partijfunktionarissen (afdelings
sekretarissen, gewestelijke bestuursleden e.d.) opgenomen in 
het komputerbestand. De oude adresseermachine kon hierdoor 
buiten. dienst worden gesteld. 
Veel tijd en aandacht vergde ook het opzetten van het abonnee
bestand van de "Roos in de VuL_ i.." ,:m het ontwikkelen van de 
mogelijkheid tot inning van ~e kontributie voor het Fonds 
Bijzondere•Aktiviteiten. 6. 



LEDENVERLOOP 

Gedurende het boekjaar 1974-1975 werden ongeveer 1.000 leden 
meer afgevoerd dan in het voorgaande boekjaar (10.763 tegen 
9.778). Het aantal inschrijvingen van nieuwe leden daalde 
daarentegen van 15.131 in 1973-1974 tot 8.147. 
Na twee achtereenvolgende boekjaren met ledenwinst te hebben 
afgesloten, werd in het afgelopen boekjaar een ledenverlies 
geleden van 2.616. 
Alleen Overijssel, Limburg en de beide Brabantse gewesten 
wisten nog ledenwinst te boeken. Alle overige gewesten 
noteerden een ledenverlies. Ook nu waren de stedelijke ge
westen de grootste verliezers. Het verhuisverlies speelde 
hierbij een belangrijke rol. 
Opvallend is dat ook nu weer het ledenverlies niet in de 
eerste plaats is veroorzaakt door een grote toename van 
het aantal afvoeringen, doch door het afnemen van het aan
tal nieuw ingeschreven leden. 
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Overzicht ledenverloop boekjaar 1974-1975 

Gewest 1 2 3 4 5 6 7 

Friesland 9.075 449 764 - 14 8.746 - 329 - 3.6 
Groningen 7.624 762 752 - 146 7.488 - 136 - 1.8 
Drente 5.622 380 544 + 62 5.520 - 102 - 1.8 
Overijssel 6.919 634 573 - 43 6.937 + 18 + 0.3 
Gelderland 10.510 963 1.282 + 69 10.260 - 250 - 2.4 
Utrecht 5.978 522 640 + 20 5.880 - 98 - 1.6 
Noord-Holland-Noord 7.903 519 729 + 63 7.756 - 14 7 - 1.9 
Noord-Holland-Zuid 6.957 453 620 + 15 6.805 - 152 - 2.2 
Zuid-Holland 15.924 1.127 1. 514 + 48 15.585 - 339 - 2.1 
Zeeland 2.715 166 261 - 12 2.608 - 107 - 3.9 
Noord-Brabant-West 1.774 308 287 + 12 1.807 + 33 + 1.9 
Noord-Brabant-Oost 2.066 276 270 + 56 2.128 + 62 + 3.-
Limburg 1.761 296 335 + 50 1. 772 + 11 + 0.6 
Amsterdam 8.454 716 1. 041 - 166 7.963 - 491 - 5.8 
Rotterdam 4.967 346 507 - 62 4.744 - 223 - 4.5 
Den Haag 4.502 202 447 - 53 4.204 - 298 - 6.6 
Algemene leden 275 28 68 - 42 193 - 82 - 29.8 
Adres tijdelijk onbekend 114 - 129 + 143 128 + 14 + 12.3 

TOTAAL 103.140 8.147 10.763 - 100.524 - 2.616 - 2.5 

1 = ledenstand per 30-9-1974 
2 = ingeschreven nieuwe leden 
3 = afgevoerde leden 
4 = verhuis-winst of verlies 
5 = ledenstand per 30-9-1975 

C':l 6 = winst of verlies 
7 = winst of verlies in procenten 



1.0 
Ledenstand per gewest per kwartaal - boekjaar 1974-1975 

Gewest 30-9-74 31-12-74 31-3-75 30-6-75 30-9-75 

Friesland 9.075 9.012 8.924 8.899 8.746 
Groningen 7.624 7.621 7.589 7.571 7.488 
Drente 5.622 5.581 5.509 5.517 5.520 
Overijssel 6.919 6.945 6.963 6.952 6.937 
Gelderland 10.510 10.511 10.509 10.372 10.260 
Utrecht 5.978 5.969 5.948 5.941 5.880 
Noord-Holland-Noord 7.903 7.861 7.864 7.804 7.756 
Noord-Holland-Zuid 6.957 6.888 6.848 6.828 6.805 
Zuid-Holland 15.924 15.896 15.774 15.716 15.585 
Zeeland 2. 715 2.708 2.670 2.652 2.608 
Noord-Brabant-West 1.774 1. 821 1. 810 1.848 1.807 
Noord-Brabant-Oost 2.066 2.090 2.117 2.120 2.128 
Limburg 1.761 1. 820 1.793 1.791 1. 772 
Amsterdam 8.454 8.360 8.235 8.103 7.963 
Rotterdam 4.967 4.906 4.845 4.815 4.744 
Den Haag 4.502 4.417 4.333 4.276 4.204 
Algemene leden 275 252 199 187 193 
Adres tijdelijk onbekend 114 69 94 169 128 

TOTAAL 103.140 102.727 102.024 101.561 100.524 



...... 
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Betalingswijze per gewest 

automatische 
inkasso in % 

Gewest 30-9-74 30-9-75 

Friesland 43.9 63.3 
Groningen 43.1 56.5 
Drente 39.- 54.1 
Overijssel 50.2 64.2 
Gelderland 43.4 58.3 
Utrecht 50.9 60.7 
Noord-Holland-Noord 44.6 57.5 
Noord-Holland-Zuid 48.- 57.3 
Zuid-Holland 48.- 59.3 
Zeeland 43.3 60.4 
Noord-Brabant-West 46.- 58.9 
Noord-Brabant-Oost 49.8 62.1 
Limburg 42.- 55.5 
Amsterdam 60.1 68.-
Rotterdam 55.- 64.6 
Den Haag 56.4 62.4 

TOTAAL 47.8 59.9 

accept-giro kwitanties 
in % in % 
30-9-74 30-9-75 30-9-74 30-9-75 

30.1 27.4 26.- 9.3 
36.9 34.2 20.- 9.3 
32.2 31.1 28.8 14.8 
34.8 29.7 15.- 6.1 
34.2 29.9 22.4 11.8 
39.8 35.- 9.3 4.3 
40.6 35.8 14.8 6.7 
40.3 37.3 11.7 5.4 
33.4 31.2 18.6 9.5 
29.2 28.8 27.5 10.8 
46.4 37.6 7.6 3.5 
42.5 34.9 7.7 3.-
51.8 41.3 6.2 3.2 
35.8 30.7 4.1 1.3 
30.3 28.9 14.7 6.5 
32.- 31.2 11.6 6.4 

35.5 32.4 16.7 7.7 



VOORLICHTING 

Doordat in het vorige boekjaar k~n worden overgegaan tot het 
opnieuw gestalte geven aan een afdeling voorlichting en 
publiciteit door middel van het aantrekken van een tweetal 
medewerkers, leek de verwachting gewettigd, dat hierdoor 
niet alleen de partijpers een nieuwe en noodzakelijke stimu
lans zou krijgen, maar ook dat voorlichtings- en publiciteits
werk in het algemeen van de grond zouden kunnen komen. 
Met betrekking tot de partijpers is die verwachting goeddeels 
uitgekomen, maar t.a.v. de voorlichtingstaak, waarbij ge
dacht wordt aan de kontakten tussen de partij en de pers, 
tussen de partij en andere organisaties, aan het beantwoorden 
van voorlichtingspast en -telefoon, aan het ondersteunen van 
de full-time bestuurders - met name van de voorzitter -, 
aan de ledenwerf- en kampagne-aktiviteiten, aan het publici
tair begeleiden van akties als de Portugalaktie en aan het 
vervaardigen van voorlichtingsmateriaal, valt nog veel werk 
te verzetten. In de praktijk is echter wel gebleken, dat dan 
een bezetting van twee voorlichters - van wie één, overeen
komstig de uitspraak van de partijraad d.d. 15 juni 1974, 
gedeeltelijk is vrijgemaakt voor werk ten behoeve van vrouwen ~ 
en één administratieve hulp onvoldoende is, willen de boven
genoemde taken naar behoren vervuld kunnen worden. 

PARTIJPERS 

In zijn vergadering van 26 mei 1975 heeft het partijbestuur 
in gezamenlijk overleg met de redakties van PK en "Roos in 
de Vuist" het redaktiestatuut voor de partijpers ~astgesteld. 
Hierin werd o.a. bepaald dat het redaktionele karakter van 
PK tweeledig is, t.w.: 
a. ledenorgaan van de Partij van de Arbeid; 
b. platform voor ontwikkelingen binnen progressief en 

socialistisch Nederland en daarbuiten. 

liet redaktionele karakter van "Roos in de Vuist" is drieledig, 
t.w.: 
a. politiek informatie- en dokumentatieblad voor de aktieve 

achterban van de Partij van de Arbeid; 
b. platform voor ontwikkelingen van belang voor het demokra

tisch-socialisme en emancipatoire bewegingen in Nederland 
en in de wereld; 

c. periodiek tot voorlichting en dokumentatie van de leden 
van de Sektie Gemeente, Gewest en Provincie van de Wiardi 
Beekman Stichting, als bedoeld in artikel 66 van het 
huishoudelijk reglement van de Partij van de Arbeid. 
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De beide bladen, die ieder een kernredaktie hebben, ver
schijnen onder verantwoordelijkheid van de algemene redaktie, 
die op haar beurt weer verantwoording schuldig is aan het 
partijbestuur voor de handhaving van de doelstellingen, de 
journalistieke beginselen en het redaktionele karakter van 
de beide periodieken. 

Samenstelling redaktie PK 

Aan het eind van de verslagperiode bestond de redaktie PK 
uit: 
Kees Bode, Dick Kalk, Pijkel van der Merwe, Lambert van 
Kasteren (vormgeving), Gerard Heyne den Bak. (namens het pb), 
Ina Cligge (redaktiesekretariaat), Jos Dumont. 

PK 

In de vorige verslagperiode was besloten tegen het eind 
daarvan een enquete te houden onder een steekproef uit het 
ledenbestand naar de wensen van de partijgenoten m.b.t. 
vorm en inhoud van de PK. 
Dit aan de hand van twee zg. nulnummers: een magazine-formaat 
en een tabloid-formaat. Door drukke werkzaamheden kon niet 
aan de voorgenomen datum worden vastgehouden. 
De enquete werd omstreeks de jaarwisseling gehouden. Een 
ruime meerderheid van de ondervraagde partijgenoten koos 
voor het magazine-formaat. 
In maart 1975 komt PK voor het eerst in magazine-formaat 
uit. 
De redaktie van PK is dan inmiddels - speciaal met het oog 
op deze vormwijziging - uitgebreid met Lambert van Kasteren. 
Omdat in maart ook het eerste nummer van het nieuwe infor
matieblad van de partij - "Roos in de Vuist" - verschijnt, 
wordt het sindsdien mogelijk de inhoud van PK beter af te 
stemmen op de brede lezersgroep van de partijkrant: m.a.w. 
op de achterban van politiek wel geïnteresseerde, maar niet 
up-to-date geinformeerde lezers. 

Landelijke partij-aktiviteiten worden vanaf maart breed in 
de PK uitgemeten (voorzover de altijd te beperkte ruimte 
per nummer dit toestaat) • 
Voorbeelden hiervan zijn o.m. de Portugalaktie, de EVS-aktie 
voor Suriname, Nota Inkomensbeleid etc. 
Omdat er geen specifieke "kader-informatie" meer in de PK 
behoeft te worden gegeven, kan ook meer ruimte worden ge
kreëerd voor "leesbare" artikelen voor het hele gezin. 
Aktienieuws wordt gebundeld ondergebracht in de achterpagina
rubriek "Partij in Aktie". 
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In september verliet Margreet Elings de dienst van de partij. 

"Roos in de Vuist" 

In februari 1975 is bij Wl]ze van proef gestart met een nieuw 
P.v.d.A.-opinieblad "Roos in de Vuist", gericht op de aktieve 
achterban van de partij en bedoeld als platform voor infor
matie en diskussie. 
De uitgever en redaktie van het blad "De Gemeente" bleek 
bereid deze proef mee te maken en hun blad aan het avontuur 
te wagen. Ook de P.v.d.A.-fraktiedokumentatie en voor een 
deel de Mededelingen van de Tesselschadestraat werden in dit 
nieuwe blad meegenomen. 
Het eerste nummer van de "Roos in de Vuist" werd in plaats 
van de partijkrant verspreid onder alle partijgenoten. Samen 
met een postgirokaart, waarmee men een proefabonnement voor 
een half jaar kon nemen. 
Het aantal proefabonnementen (inklusief de abonnees op "De 
Ge' ,;t-_e") steeg vrij snel tot zestienduizend. Een onver
wachte respons, die het mogelijk maakte het blad te voorzien 
van een extra omslag. 
De reakties in de pers en uit de partij op het blad zijn als 
regel erg positief. Van de mogelijkheid om brieven en bij
dragen te publiceren wordt goed gebruik gemaakt. 
Aan het eind van dit verslagjaar, 30 september 1975, liep 
ook de proefperiode af voor de "Roos in de Vuist". In de 
komende tijd zal moeten blijken, in hoeverre de "Roos in de 
Vuist" een blijvertje is. 
De verwachting is, dat het abonneebestand van de "Roos in de 
Vuist" uiteindelijk zal stabiliseren rond de tien- à twaalf
duizend abonnees. 

Samenstelling redaktie "Roos in de Vuist" 

Aan het eind van de verslagperiode bestond de redaktie van 
"Roos in de Vuist" uit: 
Harry van den Bergh, Kees Bode, Jos Dumont, Wouter Gortzak, 
Ien van den Heuvel, Ton Horrevorts, Arie de Jong, Hans 
Jonkman, Hans Kombrink, Aad Koste, Bob Lodder, Pieter 
Nieuwenhuysen. 
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KO~..MISSIES 

~~9!~2~!E~Q9~~~Q~!22!~ 
Bij de aanvang van het verslagjaar bestaat de door het 
partijbestuur ingestelde kommissie ter samenstelling van een 
ontwerp-beginselprogram uit de volgende leden: 
H. d'Ancona, G. van Benthem van den Bergh, R. ter Beek, 
J. Burger, W. Gortzak (sekretaris), H.M. de Lange, A.v.d. 
Louw, W. Meyer, L.W. Nauta, B. Peper, S. Poppe, J. Pronk, 
A. Reuvèkamp, A. Rooselaar, J. Schaefer, J. Stekelenburg, 
H.A. van Stiphout (voorzitter), Ed van Thijn, Th. van Thijn, 
J. den Uyl, H. Verwey-Jonker, A. Voortman, W.v.d. Zandschulp. 

De kommissie vergaderde op 12-11-1974 (inleiding van H. van 
Stiphout over ekonomische demokratie), op 10-12-1974 
(inleiding w. Gortzak over vrede en veiligheid), op 14-1-1975 
(diskussie over het feminisme), op 11-2-1975 (inleiding 
Nauta over vrijheid en gelijkheid), op 11-3-1975 (over de 
opbouw van een beginselprogram) , op 15-4-1975 (over werk
wijze kommissie en over het begrip "vrijheid"), op 13-5-1975 
(opnieuw over opbouw beginselprogramma), op 7-6 en 8-6-1975 
(over notities gemaakt door leden kommissie), op 23-8 en 
24-8-1975 (over verdere werkwijze kommissie). 
Uit de hierboven gegeven opsomming blijkt, dat de kommissie 
aanvankelijk voornamelijk heeft gefunktioneerd als "diskussie
klub". Zulks was het gevolg van het besluit niet eerder te 
beginnen aan het eigenlijke schrijven van een ontwerp-program, 
vooraleer de resultaten bekend zouden zijn van de diskussie 
in de partij over de nota "Socialisme tussen Nu en tJiorgen". 
Elementen uit de diskussies worden, in de vorm van inter
views met programmakommissieleden en uittreksels uit de 
notulen van de vergaderingen, in "Roos in de Vuist" gepubli
ceerd. Daarmee is in "Roos in de Vuist", 2e jaargang, nr. 5 
een begin gemaakt. De lezer van dit jaarverslag zij voor 
nadere informatie naar "Roos in de Vuist" verwezen. 
Belangrijk voor de ontwikkelingen in de kommissie zijn voorts 
geweest een brief van Feministisch Links, waarin kritiek 
werd geleverd op de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de 
kommissie. Na uitgebreide diskussie werd de feministische 
kritiek gehonoreerd met een voorstel aan het_partijbestuur 
de kommissie met vier vrouwelijke leden uit te breiden. Door 
het partijbestuur werd aan het voorstel tegemoet gekomen: 
W. Joppe, E. ter Veld, Tr. Kieft en Ien van den Heuvel. Een 
verzoek van het Centrum voor Levensbeschouwing en Politiek 
ook uit die hoek een lid aan de kommissie toe te voegen had 
uitbreiding met J. Goorhuis tot gevolg. 
De benoeming van w. Gortzak tot direkteur van de Wiardi 
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Beekman Stichting bleek niet bevorderlijk voor het waar
nemen van het sekretariaat van de kommissie. Als notulist 
werd hij vervangen door Toon van der Aa. Andere pogingen 
hem te doen bijstaan hadden onvoldoende sukses. 
Op de bijeenkomst in maart '75 ontstond in de kommissie een 
enigszins zenuwachtige sfeer, bij de gedachte aan de grote 
hoeveelheid werk die nog verricht moest worden. Er werd o.a. 
gesuggereerd een "kopgroep" in te stellen, maar deze zou 
vooralsnog niet funktioneren .. Op 13 mei 1975 werden afspraken 
gemaakt over in te leveren beknopte opstelletjes ten bate 
van een in drie delen uiteenvallend ontwerp-programma. 
Deel 1.: Analyse, waarbij onderwerpen aan de orde moeten 

komen (nationale en internationale) cekonomische 
orde, wat produceren we en waartoe, welvaart en 
welzijn, staat en burger, burgers onder elkaar. 

Deel 2.: Beginselen: gelijkwaardigheid, vrijheid en soli-
dariteit. 

Deel 3.: Politiek program. 
Tijdens het weekeind van 7 en 8 juni werd, aan de hand van 
de beknopte opstelletjes, een eerste aanzet tot het "eigen
lijke" program grondigbesproken. Aan de hand van de uit
komsten van deze diskussies zou op het weekeind van 23 en 24 
augustus een "ontwerp-program" aan de orde gesteld worden. 
Het bleek niet mogelijk gedurende de zomermaanden het ont
werp rond te krijgen. Het in augustus aangeleverde "begin" 
ontmoette scherpe kritiek uit de kommissie en werd afgewezen. 
Geen van de kommissieleden beschikte over voldoende tijd om 
op korte termijn een ander ontwerp te maken. Bovendien was 
de kommissie als geheel weinig verder gekomen bij de vast
stelling van de aard van het programma. Slechts over de vorm
geving was overeenstemming bereikt: analyse, beginselen, 
politiek program en strategie. Gezien deze situatie moest 
het partijbestuur worden meegedeeld dat het ontwerp niet op 
de vastgestelde datum kon worden aangeleverd. De werkwijze 
van de beginselprogramkommissie werd nu definitief herzien. 
De al eerder voorgestelde kopgroep kwam te bestaan uit Hedy 
d'Ancona, Wouter Gortzak, Harry de Lange, Sicco Mansholt, 
Lolle Nauta, Henk van Stiphout, Ed van Thijn en Hilda Verwey. 
Deze kopgroep verving voorzitter en sekretaris en was ver
antwoordelijk voor het aanleveren van konsept-hoofdstukken 
aan de volledige programkommissie, die daaraan vervolgens 
(al dan niet amenderend) haar goedkeuring kon hechten. Er 
werd een strak schema vastgesteld waarbinnen de kopgroep 
haar werkzaamheden moest verrichten. Wouter Gortzak trad op 
als "ko6rdinator" van de kopgroep. Toon van der Aa en Lies 
Janssen, die samen het verslag maakten van de diskussie over 
"Socialisme tussen Nu en Morgen" vormden gezamenlijk het 
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sekretariaat. Deze kopgroep ving haar werkzaamheden in 
september aan en bereidde als eerste het hoofdstuk "begin
selen" voor. 
Rest nog te vermelden dat Arend Voortman en G. van Benthem 
van den Bergh genoopt waren zich wegens drukke werkzaamheden 
uit de kommissie terug te trekken. 

Gedurende de verslagperiode maakten van de kampagnekommissie 
deel uit Ien van den Heuvel (voorzitter), Kees Bode (sekre
taris), Bas Duyster, Piet Knollema, André van der Louw, Ed 
van Thijn, Tom Pauka, Henk Beereboom, Dick Kalk, Pijkel van 
der Merwe, Wouter Gortzak, Jack Gadellaa, Gerda Cabell en 
Gerard Heyne den Bak. 
Ien van den Heuvel nam, na diens vertrek n~ar Rotterdam, het 
voorzitterschap over van André van der Louw. De laatste 
bleef echter op verzoek van het partijbestuur deel van de 
kommissie uitmaken. 
Kees Bode nam in de loop van het verslagjaar de sekretariaats
werkzaamheden over van Gerda Cabell, die wegens tijdgebrek 
niet langer aan het werk van de kommissie kon deelnemen. 
wouter Gortzak nam als nieuwe W.B.S.-direkteur de plaats in 
van Henk van Stiphout, die zich overigens bereid verklaarde 
incidenteel voor de kommissie aktiviteiten te ontplooien op 
het gebied van verkiezingsonderzoek. 

De kommissie vergaderde in de verslagperiode 15 maal. Haar 
werkzaamheden droegen in dit niet-verkiezingsjaar een minder 
opwindend en intensief karakter dan in de vorige verslag
perioden. Er viel echter toch genoeg te doen. Zo hield de 
kommissie zich o.m. onledig met het ontwerpen van een nieuw 
partijvignet (de roos in de vuist) , de publicitaire kanten 
van de Portugal-aktie, het vaststellen van een draaiboek 
voor de volgende verkiezingskampagne (alsmede van een nood
draaiboek voor vervroegde verkiezingen) en het verstrekken 
van adviezen inzake de inhoud van de brochure "Wegwijs in de 
PvdA". Voorts begeleidde de kommissie de radio- en t.v.
uitzendingen van de partij, die werden verzorgd door resp. 
Atie Dijckmeester en Jack Gadellaa. 
Met betrekking tot de ledenwerving valt te wijzen op de 
proeflidmaatschapsaktie, waarbij mensen zich als proeflid 
konden aanmelden en vervolgens gedurende een bepaalde periode 
de Partijkrant en de "Roos in de Vuist" ontvingen, waarna 
gepoogd werd hen te bewegen het proeflidmaatschap om te 
zetten in een gewoon lidmaatschap. De resultaten van deze 
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aktie, die i.v.m. de Portugal-aktie moest worden uitgesteld 
tot vrij laat in het politieke seizoen, waren helaas niet 
denderend. 
Mêêr rendement hadden enkele grote en kleinere leden
werfadvertenties in de landelijke en regionale dagbladpers. 
Ook een advertentie in het blad van de Industriebond N.V.V. 
leverde ·enkele honderden (proef) leden op. 
Tenslotte had de kampagnekommissie een werkzaam aandeel in 
het uitstippelen van de strategie tegenover de regering en 
de andere politieke partijen. De-beslissingen terzake van 
het partijbestuur (b.v. het aanvaarden van de zgn. "hobbel
strategie", waarbij zaken als grondpolitiek, hervorming van 
de wet op de ondernemingsraden, e.d. centraal werden gesteld) 
werden in en door de kommissie - in enkele gevallen samen 
met de aktiekommissie - voorbereid. 

Gedurende het verslagjaar is de kommissie minder regelmatig 
en minder frekwent bijeen geweest. Dit werd onder meer ver
oorzaakt, doordat een aantal leden zeer druk bezet was, 
terwijl de voorbereiding van de nota (van de regering) over 
het massamediabeleid, een aparte, eveneens tijdrovende 
voorbereiding vergde. 
Niettemin is in het afgelopen jaar een aanvang gemaakt met 
een aantal bijdragen, welke ertoe zullen moeten leiden, dat 
in het komende jaar de kommissie met een rapport naar buiten 
zal kunnen' treden. 
Zulks blijft uiterst noodzakelijk, omdat ook na de behandeling 
van de medianota de daarin behandelde vraagstukken voort
durend in diskussie zullen blijven. 

Gedurende de verslagperiode kwam de kommissie niet bijeen, 
omdat het wachten was op de beslissingen van het aprilkongres 
met betrekking tot de resolutie Aktie en Organisatie. Over 
de voorstellen voor de junipartijraad werd door de kommissie
leden schriftelijk overlegd. 
Na het aprilkongres vond W1JZ1ging in de samenstelling van 
de kommissie plaats, die aan het eind van de verslagperiode 
bestond uit: 
B. Duyster, G.J. Heyne den Bak (voorzitter), P.M.G.P. Janssens, 
H.G. Ouwerkerk, J.A. Ruarus (sekretaris) en A.P. Schilthuis. 
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In het verslagjaar is door de kommissie betrekkelijk weinig 
voortgang geboekt; niet dat de kommissie niet aktief zou 
zijn geweest, integendeel, maar de te behandelen stof bleek 
zeer omvangrijk en aangezien de voorbereiding van het rapport 
was toevertrouwd aan een doktoraal student, diende de kom
missie de door hem in zijn studie gestelde prioriteiten te 
respekteren. 
Inmiddels is de doktoraal skriptie over de subsidiäring 
van politieke partijen, die vanzelfsprekend de opvattingen 
van de auteur weergeeft, gereed gekomen. Deze studie is door 
de kommissie enkele keren in onderdelen besproken en bekom
mentarieerd. Op basis van deze skriptie zal door de kommissie 
het raamwerk worden samengesteld van het aan de partij aan 
te bieden rapport, waarna kan worden vastgesteld of er nog 
lakunes bestaan. Zo niet, dan meent de kommissie nog in 
1976 met haar eindrapport te kunnen komen. Er wordt naar 
gestreefd zoveel mogelijk gegevens te verkrijgen van andere 
politieke partijen. 
Het financiäle klimaat op korte termijn biedt weinig pers
pektief voor overheidssubsidiäring; laat het een troost zijn 
dat hetzelfde gezegd kan worden van de financiäle vooruit
zichten van de politieke partijen. 

- De W.P.O. is een voortzetting van de Kommissie Socialis
tische Opvoeding (K.S.O.) die in oktober 1973 door het 
partijbestuur is ingesteld om een diskussie te starten 
over socialistische opvoeding. De problematiek van deze 
K.S.O. was, dat, hoewel binnen de kommissie het idee van 
een socialistische opvoeding sterk leefde, zij geen ver
binding kon leggen met de leden van de P.v.d.A. en haar 
geestverwanten. 

- Gestimuleerd door de publikatie van het boek van André 
van der Louw over de A.J.C., "Rood als je Hart", besloot 
de kommissie zich rechtstreeks tot de Nederlandse bevolking 
te richten via een publiek appèl in de P.K. van januari 
1975. Met de kreet "Wij zijn bezorgd", heeft de kommissie 
zich als Werkgroep Progressieve Opvoeding (W.P.O.) o.l.v. 
Ien van den Heuvel, gewend tot partijgenoten en anderen. 
Een OirOep werd gedaan om op 8 maart 19 7 5 in Art is te 
Amsterdam, met elkaar te gaan praten over een ander op
voedingsideaal. Op deze wijze wilde de W.P.O. ouders, 
onderwijzend personeel, jeugdwerkers en andere opvoeders 
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organiseren, teneinde de tegenstelling tussen gezin, school 
en buurt op te heffen. Als één van haar uitgangspunten nam 
de groep: "Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen tot 
vrije mensen, die beschikken over vindingrijkheid, kritische 
zin, sociale vaardigheid, maatschappelijk inzicht, verant
woordelijkheidsgevoel en politiek bewustzijn. ( .... )". 
Ter voorbereiding van de 8e maart werd de oude kommissie 
omgevormd en uitgebreid met o.a.: Marjan Ponsioen, Bob Loeven 
en André Mooy van de Volkshogeschool "Olaertsduyn" in 
Rockanje en Yvonne van Baarle van de W.B.S. 

- De bijeenkomst in Artis werd georganiseerd. Na een inleiding 
op deze dag van Jan van der Feen, die in de voorbereiding 
ook een groot aandeel had, werd er door verschillende 
groepen gediskussieerd over de cproep "Wij zijn bezorgd" van 
de werkgroep en over de voor die dag gemaakte disk~ssie
stellingen. Gezamenlijk met de aanwezigen werd gezocht naar 
oplossingen met betrekking tot problemen van opvoeding en 
onderwijs in gezin, buurt en school. Op de vraag: "Wat gaan 
we na vandaag doen?", werd besloten tot de organisatie van 
een weekeind "Progressieve Opvoeding". Dit vond plaats op 
26 en 27 april 1975 in "Olaertsduyn" o.l.v. de sektie 
Onderwijs van deze Hogeschool. Op dit weekeind waren zo'n 
55 ouders en opvoeders aanwezig. Gezocht werd naar de rnage
lijkheid te komen tot de oprichting van een vereniging 
voor progressieve opvoeders. De volgende afspraken werden 
aldaar gemaakt: er zou eind augustus 1975 een oprichtings
vergadering van een vereniging plaats vinden en een voor~ 
bereidingsgroep, bestaande uit de W.P.O. en aanwezigen op 
het weekeind,zou dit evenement ter hand nemen. 

- De leden van de voorbereidingsgroep (de kerngroep) kwamen 
voor het eerst voltallig bijeen op 29 mei 1975 in de Jaar
beurs te Utrecht. In deze kerngroep zaten: Ien van den Heuvel, 
Jan van Bergen, Hemmo Vroom, Ruud Dekker, Gerda Mollema, 
Miehiel van Hasselt, Bob Loeven, André Mooy, Bert Egging, 
Frank Veenstra, Hans Laurentius, Hanneke Stoof, Lia Snijders, 
Anneke van Roekel, Dieter Visser, Marga Noê, Wanda de Winter, 
Rein Poppenk, Paul Rietjens, Liesbeth Grevink, Diny Melton. 
Besloten werd uiteen te gaan in de drie volgende subgroepen: 
1) struktuur; 2) financiën; 3) publiciteit, ter voorbe
reiding van de oprichtingsvergadering die op 20 september 
1975 in Artis te Amsterdam, werd vastgesteld. Besloten werd 
ook alle voorbereidende aktiviteiten te laten plaats vinden 
onder de naam "Vereniging voor Socialistische Opvoeding 
i.o. (in oprichting)". 

- Na deze 29e mei kwamen de verschillende subgroepen regel
matig bij elkaar om voorstellen voor de oprichtingsver
gadering uit te werken. Bijeenkomsten vonden plaats in 
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Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Wervershoof etc. 
Vooral de werkgroep publiciteit heeft ontzaglijk veel 
werk verzet (m.n. Lia Snijders, Dieter Visser en Rein 
Poppenk). De publiciteit ~ond het appèl (P.K. jan. '75), 
de bijeenkomst van de 8e maart en de t.v.-uitzending in 
mei over de A.J.C., waaraan vertegenwoordigers van de 
W.P.O. deelnamen, gaf handenvol werk. Na de publikatie in 
de pers van de oprichtingsvergadering van 20 september '75 
werden door deze subgroep talloze radio- en kranteninter
views· gegeven. Ook aan hen kwam de taak toe de oprichtings
krant samen te stellen en deze aan de deelnemers/sters aan 
de oprichtingsvergadering plus sympathisanten te doen toe
komen. 
De oprichtingskrant (werkkrant) bestond uit de verschil
lende werkstukken van de 3 subgroepen en waren samenge
voegd door de voltallige voorbereidingsgroep tot één 
voorstel aan de oprichtingsvergadering. Dit voorstel be
vatte: 1) doelstelling; 2) blauwdruk voor de vereniging; 
3) werkplan; 4) een landelijk aktiecentrum; 5) de tijde
lijke koördinatiegroep en 6) een begroting. In de werk
krant stond nog geen voorstel voor een relatie van vereni
ging i.o. met de P.v.d.A. en andere politieke partijen en 
groeperingen. Een dergelijk voorstel werd pas ter verga
dering (20 september) uitgedeeld. 

- Deze oprichtingsvergadering in Artis werd geopend door 
minister Jos van Kemenade. Daarna struikelde de vergadering 
over de relatie-voorstellen van de voorbereidingsgroep. 
Zij werden vanuit de zaal zodanig gewijzigd, dat zij voor 
de voorbereidingsgroep onaanvaardbaar werden. Van achter 
de tafel werden daardoor alle voorstellen ingetrokken en 
de oprichting van de Vereniging voor Socialistische 
Opvoeding ging niet door. Een bijzondere, doch niet eks
klusieve relatie van de vereniging met de P.v.d.A. bleek 
niet haalbaar. 

- De relatie van de vereniging i.o. met de P.v.d.A. en andere 
partijen en groeperingen is verschillende malen vóór de 
oprichtingsvergadering onderwerp van gesprek geweest tussen 
de voorbereidingsgroep en het dagelijks bestuur, partij
bestuur en de aktiekommissie van de partij. Van de zijde 
van de voorbereidingsgroep is, ook ná de 20e septernber '15, 
nog geen afgerond voorstel aan de partij gèdaan. De op
richting van een vereniging voor socialistische opvoeding 
is tot op heden ook nog geen feit. Mede afhankelijk van 
deze ontwikkeling heeft de W.P.O., die tot en met 20 sep
tember 1975 o.l.v. partijvoorzitter Ien van den Heuvel 
(sekretariaat: Ruud Dekker) binnen de voorbereidingsgroep 
heeft gewerkt, haar aktiviteiten voorlopig opgeschort. 
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De Stichting Vorming van de partij, die aktief heeft mee
gewerkt aan dit "experiment", voert verder het sekretariaat. 
Voor verdere verslaggeving wordt verwezen naar haar 
aktiviteiten. 

Op 8 oktober 1974 kwam het jqngerenberaad weer bijeen in 
het nieuwe seizoen. De diskussiepunten uit de evaluatie
bijeenkomst van juni 1974 kwamen nogmaals ter tafel en de 
voorstellen betreffende een jongerenberaad nieuwe stijl 
(zie vorig verslagjaar) werden als uitgangspunt aangenomen. 
Onderwerpen van diskussie waren verder de aktiviteiten van 
de Werkgroep Progressieve Opvoeding en de ontwikkeling in 
de verhouding van de jongerenorganisatie (F.J.G.) tot de 
P.v.d.A. 
De tweede bijeenkomst op 5 november 1974 was gewijd aan de 
nieuwe subsidieregeling voor vrijwilligerswerk (C.R.M. 
jeugd- en jongerenwerk) . Verder kwam ter sprake de Werk
groep Werkende Jongeren van de P.v.d.A. en de vergadering 
werd afgesloten met een uitgebreide diskussie over de 
jeugdwerkloosheid. Hiervoor waren aanwezig vertegenwoordigers 
van het N.V.V.-jongerenkontakt, de K.W.J., het V.J.V. en 
het Werklozenkommittee Amsterdam. Naar aanleiding van de 
diskussie over de jeugdwerkloosheid werden door het sekre
tariaat twee brieven verzonden. Eén aan de ministerraad • 
over de problemen van de partieel leerplichtige jongeren, 
die werkloos zijn en·een uitkering ingevolge de Algemene 
Bijstandsweg moeten ontberen. De ander aan het partijbestuur 
en de frakties van de P.v.d.A. over de door het jongeren
beraad aangegeven knelpunten, die op korte en lange termijn 
een oplossing behoeven. De partij werd uitgenodigd om in 
januari 1975 in het jongerenberaad haar standpunt hierover 
te geven. 
Het jongerenberaad van 3 december 1974 stond in het teken 
van de dienstplicht. In aanwezigheid van minister Vredeling 
werden aktuele zaken als kompensatie, tegenwerking en het 
militaire straf- en tuchtrecht aan de orde gesteld. Ge
sproken is verder over het uitkomen van de Nota Huisvesting 
Bijzondere Groepen van staatssekretaris Van Dam. Vanuit het 
jongerenberaad is een brief verzonden aan het partijbestuur 
inzake te verwachten knelpunten van huurquote en beheer. 
Gevraagd werd deze zaken in het partijbestuur en met Van 
Dam aan de orde te stellen. 
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- Op 21 januari 1975 vond de follow-up plaats van het 
jongerenberaad (november 1974) over de problemen van de 
jeugdwerkloosheid. In aanwezigheid van leden van de fraktie en 
het partijbestuur werd over de antwoordbrief gediskussieerd. 
Een overzicht werd gegeven van de stand van zaken wat de 
werkzaamheden van de kamerfraktie betrof rond de proble
matiek van de (jeugd-)werkloosheid. In de vervolg-diskussie 
over de interim-rijksbijdrageregeling voor het plaatselijk 
vrijwilligerswerk werd een konsept-tekst aan staatssekre
taris·Meijer aan de orde gesteld. Dekriteria die bij de 
evaluatie van deze interimregeling naar voren zouden moeten 
komen, werden besproken. Vanuit het jongerenberaad werd aan 
de staatssekretaris een brief met bovenstaande inhoud 
verzonden. 

- De bijeenkomst van het jongerenberaad op 27 februari 1975 
was geheel gewijd aan het politiek vormingswerk in Neder
land. Met name de subsidiëring van het politiek jongeren
werk was hoofdmoot van het gesprek. Als gasten waren op 
dit beraad aanwezig vertegenwoordigers van Politiek 
Jongeren Kontakt (P.J.K., nota "politiek jongerenwerk") 
en staatssekretaris Meijer. 

- Op 17 maart waren staatssekretaris Klein en Kees Kolthoff 
de gasten van het jongerenberaad. Samen met de werkgroep 
P.v.d.A.-studenten was de "herstrukturering van het onder
wijs" onderwerp van gesprek. Evenals in de bijeenkomst 
met minister Vredeling (3 december 1974) konden de gespreks
deelnemers/sters vanwege de informele sfeer van hetgesprek 
en de bereidheid tot het verschaffen van interne inf0rmatie 
het achterste van hun tong laten zien. In beide bijeen
komsten werd door de bewindslieden aangeboden het overleg 
op deze wijze in de toekomst voort te zetten. In de bij
eenkomst over de herstrukturering van het onderwijs werd 
~oor de studenten-werkgroep nadrukkelijk aangedrongen 
op een andere houding van de P.v.d.A. dan die gewoonlijk 
de laatste jaren werd aangenomen ten opzichte van de 
studentenbeweging. 

- Het jongerenberaad van 8 april had als onderwerp de 
emancipatie. In samenwerking met de Rooie Vrouwen in de 
P.v.d.A. werd een diskussie aangegaan met minister Van 
Kemenade. Uitgebreid werd gepraat over de ~chterstelling 
van meisjes/vrouwen in onze maatschappij. De diskussie 
werd toegespitst op de situatie in het onderwijs. Wijzi
gingen daarin en de positie van de middenschool kwamen 
aan de orde. 
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Het jongerenberaad in mei is uitgevallen. Gepland was een 
bijeenkomst over de Nota "jongerenhuisvesting" van staats
sekretaris Van Dam, maar uitstel van deze nota heeft het 
jongerenberaad niet alleen wat betreft de politieke dis
kussie, maar ook in haar organisatie van vaste, maande
lijkse bijeenkonsten parten gespeeld. Op 25 juni vond 
daarom pas, en tevens ook de laatste van het seizoen, een 
beraad plaats met als onderwerp de instellingen van h.b.o.
onderwijs. Staatssekretaris Klein was weer aanwezig om 
ook dit terrein van zijn bevoegdheden te verdedigen. Ver
tegenwoordigers van de H.E.S.-unie gingen samen met de kern
groep van het jongerenberaad in diskussie. Het bleek dat 
de situatie in het h.b.o.-onderwijs erg ondoorzichtig en 
onduidelijk was en dat met name voor een h.b.o.-raad er 
een duidelijk terrein open stond. Ook op deze bijeenkomst 
kwam van de zijde van de bewindslieden het voorstel tot 
verder overleg met de betrokken (P.v.d.A.-)studenten. 
Aan een e·valuatie van het seizoen '74-' 7 5 is het jongeren
beraad in juni niet geheel toegekomen. Wel zijn kort een 
aantal knelpunten opgesomd. Het vaak wijzigen van de vaste 
datum van het jongerenberaad (wegens mogelijkheid toch een 
bewindsman in ons midden te hebben) werd als zeer hinder
lijk ondervonden. De betrokkenheid van de P.v.d.A. (vaak 
niet aanwezigheid van verantwoordelijke p.b.-leden) werd 
als negatief ervaren. In augustus en september is een 
kleine groep uit het jongerenberaad bijeen geweest om voa~ 
de eerste bijeenkomst in het seizoen '75-'76 een diskussie
nota over het funktioneren van het beraad op te stellen. 
Deze is aan het partijbestuur aangeboden, maar v66r 
oktober 1975 nog niet in zijn vergadering besproken. Mede 
afhankelijk van de nieuwe situatie in de partij m.b.t. de 
kategorale groepen (P.v.d.A.-kongres april '75) en daarin 
de plaats van de F.J.G. als draagster van het politiek 
jongerenwerk in de P.v.d.A., is de voortzetting van het 
jongerenberaad in zijn huidige vorm nog onzeker. 

:JEENKOMSTEN 

3-weekend ---------
) 21 en 22 februari 1975 organiseerde het partijbestuur een 
~ekend met gewestelijke bestuurders, leden van het bureau 
1n de Tweede Kamerfraktie en de partijgenoot-bewindslieden 
tderwerp van de bijeenkomst was "het met elkaar omgaa~ in 
1rtijgenootschappelijk verband". De keuze van het onderwerp 
Leld (en houdt) verband met de steeds duidelijker wordende 
23. 



onvrede over de verhouding tussen "arbeiders" en "intellek
tuelen" in de partij. 
De konklusie van de bijeenkomst was dat vooral in het funktio
neren van de afdelingen deze onvrede manifest wordt. De zo
genaamde "presentatiegroep" onder leiding van T. Pauka is 
gevraagd het verschijnsel nader te onderzoeken en aanbeve
lingen te doen die de kloof tussen beide groepen kleiner 
zou kunnen maken. In de verslagperiode werden Pauka c.s. 
echter zo in beslag genomen door de troebelen in het gewest 
Amsterdam, dat het gevraagde onderzoek nog niet tot resul
taat heeft kunnen leiden. 

Naar aanleiding van de door de regering uitgegeven Tweede 
Werkgelegenheidsnota organiseerde het partijbestuur op 
zaterdag 5 april 1975 vier dagbijeenkomsten voor geïnteres
seerde partijgeno.ten in Amsterdam, Devente·r, Emmen en 
Tilburg. 's Morgens werd het werkgelegenheidsbeleid met 
fraktieleden besproken en 's middags werd bekeken wat met 
behulp van bestaande regelingen plaatselijk kon worden ge
daan aan de werkloosheidsbestrijding. 
Doel van deze bijeenkomsten was te komen tot een standpunt
bepaling van de partij, waarmee de fraktie in de Tweede 
Kamer kon werken tijdens de behandeling van de werkgelegen
heidsnota. 
De gewesten Rotterdam, Den Haag en Zuid-Holland organiseerden 
een eigen bijeenkomst op 4 april 1975 in Rotterdam. 

KONGRESSEN 

Op 10, 11 en 12 april 1975 vond in de R.A.I. te Amsterdam 
het !Se kongres van de partij plaats. 
De daar ge"10men besluiten zijn inmiddels in druk verschenen 
en zullen ook worden opgenomen in de politieke verslagen 
van het partijbestuur over de periode oktober 1974 t/m 
september 1976 

PARTIJRADEN 

In de verslagperiode kwam de partijraad tweemaal bijeen. 
Onderstaand volgt alleen de verslaggeving over de organi
satorische en financiële zaken; voor de politieke verslag
geving verwijzen wij naar de verslagen van het partijbestuur 
over 1974/1976. 
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.3 en 14 juni 1975 

Financiën 
a. ~!~2~ç!~~!-Y~r2!29_!21~L!211 

Nadat door de penningmeester werd toegezegd, dat hij 
in overleg met het partijbestuur, de financiële kom
missie en de accountant zou bevorderen dat in het ver
volg de besteding van de grote overschotten aan het 
oordeel van de partijraad zal worden onderworpen, werd 
het financieel verslag 1973/1974 goedgekeurd en werd 
décharge aan de penningmeester verleend. 

b. ~~EE~E~-~~~~E~E!~g-~~2!~~E~~E2 
Het rapport werd onder dankzegging aan de kommissie-
leden voor kennisgeving aangenomen. 
Tevens werd besloten, dat het partijbestuur de proble
matiek in studie moest houden. 

c. ~~9E~i!~g_!21~L!21~ 

25. 

Na een eerste diskussieronde werd de volgende motie 
met 62 stemmen voor en 42 stemmen tegen aangenomen. 

De partijraad, in vergadering bijeen op 13 en 14 
juni 1975 te Amsterdam; 
gelezen de financiële en organisatorische ver
slagen, de begroting 1975/1976 met bijbehorende 
stukken, het oordeel van de financiële kommissie 
en het rapport van de kommissie honorering be-
stuursleden; • 
is van mening dat de ontwikkeling in het finan
cële vlak zorgwekkend is, mede omdat inzicht in 
de toekomstige financiële ontwikkeling ontbreekt 
en de konsekwenties van de personele uitbreiding 
vergaand zijn; 
eveneens van mening dat naast een financieel
organisatorisch ook een inhoudelijk probleem aan
wezig is bij de honorering van personeelsleden en 
betaalde partijfunktionarissen; 
draagt het partijbestuur op een nieuwe begroting 
op te stellen in de sfeer van het oordeel van de 
financiële kommissie; 
draagt het partijbestuur voorts op tot aan de goed
keuring van de begroting 19~5/1976 uit te gaan van 
het uitgavenpatroon van de begroting 1974/1975. 
en draagt het partijbestuur tenslotte op binnen 
zes maanden voorstellen te doen ten aanzien van 
de personele organisatie en de principiële aspek
ten van de honorering van personeelsleden en be
taalde partijfunktionarissen. 
en gaat over tot de orde van de dag. 



T.a.v. de zin~nede: "draagt het partijbestuur voorts 
op tot aan de goedkeuring van de begroting 1975/1976 
uit te gaan van het uitgavenpatroon van de begroting 
1974/1975", werd machtiging verleend om bij eventuele 
loonstijgingen deze wel te mogen berekenen. 
Voorts werd besloten, dat op de partijraad van sep
tember 1975 de nieuwe begroting 1975/1976 zal worden 
vastgesteld en dat nu de kontributiebedragen voor het 
nieuwe boekjaar zullen worden bepaald. 

d. ~Q~~~!~~~!~Y22~2~~1!!~g_!2Z~L!2Z§ 
De partijraad besloot met 4 sternmen tegen m.i.v. 1 
oktober 1975 de kontributiebedragen als volgt vast te 
stellen: 

Groep I van f 3,85 naar f 4,30 + 11.7% 
Groep II van - 7,70 naar - 8,65 + 12.3% 
Groep III van - 10,75 naar - 12,15 + 13.0% 
Groep IV van - 14,60 naar - 16,50 + 13.0% 
Groep V van - 25,50 naar - 28,85 + 13.1% 
Groep VI van - 36,25 naar - 41,= + 13.1% 
Groep VII van - .. 51, = naar - 58,= + 13.7% 

e. Voorstellen 9 en 10 
T:a:v:-voorstëï_9_rnerkte de partijsekretaris op, dat 
in de terugverwezen begroting 1975/1976 het partij
bestuur dit voorstel, zoals het geamendeerd werd door 
Utrecht en Noord-Holland-Zuid, reeds heeft verwerkt. 
Op dat punt zal in de nieuw op te stellen begroting 
1975/1976 geen wijziging worden gebracht. 
Voorstel 10 luidende: 
"De totale uitkeringen aan gewesten/afdelingen dienen 
procentueel gelijke tred te houden met de procentuele 
stijging van de kontributie", werd door het partij
bestuur overgenomen. 

2. Organisatorisch verslag 1973L1974 
Bij dit onderwerp werd de volgende motie aangenomen: 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, op 14 juni 
1975 bijeen, 
draagt het partijbestuur op binnen korte termijn een 
procedure te ontwikkelen, die de garantie inhoudt, 
dat bij het samenstellen van kommissies die de be
langen van de partij in haar geheel raken, kandidaten 
zullen worden aangezocht uit een aanmerkelijk breder 
kader dàn tot nu toe het geval is, teneinde een zo 
objektief en breed mogelijke meningsvorming te ver
krijgen. 
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3. Benoeming voorzitter Evert Vermeer Stichting 
Bij enkele kandidaatstelling werd tot voorzitter van de 
E.V.S. benoemd: Jan Kees Koning. 

4. Voorts werd een aantal reglementswijzigingen goedgekeurd 
en werd het winterwerkschema vastgesteld. 
T.a.v. het kiezen van de afgevaardigden naar de kongres
sen van oktober 1976 en januari 1977 - waarvoor het 
partijbestuur adviseerde dezelfde afgevaardigden te kiezen -
werd de volgende motie aangenomen: 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, op 
14 juni 1975 in vergadering bijeen, 
gehoord de argumenten, 
is van mening dat de demokratie binnen onze 
partij het best gediend is met het verkiezen 
van de kongresafgevaardigde(n) op die vergadering, 
waarop de voorstellen van het partijbestuur van 
het eerstv'"' 1.']ende kongres besproken en geamen
deerd kunnen w0rden. 

5. Beroepschrift inzake royement van de partijgenoten Hartog 
Klompnukers en Vernes 
Bij dit onderwerp werd de volgende motie ingediend, die 
door het partijbestuur werd overgenomen. 

27 •. 

De partijraad van de Partij van de Arbeid, op 
14 juni 1975 in vergadering bijeen, 
is na het lezen van alle dokurnenten over de 
zaak Hartcg-Landlust van mening dat, 

de hele zaak bijzonder onverkwikkelijk is en 
onze partij onwaardig; 

- de houding van de heren Hartog, Klompmaker en 
Vernes tijdens de verzoeningsperiade bijzonder 
te laken is; 

- formeel volgens de reglementen geen veroordeling 
mogelijk is (gezien de gemaakte fouten tijdens 
de kandidaatstellingsprocedure) ; 

- er aan diskussie verder geen enkele behoefte 
bestaat; 

spreekt uit, dat het royement fotmeel volgens.de 
reglementen een onjuiste beslissing is geweest en 
derhalve dient te worden herroepen; 
de twee partijen in het belang van de mensen, die 
ze zeggen te vertegenwoordigen, de strijdbijl 
moeten begraven: 



27 september 1975 

1. Begroting 1975/1976 
Bij de behandeling van de begroting werd een aantal moties 
ingediend, waarvan de volgende werden aangenomen: 

Gewest Amsterdam 
öë-pärti]rääd~-in vergadering bijeen op 27 september 
1975 te Utrecht; 
gelezen de begroting 1975/1976 en kennis genomen hebbende 
van het oordeel van de financiële kommissie; 
overwegende, dat in deze begroting belangrijke politieke 
prioriteiten tot uitdrukking worden gebracht, zoals de 
bezoldiging van de Rooie Vrouwen, de internationaal 
sekretaris en de financiële regeling van de gewestelijke 
steunpunten; 
tevens overwegende de sterke stijging van de personeels
kosten en de onzekere situatie t.a.v. de toekomstige 
inkomsten; 
is van mening, dat: 
a. in de begroting 1976/1977 geen verdere personeels

uitbreiding in de niet-administratieve sektor mag 
plaatsvinden; 

b. het eventuele overschot in het boekjaar 1975/1976 aan 
het vermogen moet worden toegevoegd; 

c. het salaris van de internationaal sekretaris dient te 
worden vastgesteld op basis van 75% van de bezoldiging 
van de partijvoorzitter en sekretaris, zodat dit 
salaris gelijk wordt aan dat van de voorzitter/sekretaris 
van de Rooie Vrouwen; 1 

d. konferm het advies van de financiële kommissie, ook 
aan de internationaal sekretaris een kontrakt op jaar
basis moet worden aangeboden. 

YJ~ss~~~!::-~.:.~.:. 
De partijraad, in vergadering bijeen op 27 september 1975 
te Utrecht; 
kennis genomen hebbend van de brief van de financiële 
ko~nissie van 22 september 1975; 
gehoord de diskussie; 
besluit de begroting 1975/1976 slechts te aanvaarden onder 
de volgende stringente voorwaarden: 
1. de voorstellen van de financiële kommissie (zie brief 

22-9-1975) genoemd onder 5.2.1 t/m 5.2.7, die bij 
dezen dO•Jr de partijraad worden overgenomen, zullen 
door het partijbestuur integraal worden uitgevoerd; 
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2. extra uitgaven (ook die ten behoeve van de huisvesting 
en eventueel gesubsidieerde instellingen, waaronder 
de FJG) zullen pas mogen worden gedaan n·a verkregen 
toestemming van de financiële kommissie; 

3. de volgende bestedingen zullen eerst mogen plaats
vinden, indien naar het oordeel van de financiële 
kommissie de ontvangsten 1975/1976 van de partij en 
het Fonds Bijzondere Aktiviteiten zulks toelaten, t.w.: 
f 30.000,= t.b.v. het Aktiefonds, 
f 30.000,= t.b.v. het Fonds Internationale Solidariteit, 
f 35.000,= ten laste van de post onvoorzien, 
en met betrekking tot de invordering van het F.B.A. 
maatregelen te treffen, die een optimale opbrengst ten 
gevolge zullen hebben; 

4. aan de partijraad van juni 1976 zal een begroting voor 
1976/1977 worden aangeboden, waaraan een duidelijke 
meerjarenraming ten grondslag ligt en waarbij rekening 
is gehouden met het lopende onderzoek naar dete treffen 
pensioenvoorzieningen; 

5. het partijbestuur zal bij aanbieding van de volgende 
begroting voorstellen doen ten aanzien van de perso
nele organisatie en de principiële aspekten van de 
honorering van personeelsleden en betaalde partij
funktionarissen. 

Met inachtneming van de uit de aangenomen moties voort
vloeiende amenderingen werd de begroting 1975/1976 goedge
keurd. 

2. Fonds Bijzondere Aktiviteiten 1975/1976 
Op voorstel van het partijbestuur werden de volgende 
besluiten genomen: 
a. De leden bedoeld in artikel 62a, sub a en b van het 

huishoudelijk reglement, met een wedde, inkomen of 
onkostenvergoeding lager dan f 55.000,= per jaar, 
betalen 3% van hun bruto-inkomen en met hoger dan 
f 55.000,= 5% van hun bruto-inkomen. 

b. Zolang de voorstellen van de kommissie-Merkx (vaste 
vergoedingen voor raadsleden) nog niet zijn aanvaard 
en ten uitvoer gebracht, geldt voor raadsleden de 
volgende regeling: 
raadsleden in gemeenten met minder dan 20.000 inwoners 
f 10,50 per kwartaal; 
raadsleden in gemeenten van 20.000 50.000 inwoners 
f 21,= per kwartaal; 
raadsleden in gemeenten met meer d~n 50.000 inwoners 
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c. De kontributie voor de Sektie Gemeente, Gewest en 
Provincie wordt voor 1975/1976 vastgesteld op totaal 
f 215.000,=. 

Ad a. 
Het partijbestuur zegde toe de door Geutskens ingediende 
motie - welke na de toezegging van het partijbestuur wordt 
ingetrokken - met betrekking tot de vaststelling van de 
hoogte der bijdragen bij het komende beleid te zullen be
trekken. 

3. Financiële Kommissie 
In verband met het aftreden van P. Boef als lid van de 
financiële kommissie werd in de ontstane vakature voor
zien door de verkiezing van H. Bockma. 

4. Beginselprogramkongres 
In verband met het feit, dat de beginselprogramkommissie 
niet in staat bleek binnen de haar toegemeten tijd een 
ontwerp-program op tafel te leggen, werd besloten het 
kongres van mei 1976 geen doorgan te doen vinden en het 
gewone tweejaarlijkse kongres van 1977 met één dag uit te 
breiden, ter behandeling van het beginselprogram. 
De kommissie hoopt op 1 maart 1976 haar werkzaamheden af 
te sluiten, waarna het ontwerp-program via de Partijkrant 
ter beschikking van de leden zal komen. 
Een nieuw datumschema voor de procedure zal aan de afde
lingen bekend worden gemaakt. 
Bij dit onderdeel van de agenda, werd de volgende motie
Mertens aangenomen: 

De partijraad, in vergadering bijeen op 27 september 
1975 te Utrecht; 
stelt vast, dat door het verschuiven van het tijd
stip waarop het beginselprogram van de partij wordt 
vastgesteld, er meer tijd beschikbaar komt voor 
diskussie in de partij over de struktuur en inhoud 
van dit program. Deze diskussie kan zijn: 
- een bijdrage tot het opstellen van het konsept door 

de programkommissie; 
- een faktor rond het vaststellen en de diskussie 

over het inventariserend programstuk; 
draagt het partijbestuur op: 
te zorgen, dat de diskussie in de partij gevoerd 
wordt op basis van gelijkwaardigheid van informatie, 
door te publiceren: 
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- een samenvatting van de diskussie in de program
kommissie over de veranderingen in onze samen
leving in de laatste 15 jaar; 

- beweegredenen, die de kommissie hebben geleid tot 
de keuze het program een vierledige struktuur te 
geven, t.w. analyse, beginselen, lange-termijn
program, strategie; 

en verder regelmatig in de partij-organen verslag 
te doen over de voortgang van de diskussie. 

5. Samenwerkingsprocedure 
Besloten werd de termijn, waarbinnen het inventariserend 
programstuk in het bezit van de afdelingen diende te 
zijn, met één maand te verlengen. 

6. Vlagtwedde 
Overeenkomstig het besluit van de junipartijraad 1975 
bracht de kommissie van goede diensten, bestaande uit 
partijgenoten mw. Ph. van Os, F. Buurmeyer, B. Odinga 
en H. Ouwerkerk schriftelijk verslag van haar werkzaam
heden uit. Aan de hand van deze stukken, die door partij
genoot Ouwerkerk mondeling werden toegelicht, vond een 
nadere diskussie plaats, die uitmondde in het aannemen 
van de volgende motie-i-1ertens: 

31. 

De partijraad, in vergadering bijeen op 27 september 
1975 te Utrecht; • 
de kommissie dankzeggend voor de tot nu toe verrichte 
werkzaamheden; 
spreekt de wens uit, dat het werk van de kommissie 
wordt voortgezet in de vorm van een meer permanente 
begeleiding door een partijgenoot, die door alle 
partijen wordt aanvaard. Indien deze begeleider dat 
wenst, wordt de kommissie verzocht opnieuw aktief 
te worden. 





AKTIES 

In het begin van de verslagperiode begon in nauwe samen
werking tussen partij en V.A.R.A. een aktie voor de socia
listische partij in het bevrijde Portugal op gang te komen 
onder het motto: "Houd Portugal vrij". In april 1975 zouden 
er nl. voor het eerst in 50 jaar weer verkiezingen worden 
gehouden en het was van het allergrootste belang, dat onze 
zusterpartij, ingeklemd tussen de rechtse partijen en een 
sterke, rijke, kommunistische partij, daaruit goed te 
voorschijn zou komen. 
Het doel van de aktie was geld in te zamelen voor het op
bouwen van een partij-organisatie. 
Via accept-girokaarten, oproepen in dag- en weekbladen en 
een landelijke kollekte op 25 januari 1975, ondersteund 
door V.A.R.A.-radio en t.v., werd een bedrag van 
t 1.481.861,42 ingezameld. Een ongekend sukses, dat bereikt 
kon worden door de enthousiaste, belangeloze medewerking 
van honderden partijgenoten. 

Tijdens de konferentie over bedrijfsdemokratie, theorie en 
praktijk, in april 1974 in Woudschoten gehouden, was de 
wens geuit om op regionaal niveau met de problematiek van • 
de bedrijfsdemokratie bezig te zijn. In het verslagjaar 
werd geprobeerd deze aktiviteiten tot ontwikkeling te 
brengen. In Amsterdam, Den Haag en Noord-Holland, alsmede 
in Utrecht en Twente ontstonden groepen. In de andere 
gewesten waren de pogingen om tot oprichting van platform
groepen te komen bij het beëindigen van het verslagjaar nog 
niet afgerond. 
Voor de regionale groepen werd een "vrije formule" bedacht. 
In principe zijn de groepen vrij hun eigen gespreksonder
werpen te kiezen. Gevolg is, dat er nogal wat verschillende 
onderwerpen ter sprake komen. Een inventarisatie van deze 
onderwerpen baedt gespreksstof voor jaren. 
Er zal aandacht (moeten) worden besteed aan de industriële 
demokratie, aan de zeggenschap van amb~enaren, aan die van 
werkers in de welzijnssektor, maar ook aan de "werkgevers
verantwoordelijkheid" die partijgenoten hebben als volks
vertegenwoordigers en vaak ook als bestuurders van vereni
gingen en stichtingen. 
Vanuit de regionale platformbijeenkomsten werden enige 
suggesties aan de beginselprogramkommissie meegegeven. 
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Gedurende de zomermaanden kwam, in samenwerking met·de 
Stichting Vormingswerk P.v.d.A. een "vertaling" van de 
W.B.S.-studie "Op weg naar arbeiderszelfbestuur" tot stand. 
Dit werkje, doe-het-zelfbestuur, zal in de nabije toekomst 
in brede kring ter diskussie gesteld worden. 
Van de zijde van de P.v.d.A. is herhaaldelijk druk uitge
oefend op de regering om haast te maken met de herziening 
van de wet op de ondernemingsraden. In het zicht van het 
wetsvoorstel, dat voor eind 1975 was aangekondigd, werden 
in de gewesten diskussiebijeenkomsten georganiseerd over de 
ondernemingsraad-nieuwe-stijl. Tijdens een afrondende ver
gadering in Amersfoort, op 20 september, we~den de diverse 
meningen gebundeld tot een resolutie, waarin de verlangens 
van de diskussianten zijn weergegeven. 
Rond een vrij vaste kern vertoonde de werkgroep een nogal 
wisselende samenstelling. De regelmatige bezoekers van de 
vergaderingen van de werkgroep waren: 
J. Bekema, H.C. Dekker, P.J. van Delden, J.C. van der Doef, 
B. ter Hoeven, A. van Houten, C.A. Koopman, C. Poppe, 
H. Schuurman, G. Sporre, J. Stekelenburg, J.A. Ultzen, 
J.A. de Vries, J. ván der Woord. 

In vergelijking met vorig jaar heeft het ombudsteam geen 
W1Jzigingen ondergaan. Het bestaat derhalve nog steeds uit 
de volgende leden: 
J. Vellenga (voorzitter), S. Langedijk-de Jong (vice
voorzitter), J. Knot, H. Hartmeijer, K. de Vries, N. Salomons, 
J. Spinks, P. Roels (allen leden van de Tweede Kamerfraktiel, 
B. Mater (lid Eerste Kamerfraktiel, H. Kombrink (namens het 
partijbestuur) en R. de Vries (medewerker-sekretaris) . 

Het overgrote deel van het werk bestond weer uit het behan
delen van individuele problemen, die of direkt bij het 
ombudsteam binnenkwamen of via de plaatselijke ombudsteams/ 
ombudslieden. Een groot aantal problemen kon al onmiddellijk 
worden afgehandeld. Dit waren er + 250. De behandeling van 
de andere problemen vergde meer tijd. 
Een overzicht van deze problemen is gemaakt door Th. van Beem, 
die als stagiaire (van de H.E.A.O.-Arnhem) in de maanden 
april, mei en juni bij het ombudsteam werkzaam is geweest. 
Dit overzicht is voor de geïnteresseerden verkrijgbaar bij 
het ombudsteam. 
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Naast het behandelen van de individuele problemen is ook 
getracht het landelijk ombudsnet verder uit te bouwen en 
te organiseren. Dit laatste vooral in samenw~rking met de 
gewestelijke kontaktpersonen voor het ombudswerk. Vooral 
aan het punt van een goede registratie van de plaatselijk 
behandelde problemen is aandacht besteed, evenals aan het 
inzicht krijgen in de financiële problemen van de plaatse
lijke teams. 
Door de ruimere financiële middelen zijn er vorig jaar 
3 trainingsweekenden georganiseerd die door een groot aan
tal ombudslieden werden bezocht (89 in totaal). De weekenden 
werden gehouden in "De Barn" (een tweede vervolgweekend) , 
"Kortehemmen" (een beginnersweekend) en "Kapellerput" (een 
beginnersweekend). 
Voor het volgend jaar staan vijf weekenden op het programma. 

Gedurende het verslagjaar bestond de werkgroep uit de 
volgende personen: Hans Kombrink, Nora Salomons, André 
Thomson, John Pieters, Henk Langenakker, Jaap Groenhof, 
Ina Muller, Paul Friese, Chris van der Schoot, Karel Musch 
en Douwe van Dam. 
De in het vorige jaarverslag gememoreerde aanpassings
problemen rondom de verandering van de P.v.d.A. in een 
heuse regeringspartij deden zich ook in dit verslagjaar 
voor. 
Voorbeeld daarvan vormen de beide vergaderingen in Amers
foort op 30 november en 7 december 1974, alwaar gesproken 
werd over de nota Huur- en Subsidiebeleid. Op deze beide 
vergaderingen bleek de grote betrokkenheid van huurombuds
lieden en raadsleden bij het volkshuisvestingsbeleid. 

• 

Op 30 november werd een aantal verlangens geformuleerd, 
terwijl op 7 december tijdens een besloten vergadering, 
waarop de gemoederen soms danig verhit raakten, een aantal 
beleidselementen onaanraakbaar werden verklaard. Aantasting 
van die punten zou grote politieke problemen veroorzaken. 
De vastberaden opstelling van bewindslieden en fraktie 
heeft er toe geleid, dat het door de achterban gewenste 
beleid kon worden uitgevoerd. 
In het begin van het jaar 1975 werd een aktie gevoerd door 
de werkgroep onder de naam "aktie meldingsplicht". Die 
meldingsplicht hield in dat huurverhogingen van meer dan 8% 
aan de minister moesten worden gemeld. De werkgroep ver
spreidde folders om deze zaak onder de aandacht van de 
huurders te brengen. 
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De meeste aandacht in 1975 kreeg echter de "woningwaardering 
en klasse-indeling" op basis waarvan in 1976 d2 huurver
hoging zou gaan plaatsvinden. Het door een ambtelijke werk
groep opgestelde rapport met bijbehorende stu~ken werd door de 
werkgroep op grote schaal verspreid onder huurombudslieden 
en raadsleden. 

Op de op 23 augustus 1975 gehouden vergadering werd over 
deze zaak van gedachten gewisseld. Het bij de woningwaar
dering en klasse-indeling behorende meetsysteem vertoonde 
namelijk overeenkomsten met het zo zeer verfoeide meet
systeem, dat hoorde bij de door de partij bestreden huur
harmonisatie. Het algemene uitgangspunt van de bewindslieden, 
nl. bij gelijke kwaliteit, gelijke huur, ontmoette aanmer
kelijk minder tegenstand. De vergadering die doelbewust 
besloten werd gehouden, leverde wederom een aantal ver
langens op die gehonoreerd zouden moeten worden. Die ver
langens lagen in het verlengde van de stellingname op 
7 november 1974. 
Een aantal van die verlangens zijn in de praktijk gehono
reerd. 
In het verslagjaar is een begin gemaakt met een diskussie 
over de wijze van funktioneren van de werkgroep, waarbij 
ook betrokken werd de samenstelling en de plaats van de 
werkgroep in het partijgebeuren. 
Deze diskussie zal in het komende jaar zijn afronding 
vinden. 





INTERNATIONAAL SEKRETARIAAT 

Een belangrijke verandering in het verslagjaar was, dat het 
kongres een full-time internationaal sekretaris verkoos. 
Aan de situatie van een internationaal sekretaris die een 
gedeelte van zijn tijd aan dit werk geeft en een plaatsver
vanger, die tevens strafmedewerker van de fraktie was, kwam 
daarmee een einde. 
De nieuwe internationaal sekretaris schreef een beleidsnota 
en een daaruit voortvloeiend prioriteitenschema van werk
zaamheden. Belangrijk was, dat besloten werd een nieuwe 
kommissie Buitenland en Ontwikkelingssamenwerking op te 
richten. In het verslagjaar ontving een groot aantal partij
genoten een uitnodiging daarin zitting te nemen. 

De facto is aan de regelmatige samenwerking een einde ge
komen, hoewel daarvoor geen politieke redenen waren. Wel is 
er nog steeds sprake van een intensief individueel kontakt 
met leden van deze partijen. Hetzelfde geldt voor de P.S.P. 

De S.I. bevindt zich in een ernstige organisatorische krisis. 
Het volgend kongres van de S.I. zal in de bemanning van de 
politieke en organisatorische leiding van de S.I. moeten 
voorzien. Als dit niet op adekwate wijze mocht gebeuren, dan 
ziet de toekomst voor de S.I. er niet rooskleurig uit. 
Onze partij werd in de S.I. vertegenwoordigd door Harry van 
den Bergh (na het aprilkongres) en daarvoor uiteraard door 
Relus ter Beek. 

Geenszins funktieneert de federatie tot onze tevredenheid. 
De politieke wil tot serieuze samenwerking blijft beperkt. 
In het licht van het te verschijnen rapport over de Europese 
Unie en de Europese verkiezingen, zal dit noodgedwongen 
veranderen. De P.v.d.A. werd vertegenwoordigd door Harry 
van den Bergh. 
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Voorzitter: Schelto Patijn 
Sekretaris: Harry van den Bergh 
De kommissie zette met de gebruikelijke intensiteit de werk
zaamheden voort. Naast het normale advieswerk bereidt de 
kommissie in opdracht van het kongres een rapport over 
Europese politiek voor. 
De kommissie werd uitgebreid met nieuwe leden. 

Voorzitter: Harry van den Bergh 
Sekretaris: Frans Uyen 
Deze kommissie bleef uitstekend funktioneren. Opvallend is 
de belangstelling vanuit onze partij om lid te worden van 
de Defensiekommissie. Daarvoor is door het partijbestuur in 
een procedure voorzien. 

Na het kongres is het aantal externe kontakten, waarschijn
lijk door de organisatorische versterking van het inter
nationaal sekretariaat, sterk toegenomen. Deze externe 
kontakten betreffen: zusterpartijen, bevrijdingsbewegingen, 
Derde-Wereld-groepen, vluchtelingen, aktiegroepen, vertegen
woordigers van bewegingen in Latijns-Amerika etc. 
De externe kommunikatie werd aanzienlijk vergemakkelijkt 
door de aanschaf van telexapparatuur. 
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FEDERATIE VAN JONGERENGROEPEN 

Op het F.J.G.-kongres in februari 1975 werden de volgende 
mensen in het bestuur gekozen: Eeuwke Sijses, Rob de Vos, 
Claes Visser, Jan de Vos, Bert Houmes en Ruud Dekker. 
Het beleid van dit bestuur bestond uit een drietal hoofd
punten: 
1. De aangegane relatie met de Partij van de Arbeid verder 

uit te diepen en vast te leggen in een oo voor de F.J.G. 
gunstige overeenkomst; 

2. de subsidiëring van het politiek jongerenwerk door C.R.M. 
definitief te bevechten en 

3. alle mogelijke medewerking te verlenen aan een proces, 
waarin de betrokkenheid van de afdelingen bij de lande
lijke organisatie wordt vergroot en mede daardoor de 
F.J.G. meer landelijk een gezicht zou krijgen. 

Op alle punten is niet het hoogste gescoord, maar het eind
klassement ziet er niet ongunstig uit. 

Ad 1. 
De overeenkomst met de partij is nog een formele zaak. Het 
kongres van de F.J.G. zal in 1976 het bestuur de gelegen
heid moeten geven om de verhouding met de partij te ver
diepen. Op dit moment is een minimale financiële bijdrage 
van de partij voor het politiek jongerenwerk gegarandeerd. 
Door het bestuur is een klimaat geschapen, waarin voor de 
toekomst vruchtbaar overleg met de partij mogelijk is. De 
akkommodatie is sterk verbeterd, eigen huisvesting is ver
kregen. 

Ad 2. 
De subsidiëring van het politiek jongerenwerk is gereali
seerd. Het bestuur heeft daaraan een bijdrage mogen en 
kunnen leveren. Het kongres in 1976 zal moeten besluiten 
over de invulling van dit werk. Aanzetten zijn gegeven via 
voorlopige voorstellen aan het algemeen bestuur het afge
lopen jaar en door middel van voorstellen van dit bestuur 
aan het komend kongres. 

Ad 3. 
Een eerste mogelijkheid om de afdelingen bij de landelijke 
organisatie te betrekken ligt in de dienstverlening die de 
landelijke organisatie kan bieden. Door onderbemanning van 
het sekretariaat is het bestuur daarin in lang niet alle 
gevallen geslaagd. Beperkte financiële middelen waren ook 
een rem. Een derde ocrzaak ligt in het feit dat het bestuur 
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bijna alle beschikbare tijd heeft nodig gehad voor uitvoe
rende taken. Tenslotte heeft dit bestuur niet het gehele 
jaar op volle sterkte kunnen draaien. In de loop van het 
jaar zijn Jan de Vos en Bert Houmes uit het bestuur getreden 
en pas tegen het einde is aanvulling gekomen via de benoeming 
van Bert Kreemers op de post buitenland. 
Gepoogd is via de organisatie van scholing en vorming een 
eerste, ook politieke betrokkenheid te garanderen. Ondanks 
de beperkte financiële mogelijkheden en later ook wat be
treft de mankracht, is op deze wijze een kontakt tot stand 
gekomen, met name door de organisatie van studiedagen. Een 
landelijk thema als jongerenhuisvesting is aangeslagen en 
geworden tot een aktiviteit van meer dan alleen het bestuur 
of een afdeling. 
Aanzetten zijn ook gegeven door het bestuur via de inbreng 
van een politiek/inhoudelijke diskussie op de algemeen 
bestuursvergaderingen. Samen met afdelingen is een diskussie 
gestart over strategie en werkgelegenheid, zaken die alle 
F.J.G.-ers aangaan. Landelijke aktiviteiten als een Spanje
en Indonesië-aktie, gedragen door de afdelingen, zijn moge-· 
lijk gebleken. 
Het betrekken van de afdelingen bij de landelijke organisatie 
door een perfekte organisatorische voorbereiding, o.a. in de 
vorm van tijdige aankondigingen en strukken, is lang niet 
altijd gelukt. Mede als gevolg van de uitdunning van het 
bestuur en de beperkte tijd van de overige leden, heeft de 
verslechtering van de situatie op een bepaald moment tot 
een konflikt met de afdelingen geleid. Met de komst van een 
administratief medewerker is dit probleem grotendeels opge
lost. 
Mislukt is, zoals eerder vermeld, het van de grond komen van 
een aktieve werkgroep afdelingsopbouw en een voorstel voor 
een voorzitters/sekretarissenoverleg is niet uitgevoerd 
kunnen worden. 
Het bestuur heeft ook geen relatie kunnen opbouwen met de 
werkgroep "Linksaf", waardoor het ledenblad had kunnen 
funktioneren als een bindmiddel in de F.J.G. Het verlangen 
van het bestuur om te kunnen komen tot een gemeenschappelijk 
aktieprogram voor de F.J.G. is dit jaar niet uitvoerbaar 
gebleken. 
Er is vooruitgang geboekt, maar 1976 zal de sprong voorwaarts 
te zien moeten geven. 
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Het algemeen bestuur is dit verslagjaar acht maal bijeen 
geweest. Na het kongres van 1975 bestond dit bestuur uit 
vertegenwoordigers van de afdelingen, afgevaardigden uit de 
F.J.G.-werkgroepen en onze kontaktpersonen in den lande. 
Op de eerste algemene bestuursvergadering na genoemd kongres 
is een aantal zaken aan de orde geweest dat het F.J.G.
kongres had laten liggen. In verband met het P.v.d.A.
kongres in april diende de. F.J.G. zich nog uit te spreken 
over de plicht van verantwoording aan de partij over het 
uit te voeren jongerenwerk. Het algemeen bestuur sprak zich 
daarover positief uit, al was een aantal leden van mening, 
dat zij op de stoel van het kongres waren gaan zitten door 
zich op deze wijze uit te spreken. 
Veel van de gehouden a.b.-vergaderingen zijn gewijd geweest 
aan organisatorische zaken. Met name in het begin van het 
jaar zijn er weinig politieke diskussies geweest, en waren 
zij er, dan ging het over de inhoud van een politieke motie 
die ter besluitvorming aan het a.b. werd aangeboden, maar 
van te voren niet in de afdelingen bediskussieerd had kunnen 
worden. Twee oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen: het nog 
doorwerken van een oude situatie binnen de F.J.G., nl. de 
neiging om zich op landelijk niveau slechts bezig te houden 
met het doen van politieke uitspraken en het geven van 
solidariteitsverklaringen, èn het probleem dat het om 
organisatorische redenen vaak niet mogelijk was politieke 
diskussies ruim van te voren aan te kondigen en de organi
satorisch/politieke voorbereiding ruim te nemen. 
Na de zomervakantie liepen de zaken wat beter. Er werd een 
start gemaakt met een inhoudelijke diskussie over reeds 
genoemde onderwerpen als strategie en werkloosheid. De 
inbreng van de afdelingen kwam wat van de grond, al bleef 
het telkens een moeizame diskussie. Eén van de redenen was 
toch wel het gebrek aan kennis van de aan de orde zijnde 
onderwerpen. Ook hier laat zich het gebrek aan kader binnen 
de F.J.G. voelen. Naast behandelde onderwerpen als het 
beleid van de werkgroepen, scholing en vorming, werkgroepen
werk, publiciteit, emancipatie was er om de maand een uit
wisseling van informatie uit de afdelingen. Een goede zaak, 
niet alleen om mensen bij de diskussie te betrekken, maar 
ook om elkaar van elkaars aktiviteiten op de hoogte te 
brengen en de betrokkenheid met elkanders werk te vergroten. 

In het najaar heeft de diskussie op de a.b.-vergaderingen 
voor een groot gedeelte ook bestaan uit de voorbereiding 
van het kongres in 1976. Harde noten werden gekraakt over 
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het tijdstip van dit kongres. Veel diskussie is er geweest 
over het funktioneren van de F.J.G., hetgeen op een bepaald 
moment tot konflikten heeft geleid. Niet onvermeld moet 
blijven uitgebreide dikussies over Spanje en een zeer goed 
door een afdeling voorbereide diskussie over het vrijwilli
gersleger, die zal uitmonden in een resolutie op het komende 
F.J.G.-kongres. 
Lang niet alle zaken zijn hiermede genoemd. De noodzaak wordt 
gevoeld om de a.b.-vergaderingen een meer politieke inhoud 
te geven. Gezocht moet worden naar mogelijkheden om dit te 
realiseren. Een nieuwe struktuur, organisatorische mogelijk
heden en niet te vergeten de betrokkenheid van de afdelingen 
bij de landelijke organisatie en de aandacht van het bestuur 
voor wat er plaatselijk speelt, kunnen die mogelijkheden 
verschaffen. 

Hieronder een greep uit de aktiviteiten van de landelijke 
organisatie. Zoals eerder vermeld zijn het lang niet alle 
akties die door de F.J.G. zijn aangekaart en/of volledig 
zijn gedragen. De volgorde komt niet overeen met de loop 
van het kalenderjaar. 

- ondersteuning kommittee "Wij vrouwen eisen" 
- uitvoering nota "Politiek Jongerenwerk" 
- deelname Landelijk Kommittee Jongerenhuisvesting 
- solidariteitsakties voor de V.V.D.M. 
- akties rond de intrekking Wetsontwerp Herstrukturering 

(hoger onderwijs) 
- aktiviteiten rond de I.G.G.I.-konferentie (financiële 

steun aan Indonesië) 
- aktiviteiten en demonstratie voor de erkenning van de 

V.V.R. (Vietnam) 
- akties tegen de "Berufsverbote" 
- Chili-meetings 
- Suriname-aktiviteiten samen met de Evert Vermeer Stichting 
- verklaringen over Portugal 
- ondersteuning bedrijfsbezetting Seriös (Groningen) 
- verklaring tegen de kerncentrale(s) in Zuid-Holland 
- kontakten met de Belangenvereniging Minderjarigen 
- ondersteuning landelijke aktie voor politieke vorming 

(Proloog) 
- verklaring over de M.P.L.A. (Portugal/Zuidelijk Afrika) 
- hearing vrijwilligersleger kommissie-Mommersteeg 
- motie tegen bezuinigingen op C.R.M. 
- motie over Oost-Timor. 
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De F.J.G. heeft niet ondersteund (ook een greep, opsomming 
niet volledig) : 

- demonstratie tegen "atoomstraaljagers" 
- I.G.G.I.-demonstratie oktober/november 

algemene bijeenkomst werklozenkommittee in Amsterdam 
- aktiviteiten rond vrijwilligersleger georganiseerd door 

o.a. Bond van Dienstplichtigen 
- de anti-C.R.M. demonstratie in september 1975. 

De F.J.G. is vertegenwoordigd geweest op het I.U.S.Y.-kongres 
in Brussel. De F.J.G. heeft daar weer voor het eerst stem
recht gekregen, ondanks het feit dat de F.J.G. haar kontri
butiebetaling aan de I.U.S.Y. heeft opgeschort in afwachting 
van de regeling van de schuld die de I.U.S.Y. aan de P.v.d.A. 
heeft. 
Na dit I.U.S.Y.-kongres heeft de F.J.G. deelgenomen aan het 
seminar over de multinationals, gehouden ook te Brussel. 
Andere deelname aan I.U.S.Y.-seminars in Straatsburg: 
onderwerpen publiciteitsbeleid en multinationals. 

Via het P.J.K. heeft een uitwisseling plaatsgevonden met de 
L.P.Y.S. in Engeland. 

De kontakten met Roemenië zijn voortgezet met twee uitwisse
lingen: een seminar in Boekarest over de resultaten van de 
konferentie vrede en veiligheid in Helsinki (5 F.J.G.-ers) 
en een 14-daagse reis van 10 F.J.G.-ers naar Roemenië. 

Ontvangen heeft de F.J.G. een groep van 8 Roemenen op basis 
van een politiek/touristische uitwisseling. 
In 1976 zal in Nederland de diskussie over vrede en veiligheid 
met de Roemeense kommunistische jongerenorganisatie worden 
voortgezet. 

Politiek Jongerenkontakt 
In september is Eeuwke Sijses Ruud Dekker opgevolgd als 
bestuurslid P.J.K. Voornaamste aktiviteit is geweest de op
stelling van de nota "Politiek Jongerenwerk" en de onder
handelingen met C.R.M. over de subsidiëring. De herstruk
turering van het N.K.I.J. is vaak onderwerp van gesprek 
geweest. Aktiviteiten rond het vrijwilligersleger en de 
aktie van Amnesty International hebben ook hier de aandacht 
gekregen. Eeuwke Sijses is door het bestuur van het P.J.K. 
ook als penningmeester verkozen. 
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Nederlands Komrnittee Internationaal Jongerenwerk 
Rob de Vos was onze vertegenwoordiger in het algemeen 
bestuur van het N.K.I.J. Aan het einde van dit verslagjaar 
is hij door Bert Kreemers opgevolgd. Deze he~ft nu ook 
zitting in het dagelijks bestuur van het N.K.I.J. Onderwerr 
van diskussie is steeds geweest en dat is het nog, de her
strukturering van het N.K.I.J. De zaak is nog steeds niet 
rond, de onderhandelingen met C.R.M. nog niet positief of 
negatief geëindigd. 
Gewerkt is in het N.K.I.J. (en op dit onderdeel ook in het 
P.J.K.) aan de financiël~ en inhoudelijke ondersteuning 
van uitwisselingen. 

' Partijbestuur 
Sinds het april-kongres van de P.v.d.A. heeft de F.J.G. een 
adviserend lid in het partijbestuur. De voorzitter van de 
F.J.G. is daarin vertegenwoordigd geweest. Vóór april zijn 
er al talloze besprekingen gevoerd over de partijbegroting 
(inklusief bijdrage partij aan F.J.G.) en deze zijn na april 
voortgezet. Jongerenzaken zijn, uitgezonderd de relatie 
partij/jongerenorganisatie, niet vaak aan de orde geweest 
of gesteld. Oorzaak: geringe belangstelling van de zijde 
van het partijbestuur en de geringe aanvoer van materiaal 
uit de F.J.G.-organisatie. Jongerenzaken zijn vaak via het 
kanaal van het jongerenberaad binnengebracht (voorzitter 
F.J.G. voert sekretariaat jongerenberaad). Onder andere 
de F.J.G.-verklaring over de M.P.L.A. is ingebracht, maar 
vaak heeft de F.J.G. vertegenwoordigers à titre persenel 
en als loyaal partijlid meegediskussieerd. 

Partijraad 
Ook de diskussie op de partijraden zijn vaak van financiële 
aard geweest. De F.J.G. heeft daar geen vaste Vértegen
woordigers. Zijn per raad door het algemeen bestuur aange
wezen geworden. Vaak heeft het bestuur deze vertegenwoordi
ging waargenomen en vanuit zijn eigen bestuursverantwoorde·
lijkheid op de partijraad gesproken. 
Het is noodzakelijk, zoals ook wat betreft het partijbestuur, 
dat vanuit de organisatie meer wordt aangedragen en dat het 
bestuur dit stimuleert. 

Partijkongres 
Op het partijkongres van april was de F.J.G. vertegenwoordigd 
op de onderdelen "aktie en organisatie" en "vrede en veilig
heid". De presentatie blijft een moeilijk punt: 
1. wat betreft de inhoudelijke voorbereiding en 
2. de spreker zelf. 
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Ook op dit punt is kadervorming noodzakelijk en zal de 
F.J.G. inhoudelijk materiaal moeten aandragen, opdat de 
F.J.G. zich ook echt vertegenwoordigd kan voelen en degenen 
tot wie wij ons richten ons ook als zodanig beschouwen. 

Het jongerenberaad van de Partij van de Arbeid is in het 
voorjaar van 1973 door het partijbestuur opgericht. De be
doeling was het partijbestuur te adviseren over jeugd- en 
jongerenzaken. In het jongerenberaad zaten vanaf het begin 
een aantal mensen namens het partijbestuur, namens de F.J.G. 
(3), namens de Tweede Kamerfraktie en mensen uit verschillende 
belangen- en jongerenorganisaties, zoals N.V.V.-J.C., de 
V.V.D.M. en de Vereniging Dienstweigeraars, tevens nog een 
paar mensen à titre personel. Op de eerste vergadering werd 
geregeld dat Ruud Dekker het sekretariaat zou gaan voeren. 
Op het F.J.G.-kongres van februari 1975 werden naar het 
jongerenberaad afgevaardigd: Hans Jonkman, Jaap Ruygers en 
vanuit het bestuur wisselend Claes Visser en Rob de Vos. 
Als sekretaris bleef Ruud Dekker aan het beraad verbonden. 
Zoals ook bij andere F.J.G.-aktiviteiten heeft door gebrek 
aan mankracht op landelijk niveau, de afvaardiging niet 
geheel naar wens gewerkt. 
Gelukkig was het niet alleen de F.J.G. die het slecht deed. 
Ook het partijbestuur werd slecht vertegenwoordigd. En wat 
erg was: er was onduidelijkheid over het voorzitterschap 
van het jongerenberaad. Toen André van der Louw burgemeester 
was geworden, had Jaap van den Bergh hem opgevolgd als 
jongerenberaad-voorzitter tot het partijkongres. Daarna is er 
een tijdje geen voorzitter geweest. Door dit alles is de 
kontinuïteit sterk verslechterd. Daar kwam bovenop, dat het 
partijbestuur in oktober liet weten geen behoefte meer te 
hebben aan een jongerenberaad nu de relatie tussen F.J.G. en 
partijbestuur was geregeld. Het jongerenberaad kon een advies
lichaam van de F.J.G. worden. Daar werd in het beraad erg 
tegen geprotesteerd o.a. N.V.B.-J.C. liet weten wel in een 
advieslichaam voor partij en fraktie te willen zitten, maar 
niet in een advieslichaam voor de F.J.G. Met de F.J.G. wilden 
ze wel kontakten onderhouden bij akties, zoals dat in het 
verleden gebeurd is. Anderen sloten zich daarbij aan. 
Het partijbestuur heeft zijn standpunt dan ook teruggenomen 
met de aantekening, dat het verwacht dat de F.J.G. volgend 
jaar het voorzitterschap van het jongerenberaad overneemt. 
Door de diskussie over de plaats van het jongerenberaad en de 
onduidelijkheid van de voorzitter (sinds september nu Jaap 
van der Doef) en de slechte opkomst van zowel de F.J.G. als 
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het partijbestuur, heeft het ernaar uitgezien dat het beraad 
zou uitsterven. De frustraties waren van verschillende deel
nemers erg hoog. Gelukkig draait het beraad de laatste 
maanden beter. 
Er is ondertussen toch nog wel wat gebeurd. Met name in het 
voorjaar van 1975 zijn er bijeenkomsten geweest met Meijer, 
Klein en Van Kemenade. 
Bij de diskussies met Meijer stond de subsidiëring van het 
politiek jongerenwerk centraal. Bij de diskussiesmet Klein 
was een uitgebreide vertegenwoordiging van de P.v.d.A.
studentengroep uitgenodigd. De diskussie ging over de 
bestuursstruktuur van het hoger onderwijs en o.a. de lotingen. 
De diskussie met Van Kemenade ging met name over de oplei
dingsmogelijkheden voor (werkende) meisjes. Hierbij was een 
extra delegatie uit de hoek van de Rooie Vrouwen aanwezig. 
In het najaar van 1975 heeft het jongerenberaad zich bezig 
gehouden met een kritische toetsing van de verkiezings
programideeën van P.v.d.A. en P.P.R. 
Verder is het jongerenberaad zich vooral gaan bezighouden 
met de problemen rond jeugdwerkloosheid. Er is gesproken 
over mogelijkheden om jeugdigde werklozen beter aan de 
slag te kunnen helpen, over het betrekken van werklozen bij 
sociaal-kulturele aktiviteiten en wat de partij hier alle
maal aan kan doen. 

Op het kongres in 1975 Z1Jn twee bestuursleden gekozen, 
Jan de Vos en Eeuwke Sijses, die zich bezig zouden gaan 
houden met scholing en vorming. Aangezien zij van mening 
waren dat voor een werkgroep scholing en vorming meer 
mensen nodig waren, is er een oproep in "Linksaf" geplaatst 
waar belangstellenden voor deze werkgroep gevraagd werden. 
Hierop reageerden twee mensen, nl. Piet v.d. Broek en 
Bennie van Ark. Zij hebben vanaf april deel uitgemaakt van 
de werkgroep. Jan de Vos heeft in juli bedankt voor het 
lidmaatschap van de groep. 
De werkgroep heeft zich bezig gehouden met het organiseren 
van landelijke bijeenkomsten. Op plaatselijk en regionaal 
niveau heeft de werkgroep geen funktie gehad. De oorzaak 
hiervan ligt ook wel bij de afdelingen. Ondanks verzoeken 
werd er over scholingsaktiviteiten in de afdelingen geen 
informatie naar het sekretariaat verzonden. Er werd ook 
niet om inhoudelijke hulp gevraagd. In het najaar werden 4 
afdelingen financieel gesteund, hieronder waren 3 afdelings
weekenden. 
Vlak na het kongres van 1975 is de werkgroep met een voorstel 
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voor twee weekenden gekomen. Het eerste was een introduktie
weekend en het tweede was bedoeld als een (her)nieuw(d)e 
start van het werkgroepenwerk binnen de F.J.G. 
Het eerste weekend werd gehouden in de Arnhemse jeugdherberg 
Alteveer. Er waren meer dan 30 deelnemers, van wie het 
grootste aantal voor het eerst in aanraking met de F.J.G. 
kwam. Er werd aandacht besteed aan de organisatie en de 
aktiviteiten van de F.J.G. In het programma was ook een 
kulturele aktiviteit opgenomen. Jaap van de Merwe sprak met 
de groep over socialistische kultuur en zong enige liedjes. 
Het weekend was wel geslaag te noemen, aan de fellow-up 
heeft het echter ontbroken. 
Het tweede weekend was vlak na de zomervakantie, begin 
september, gepland en heeft misschien daardoor te weinig 
belangstellenden voor de twee nieuwe werkgroepen ondènwijs 
en werkgelegenheid opgeleverd. De andere twee al bestaande 
groepen jongerenhuisvesting en buitenland kwamen samen tot 
ruim 20 deelnemers. De buitenlandwerkgroep heeft de tijd 
gebruikt om een nieuw werkplan op te stellen. De werkgroep 
jongerenhuisvesting is meer inhoudelijk bezig geweest over 
volkshuisvestingsproblemen en heeft met wethouder Max van 
den Berg over de problemen van jongerenhuisvesting gesproken. 

De werkgroep scholing en vorming wilde wel meer organiseren 
en heeft daarvoor ook een vrij uitgebreid plan gemaakt. 
Voor de uitvoering daarvan ontbraken echter de financiële 
middelen en, zij het in mindere mate, de mankracht. De wel 
georganiseerde weekenden werden mogelijk gemaakt door 
subsidie van de Stichting Vorming en het Politiek Jongeren 
Kontakt. 
Het is wel duidelijk geworden dat studiedagen en weekenden, 
mits goed voorbereid en tijdig aangekondigd, in een behoefte 
voorzien. 

Na het F.J.G.-kongres in februari 1975 ging een buitenland
groep weer aan de slag. Deze bestond uit: Arie Bak, Wiebe 
Hoekstra, Kor de Jong, Bart van der Sar (deze vertrokken na 
verloop van tijduit de groep), Erik Vrind, Marka Spit, Hans 
Jonkman, Bert Kreemers, Bert Hournes, Johan van Ophem, Darcy 
du Toit en Harry Sikkenga. 
Er vonden maandelijks bijeenkomsten plaats, die echter weinig 
bevrediging schonken, omdat niet duidelijk was waarmee de 
buitenlandwerkgroep zich moest bezig houden. Er werden dan 
ook weinig diepgaande diskussies gevoerd over mulitnationals, 
zonder dat dit tot kon~rete zaken leidde. Naast deze dis
kussies probeerde men wat organisatorische zaken zou kunnen 
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opknappen. 
Tenslotte probeerde men voor de zomer het programma voor de 
Roemenië-reis in elkaar te draaien, hetgeen wel gedaan is, 
maar niet leidde tot veranderingen in het programma. Ook de 
voorbereiding voor de Roemenië-gangers werd aangepakt. 
Voor een ieder was het duidelijk, dat de buitenlandwerkgroep 
niet goed funktioneerde. Aan de ene kant is dit te wijten 
aan de slechte omstandigheden waaronder de werkgroep moest 
bestaan (geen vergoeding van gemaakte kosten, geen of slechte 
behuizing), aan de andere kant was er nauwelijks kontakt 
met het landelijk bestuur, zodat er niets gekoördineerd kon 
worden. Een derde oorzaak van het slechte funktioneren was, 
dat er helemaal geen uitgewerkt werkplan was dat een haal
bare kaart zou kunnen zijn voor de werkgroep. 
Na de zomervakantie kwam hierin duidelijk verandering: 
een werkplan werd opgesteld, een buitenlandsekretaris kwam 
in het dagelijks bestuur, de kinderziektes leken genezen. 
Er werd hard gewerkt aan de prioriteiten. Dit waren de 
kontakten met de zustero~ganisaties in Duitsland, Engeland 
en België, alsmede de kontakten met Oost-Europa, de dis
kussies over de multinationals en het inspringen in de 
aktuele problematiek. 
De buitenlandsekretaris werd belast met de uitvoering van 
de in de werkgroep geformuleerde plannen. Kontakten werden 
er gelegd met de Engelse L.P.Y.S., de Belgische Jongsocialisten, 
de Duitse J.u.s.o.s., de FALKEN uit Duitsland en ook de 
Sozialistische Hochschulbund. Andere zusterorganisaties en• 
jongerenorganisaties uit Oost-Europa werden schriftelijk 
benaderd. 
Het doel van deze kontakten was uitwisseling van informatie, 
waarbij duidelijk was dat de F.J.G. meer ontving dan gaf. 
Bovendien is er nog met de Belgische Jongsocialisten over 
gesproken om een studiedag en aktie te organiseren. De 
gesprekken over de uitwerking moeten nog plaatsvinden. 
De diskussie over de multinationals werd weer opgepakt en 
nu konkreter behandeld. Daarnaast vond er in de werkgroep 
een zeer diepgaande diskussie plaats over Oost-Europa. 
Ook de aktuele politiek werd niet gemeden. Begin september 
werd een Portugal-resolutie opgesteld, die wel voor de 
nodige publiciteit gezorgd heeft. Daarnaast werd besloten 
een Portugal-brochure te schrijven. Bovendien hield het 
buitenlandsekretariaat de aktuele problematiek rond Angola 
en Spanje nauwlettend in het oog en werd er meergewerkt aan 
een aktie van het Angola-kommittee en organiseerde de F.J.G. 
zelf een Spanje-aktie die zal bestaan uit een brochure en 
poster. 
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Al is het laatste halfjaar voor het buitenlandsekretariaat 
hoopgevend verlopen, er waren toch enkele frustraties. 
Opdrachten tot het schrijven van reisverslagen werden niet 
altijd door de reizigers uitgevoerd of kwamen veel te laat 
binnen. Vaak was het schrijven van een relaas voorwaarde 
tot deelneming aan een buitenlandse uitwisseling of uit
zending. Bovendien is vanuit een oogpunt van verantwoording 
naar de F.J.G. toe èn van doorstroming van informatie, deze 
zij het niet altijd prettige arbeid, een noodzakelijke 
voorwaarde. 
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ROOIE VROUWEN IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID 

Deze verslagperiode heeft zich gekenmerkt door grote aktivi
teit en een paar ingrijpende wijzigingen. De meer dan ge
bruikelijke aktiviteit werd vooral veroorzaakt doordat 1975 
door de V.N. uitgeroepen was tot het Jaar van de Vrouw. 
De voorbereidingen om in 1975 ook de stem van de Pooie 
Vrouwen overal in het land te laten klinken, begonnen al in 
1974. 

HET TWEEJAARLIJKS KONGRES VAN HET VROUWENKONTAKT IN DE 
P.V.D.A. op 22 maart 1975 te Utrecht gaf het startsein voor 
een andere struktuur van het vrouwenwerk in de P.v.d.A. 
De nieuwe struktuur, die door een werkgroep was voorbereid 
en in het z.g. struktuurrapport was voorgelegd aan de vrou
wengroepen werd met een ovenveldigende meerderheid aange
nomen. 
Ook het partijkongres in april 1975 moest zich over die 
nieuwe struktuur uitspreken. De tegenstand daar was groter, 
maar desondanks kwam die struktuur er toch vrijwel onge
schonden door. 
Het vrouwenwerk is nu de verantwoordelijkheid van afdelings
besturen, gewestelijke besturen en partijbestuur geworden, 
dus van de hele partij. In alle besturen moet iemand in 
funktie gekozen worden, belast met het werk van, met en voor 
vrouwen. Eénmaal per jaar roepen afdeling en gewest alle 
vrouwelijke leden bij elkaar. Het vrouwenwerk kan zich nu 
niet meer geïsoleerd van de partij ontwikkelen. Per plaats 
kunnen de aktiviteiten verschillen. Plaatselijk moeten ook 
verschillende aktiviteiten naast elkaar kunnen bestaan, al 
naar gelang de behoefte is. (Die verplichte jaarlijkse 
vrouwenvergadering heeft zijn nut al bewezen. Een groot aan
tal nieuwe groepen is al ontstaan in het najaar van 1975. 
Dit valt echter buiten deze verslagperiode). 

Het kongres besloot de nieuwe werkwijze ook tot uitdrukking 
te laten komen in een nieuwe naam: Rooie Vrouwen in de 
Partij van de Arbeid. 
Deze naam had in het land al een zekere bekendheid gekregen 
door een aantal, onder de naam Rooie Vrouwen, gevoerde akties. 

Een derde belangrijke verandering, die door het kongres be
krachtigd werd was de wisseling van het voorzitterschap. 
Niet alleen was de termijn van Ien van den Heuvel verstreken 
(de maximum zittingsduur voor een bestuurslid is zes jaar) 
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zij funktieneerde sinds november 1974 niet meer als voorzit
ster van het Vrouwenkontakt. Als eerste vice-voorzitter van 
de partij, nam zij het voorzitterschap van de P.v.d.A. waar 
in verband met de benoeming van André van der Louw tot bur
gerneester van Rotterdam. 
De vice-voorzitster van het Vrouwenkontakt, Pijkel van de 
Merwe, ging als voorzitster fungeren en op 22 rnaart 1975 
werd zij officieel de eerste voorzitster van de Rooie Vrouwen 
in de P.v.d.A. 
Het kongres koos de volgende leden in het hoofdbestuur: 

D. Brandenburg 
T. de Bruyn 
M. Geerse-v. Egdorn 
T. Hendrickx 
G. Hagernan 
W. Jezek-Aalbers 
J. Kieboom-Akkerman 
L. Lewis-Blokpoel 
P. v.d. Merwe 
M. Poelman 
M. Pensioen 
G. Schaapman 
A. v. Stipriaan-Vos 
L. den Uyl-van Vessem 
M. \'Vuthrich 

Reserve H.B.-leden: 
B. Geugjes-Zeehandela~r 
R. Hof-Brouwer 

Leeuwarden 
Tiel 
fo.liddelburg 
Bovenkarspel 
Wieringerwerf 
Voorburg 
Vlaardingen 
Den Haag 
Amsterdam 
Assen 
Brielle 
Blerick 
Nederhorst den Berg 
Amsterdam 
Amsterdam 

Amsterdam 
Rotterdam 

A.E. Ribbius Peletier te Scheveningen is ere-voorzitster. 

Het partijbestuur gaf A. Reuvekarnp en J. Nagel de "porte
feuille" van de Rooie Vrouwen, daarin bijgestaan door 
I. v.d. Heuvel en G. Heyne den Bak. 
A. Reuvekarnp woont regelrnatig de vergaderingen van het hoofd
bestuur bij. Toch blijft het kontakt tussen partijbestuur en 
hoofdbestuur van de Rooie Vrouwen te oppervlakkig. Een, op 
het partijkongres, voor het Rooie-Vrouwenwerk in funktie 
gekozen partijbestuurder, zoals de nieuwe struktuur aangeeft, 
kan de aanzet zijn tot de oplossing van dat probleem. 
Op het kongres werd een motie van de Amsterdamse Rooie 
Vrouwen aangenomen, die voor het werk van groot belang is. 
Daarin werd gesteld dat de Rooie Vrouwen zich als politieke 
vrouwenorganisatie alleen bezig moeten houden met politieke 
zaken die verband houden met de positie van de vrouw. Wanneer 
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een onderwerp niet speciaal met de vrouw te rnaken heeft moet 
men er in de afdeling mee aan het werk gaan. 
Alles wat op het sekretariaat binnenkwam aan aanvragen voor 
adhaesie en/of medewerking werd aan de motie-AIDsterdam ge
toetst. 

MEDEDELINGENBLAD 

Voor het kontakt rr.et de groepen bestaat het Mededelingenblad, 
dat lOx per jaar, zo goedkoop mogelijk uitgegeven wordt: 
een aantal aan elkaar geniete A-4 formaat vellen. Het voor
ziet in een behoefte. Het aantal individuele abonnees blijft 
stijgen. (Oplage: 2250 ex.) 

WEGWIJZER 

De Wegwijzer verscheen 7 maal. De redaktie bestaat uit 
W. Jezek-Aalbers, A. Krouwel-Vlarn en A. Slagt. 
Doel van de Wegwijzer: het leveren van diskussiestof voor 
de gespreksgroepen en het geven van achtergrondinformatie, 
en de opzet zijn gelijk gebleven. Zes nummers ieder over 
êên onderwerp, dat van verschillende kanten belicht wordt. 
In het laatste nummer wordt nog eens teruggekomen met aan
vullingen, ontvangen reakties, e.d. op de behandelde onder
werpen. Gedurende deze verslagperiode werden de volgende 
onderwerpen behandeld: Situatie van de vrouw in andere lan
den; Vrijheidsstraffen; De vrouw en de sociale wetgeving; 
Energie; Anders ouder worden; Gezondheidszorg. 

Met de partij zijn besprekingen gevoerd over het opnemen 
van de Wegwijzer in het nieuwe partijblad Roos in de Vuist. 
Aanvankelijk stonden redaktie en hoofdbestuur hier niet af
wijzend tegenover. De uitvoering van de Wegwijzer in het 
z.g. nulnummer van de Roos in de Vuist was echter dermate 
teleurstellend, allerlei toezeggingen bleken niet waar ge
maakt te kunnen worden, dat redaktie en hoofdbestuur van 
mening veranderden. Hoewel de Wegwijzer voor veel partijge
noten interessant zou zijn, wees het hoofdbestuur ook de 
suggestie af het blad op te nemen in de Partijkrant. 
Benadering van de onderwerpen en schrijfwijze zijn zo "eigen" 
dat de Wegwijzer in de PK niet op zijn plaats zou zijn. 
Bovendien is het formaat van de Wegwijzer (kleine stevige 
brochure) voor het gebruik in gespreksgroepen zeer handzaam. 
Ook op deze uitgave stijgt het aantal abonnees nog voort
durend. (Oplage: 1250 ex.) 

In de algemene redaktie van de partijpers (PK en Roos in de 



Vuist) hebben zitting L. den Uyl en Pijkel van de Merwe, 
die tevens deel uitmaakt van de werkredaktie van PK. 

INTERNATIONAAL JAAR VAN DE VROUW 

a. Rooie-Vrouwendagen. 

In de loop van 1974 werden plannen ontwikkeld voor aktivi
teiten in het Jaar van de Vrouw 1975. Hiervoor werd subsidie 
aangevraagd eerst bij C.R.M. (waar de brief zoekraaktel en 
later bij het door het ministerie van C.R.M. ingestelde 
Nationaal Comité voor het Internationaal Jaar van de Vrouw. 
Na veel overleg hebben de Rooie Vrouwen van de gevraagde 
f 100.000,- er f 30.000,- gekregen. Dit betekende, dat het 
Rooie-Vrouwensekretariaat het extra werk dat uit de plannen 
voortvloeide, zelf moest verrichten. Het comité was niet 
bereid een voor dit werk extra aan te trekken medewerkster, 
te honoreren. 
Dat het gelukt is, is te dànken aan al die vrouwen die hun 
beste krachten en hun tijd beschikbaar stelden. Dat ontlast
te echter niet het sekretariaat, dat het werk van al die 
vrijwilligsters moest cöordineren. 

Het materiaal voor de eerste Rooie-Vrouwendag op 4 januari 
1975 was opgenomen in een paar nummers van de Wegwijzer. 
Deze eerste dag (4 januari 1975, Amsterdam) was gewijd aan 
de sociale wetgeving als symptoom van de achtergestelde po
sitie van de vrouw, een onderwerp waar het Vrouwenkontakt 
zich toen al lange~ dan een jaar in verdiept had. 
Over arbeid verschenen drie kleinere brochures, die de dis
kussie voorbereidden voor de drie regionale Rooie-Vrouwen
dagen. 
~E!2~!ç!ê~!h9~ 
6 september 1975, 
zaal de Klimmende Bever, 
IJsselmonde/Rotterdam 

Q~=L-h~r=-~~-!2!iê~h~!!~9 
13 september 1975, 
zaal Ogterop, Meppel 

Deeltijdarbeid en kortere 

~~E~t!jç!~~---------------
21 september, 
het Kolpinghuis, Nijmegen 
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Voor het tot stand komen van het diskussiestuk voor de laat
ste Rooie-Vrouwendag {13 december 1975, Amsterdam) stak de 
S.V.P. ons de reddende hand toe. Met hulp van de subsidie 
die wij van hen kregen is de brochure "Zö zijn we niet ge
trouwd" gemaakt: een bundel artikelen over het gezin en 
andere samenlevingsvormen, die uitgangspunt vormde van de 
diskussie op deze laatste Rooie-Vrouwendag. 

b. Emancipade {van 18 mei tot 8 juni 1975). 

In het kader van het Jaar van de Vrouw had de Interim 
Stichting {destijds de overkoepeling van de meeste Neder
landse vrouwenorganisaties) al in vroeg stadium plannen ont
wikkeld en voorbereid voor een landelijk evenement, dat 
later de naam Emancipade zou krijgen. Dit plan werd inge
bracht bij het Nationaal Comit~ dat het accepteerde en sub
sidiëerde {een miljoen gulden), ondanks de hevige kritiek 
die vooral de linker zijde liet horen. Daar was men van 
mening dat de subsidie beter besteed zou kunnen worden aan 
projekten aan de basis. De Rooie Vrouwen hebben lang geaar
zeld of zij mee zouden doen. Na overleg met andere politieke 
vrouwenorganisaties, geïnitieerd door de Rooie Vrouwen, werd 
door de organisatoren van de Emancipade toegezegd, dat de 
politieke vrouwenorganisaties de beschikking zouden krijgen 
over een eigen plein met allerlei faciliteiten, zoals een 
bruin caf~, een videorecorder met camera enz. Het hoofdbe
stuur meende toen dat het verantwoord was om mee te werken. 
Helaas is van deze toezeggingen weinig terecht gekomen. 
Het bezoekersaantal van de Emancipade bleef ver beneden de 
verwachting, dus ook de verkoop van allerlei materiaal, 
waaronder een speciale emancipadekrant met uitvoerige infor
matie over de Rooie Vrouwen. 

Ondanks dat is er toch in die periode van drie weken voor 
ruim f 1.000,- verkocht, zijn er 40 nieuwe leden voor de 
P.v.d.A. ingeschreven. Er is veel informatie verstrekt. 
Alweer: dankzij de medewerking van veel vrijwilligsters 
hebben de Rooie Vrouwen hun stand steeds kunnen bezetten. 

BAARMOEDERHALSKANKER 

De werkgroep die zich bezighoudt met een preventief lande
lijk bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker, is in de 
verslagperiode zeer aktief geweest. 
Mede onder druk van de Rooie Vrouwen is staatssekretaris 
Hendriks bereid gebleken op zijn begroting van Volksgezond
heid f 5 miljoen extra uit te trekken voor dit bevolkings
onderzoek. Hierdoor is het mogelijk in de helft van het land 
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vrouwen tussen 35 en 55 jaar driejaarlijks te onderzoeken. 
De werkgroep stelt zich tot doel: een regelmatig landelijk 
bevolkingsonderzoek voor alle vrouwen vanaf 20 jaar. Omdat 
de laagste sociaal-ekonornische groepen het sterkst bedreigd 
worden, vindt de werkgroep het onjuist een eigen bijdrage 
in rekening te brengen. De werkgroep rekent het mede tot 
zijn taak te bevorderen dat goede voorlichting wordt gegeven 
aan de vrouwen, ter verhoging van het opkornstpercentage. 
Tevens wijst de werkgroep erop dat vrouwen, die niet voor 
een bevolkingsonderzoek worden opgeroepen, zich tot hun 
huisarts moeten wenden. 

ABORTUS 

De Rooie Vrouwen hebben zich solidair verklaard met het 
aktiecomité Wij Vrouwen Eisen. Dit comité, waarin een groot 
aantal organisaties vertegenwoordigd is, voert de volgende 
eisen: -Abortus uit het Wetboek van Strafrecht 

-Abortus in het ziekenfondspakket 
-Vrouw beslist 

Door een groot aantal Rooie Vrouwen is meegedaan aan de 
demonstratie voor deze eisen op 14 december 1974 in Amster
dam. Aan de groepen is voorlichting gegeven over de drie 
wetsontwerpen die over deze zaak zijn ingediend. De Rooie 
Vrouwen vinden het ontwerp Lamberts-Roethof het enig aan
vaardbare. Zij wijzen eventuele tussenvoorstellen af. 

MAATSCHAPPIJLESBRIEVEN 

Op 19 rnaart 1975 presenteerden de Rooie Vrouwen het eerste 
van een serie van vier schoolboekjes aan de pers. De belang
stelling voor dit boekje, bestemd voor leerlingen van de 
derde klas van het basisonderwijs, is groot. De redaktie 
berust bij Nel van de Bor, Annie Krouwel-Vlarn, Karel Eykrnan, 
Pauline Heijnsius en Marijke WuthrLch 
Tekst: Karel Eykrnan. Illustraties: Jansje Fluit. Onderwijs
kundige begeleiding: Pauline Eeijnsius. 

KINDERBOEKENPLAN 

De werkgroep Kinderboekenplan heeft de Rooie Vrouwen opge
roepen kinderboeken kritisch te lezen op rolpatronen en be
vestiging van de huidige rnaatschappijstruktuur. 
Aan de hand van de binnengekomen antwoorden is een onder
zoekschema voor kinderboeken gemaakt, dat het mogelijk maakt 
boeken te toetsen. Het verslag van de werkgroep kan in het 
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voorjaar van 1976 tegemoet worden gezien. 

AKTIE PERSONEELSADVERTENTIES 

Deze aktie, die de diskriminatie van vrouwen in het perso
neelsbeleid van overheid en bedrijfsleven aantoonde aan de 
hand van personeelsadvertenties, startte in januari 1974. 
De afsluiting vond plaats in het voorjaar van 1975 met het 
verschijnen van het rapport, getiteld "Medewerker gevraagd". 
Het rapport heeft veel positieve publiciteit gekregen. Er 
is nog steeds vraag naar. 

AKTIES VAN ANDEREN, WAARVOOR DE ROOIE VROUWEN ZICH VAN HARTE 
HEBBEN INGEZET 

~Y~-~9!~ê~ (één van de politieke gevangenen in Spanje) 

Hoewel het hoofdbestuur van mening is dat het zich inzetten 
voor de belangen van politieke gevangenen een algemene poli
tieke zaak is, waarvoor de hele partij zich moet inzetten, 
heeft het toch gemeend voor Eva Porest te moeten opkomen. 
Het hoofdbestuur meende dat een protest van veel vrouwenor
ganisaties mogelijk gunstig zou kunnen werken. De Rooie 
Vrouwen bepleitten een eerlijk en openbaar proces voor Eva 
Porest en haar lotgenoten bij Franco, de Spaanse minister 
van Justitie en de Spaanse eerste minister. M.V.M. en Dolle 
Mina deden op verzoek van de Rooie Vrouwen hetzelfde. Bij 
de Nederlandse Vrouwen Raad is het verzoek nog in diskussie. 

~2~!!!!~-~!~~!~ 
De Rooie Vrouwen maakten deel uit van het Nederlandse 
Komité Joanne Little. Dit komité stelde zich ten doel in 
samenwerking met Amerikaanse organisaties op te komen voor 
de belangen van dit Amerikaanse negermeisje. Joanne werd 
beschuldigd van moord op haar gevangenisbewaker, die haar 
in haar cel poogde te verkrachten. Zij werd, mede onder 
druk van feministen en aktiegroepen tegen rassendiskriminatie, 
vrijgesproken. 

!3-.è!:!!2~~~~e!~!:! 
Dit feministisch getinte VARA-radioprogramma dreigde te ver
dwijnen. Samen met M.V.M. en Dolle Mina is hier fel tegen 
geprotesteerd. Er zijn gesprekken gevoerd met de VARA, er 
is door een aantal van onze leden kritisch geluisterd naar 
het programma aan een hand van een vragenlijst, waarop ook 
wensen kenbaar gemaakt konden worden. Een en ander is ter 
kennis van de VARA gebracht. Resultaat: het programma bestaat 
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nog steeds. 

~~~~~2!~-~~E~-e~!~!g~-~~~= 
- De aktiegroep Tijd voor School. 

Doel van de groep: 
Scheppen van overblijfmogelijkheid op elke school. 
Gelijkschakeling van de ongelijke schooltijden. 
Gelijkschakeling van de ongelijke vakanties. 
Geen vrije dagen meer buiten de officiële schoolvakanties. 
Eén van onze leden (M. Veld-Oostwoud, Gemeren) vertegen
woordigt de Rooie Vrouwen in deze aktiegroep. 

- De aktiegroep Bijlmerbajes. 
Doel: voorkomen dat Huizen van Bewaring gecentraliseerd 
worden in vier zg. torens in de Bijlmermeer. Eén van deze 
torens wordt bestemd voor vrouwen. 

STRAATSBURGREIZEN 

In de afgelopen periode Zl]n er twee reizen naar Straatsburg 
georganiseerd. Eén van 13-16 oktober 1974 en één van 11 t/m 
14 mei 1975. Beiden waren volgeboekt: 40 deelneemsters. 
De reis wordt per bus gemaakt. Eén dag wordt besteed aan een 
excursie in de omgeving van Straatsburg, de andere dag wordt 
doorgebracht in het Huis van Europa, waar o.a. het Europese 
Parlement vergadert. Er wordt gediskussieerd met de Neder
landse parlementsleden van de socialistische fraktie over 
Europese problemen en ernaast een deel van een parlements
zitting bijgewoond. 
Ondanks de grote belangstelling voor deze reizen, rijst de 
vraag of het zinvol is hiermee verder te gaan, of het hoort 
binnen ons takenpakket. Eén van de doelen, de ontmoeting met 
andere Europese vrouwen is komen te vervallen, omdat de orga
nisatie daarvan niet meer mogelijk bleek. Het andere doel, 
het verbreiden van de Europese gedachte, kan zonodig, ook in 
Nederland gebeuren, door ontmoetingen met onze leden van het 
Europese Parlement. Dat is echter niet alleen een vrouvlen
zaak, maar een partijzaak. Voorlopig worden geen reizen naar 
Straatsburg meer georganiseerd. 

OVERLEG MET DE TWEEDE-KAMERFRAKTIES P.V.D.A. EN P.P.R. 

Dit overleg vindt maandelijks plaats. Er wordt voor de Rooie 
Vrouwen aan deelgenomen door Tineke van Beek, Pijkel van de 
Merwe en Mar i jke ~·Tuthrich. 
Over belangrijke punten, vrouwen betreffende, worden ervarin
gen en meningen uitgewisseld. Zo kwamen onder meer aan de 



orde: de abortuswetgeving, onderwijs, sociale wetgeving, 
Troonrede en Miljoenennota, Emancipatie Kommissie. 

VOORZITSTERSVERGADERING 

Op 13 februari 1975 vond de jaarlijkse vergadering met de 
voorzitsters van de gewesten plaats saroen met de gewestelijke 
vertegenwoordigsters in de sarnenwerkingsorganisaties. 
Alle gewesten waren vertegenwoordigd. Gesproken werd o.a. 
over de nieuwe struktuur, de Rooie-Vrouwendagen, de Neder
landse Vrouwen Raad, de Civiele Verdediging en de kandidaat
stelling voor het partijbestuur. 

BRIEF AAN COMMISSARISSEN DER KONINGIN OVER BURGEMEESTERS
BENOEMINGEN 

Per brief is aan de Commissarissen der Koningin gevraagd 
extra aandacht te besteden aan de sollicitaties van vrouwen 
naar het burgemeestersambt. Zij hebben op dit verzoek niet 
onwelwillend gereageerd, maar wezen wel op enkele problemen 
die daarbij een rol spelen. Ten eerste zijn er weinig 
vrouwelijke sollicitanten, ten tweede stelt de gemeenteraad 
soms zulke bijzondere eisen, dat een vrouw daaraan niet kan 
voldoen. 

STICHTING HULP BIJ ONGEWENSTE ZWANGERSCHAP (H.O.Z.) 

Op 29 augustus besloot het hoofdbestuur, na ampele overwe
gingen, haar vertegenwoordiging in de H.o.z. niet langer te 
continueren. Het werkterrein van deze stichting was niet 
afgebakend, er waren voortdurend problemen in het dagelijks 
bestuur en met de bureaumedewerkers/sters. Het werk van de 
H.O.Z. is zeer algemeen en a-politiek. Er was geen mogelijk
heid om een zinvolle bijdrage aan het beleid te leveren. 

FEMINISTICH-SOCIALISTISCH PLATFORM 

Op 5 april 1975 is het feministisch-socialistisch platform 
tot stand gekomen. Het heeft tot doel kontakt tot stand te 
brengen tussen alle vrouwen die verband leggen tussen femi
nisme en socialisme. Ook veel Rooie Vrouwen ontmoeten elkaar 
op dat platform, maar omgekeerd waren veel feministisch
socialistische vrouwen te vinden op de Rooie-Vrouwendagen. 

FEMINISTISCH LINKS 

De aktiegroep Feministisch Links binnen de Rooie Vrouwen 
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stelde zich ten doel door radikaler optreden de emancipatie 
van de vrouw in een stroomversnelling te brengen. 
De diskussie over de door de Rooie Vrouwen te volgen strate
gie is door deze groep geaktiveerd. Veel leden van de aktie
groep zijn inmiddeld geïntegreerd in het gewone Rooie
Vrouwenwerk. 

SEKTIE EMANCIPATIE W.B.S. 

Teneinde uitvoering te geven aan een van de punten van een 
motie, aangenomen op de Partijraad van 15 juni 1974, nl. het 
instellen van een sektie Emancipatie bij de Wiardi Beekman 
Stichting, vond een gesprek plaats met H. van Stiphout, toen 
nog direkteur van de W.B.S. Het dagelijks bestuur van de 
Rooie Vrouwen meende, dat het onderwijs als eerste werkter
rein voor de nieuwe sektie in aanmerking moest komen. 
Deze wens is niet door de W.B.S. overgenomen. Toen een nieuwe 
medewerkster was aangetrokken (Yvonne van Baarle) werd niet 
overgegaan tot het instellen van een Sektie (dat paste niet 
meer in de W.B.S.-struktuur), maar van een werkgroep. 
Deze werkgroep ging aan de studie, maar raakte al gauw op 
dood spoor. Voor het werk van de Rooie Vrouwen heeft het 
geen vruchten afgeworpen. Een nieuwe werkgroep is niet inge
steld. Yvonne van Baarle heeft zich inmiddels verdiept in 
de onderwijsproblematiek. Op dat terrein bestaat een goede 
samenwerking met de Rooie Vrouwen. 

SALARIERING HOOFDBESTUURSLID 

De aktie hiervoor, ingezet op de Partijraad van 15 juni 1974 
moest voortgezet worden bij de begrotingsbesprekingen in het 
voorjaar van 1975 en vond zijn hoogtepunt op de Partijraad 
in september 1975. Het resultaat was een bezoldigde bestuur
ster op een kontrakt voor één jaar. 
De Partijraad durfde het niet aan de honorering ook voor de 
volgende jaren vast te leggen. Grote groepen Rooie Vrouwen 
in het hele land hebben zeer gemotiveerd aan de aktie mee
gewerkt. 

INTERNATIONALE KONTAKTEN 

Marijke Wuthrich maakt deel uit van het Working Committee 
van de International Council of Social Demoeratic Nomen. 
Er zijn gedurende deze verslagperiode betrekkelijk weinig 
aktiviteiten ontwikkeld. Het driejaarlijks kongres van de 
S.I. is uitgesteld en dientengevolge ook de conferentie van 
de I.C.S.D.W. De internationale studieconferentie Socialists 
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on Sexes ( S. 0. S.) kon in het Jaar van de Vrom-r geen doorgang 
vinden en werd ook uitgesteld tot ~et S.I. kongres. De plan
nen voor een studiereis naar enkele Afrikaanse landen zijn 
nog niet afgeronà. Het W.C. vergaderde in de afgelopen peri
ode 2 maal, t.w. in maart in Londen en in juni in Zurich. 
Van 18-27 sept. heeft I-~. ll)uthrich een seminar in Bochum (IIJ.Dld) 
bijgewoond. Hier spraken vrouwen uit de Oostbloklanden, de 
ongebonden landen en de NAVO-landen met elkaar over: vrouwen en 
Europese Veiligheid en Samenwerking. 

VERTEGENWOORDIGINGEN 

De Rooie Vrouwen zijn in verschillende organisaties en kom
missies vertegenwoordigd, t.w.: 

- Bestuur van het Vormingscentrum de Barn: 
M. Wuthrich, T. de Bruyn, A. v. Stipriaan-Vos 

- Stichting Thiele Wibaut Fonds: 
I. v.d. Heuvel-Blank, L. Lewis-Blokpoel, J. Kieboom 

- Nederlandse Vrouwen Raad. 
De N.V.R. werd op 15 april 1975 officiëel opgericht. De 
drie tot dusver bestaande organisaties, t.w. het Neder
lands Vrouwen Comité, de Federatie voor Vrouwelijke Vrij
willige Hulpverlening en de Nationale Vrouwen Raad werden 
opgeheven. Eén en ander was voorbereid door de Interim
stichting. 
In het algemeen bestuur van de N.V.R. zijn de Rooie Vrouwen 
vertegenwoordigd door L. Lewis, plaatsvervangster 
P. v.d. Merwe. Een van de drie vice-voorzitsters en daarmee 
lid van het dagelijks bestuur, is het voormalige hoofdbe
stuurslid van de Rooie Vrouwen, C. v.d. Wel-Beije. 

- Algemene Emigratie Centrale: 
J. IJtsma 

- Partijraad van de Partij van de Arbeid: 
T. de Bruyn I M. vJuthrich I p. V.d. MerweI T. Hendrickx I 
M. Poelman 

Evert Vermeer Stichting voor Internationale Solidariteit: 
B. Geugjes 

Stichting Marie, word wijzer: 
G. Schaapman 
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- Nationale Raad voor Welzijn Militairen: 
C. v.d. Wel-Beije 

Nederlandse Stichting voor Geboorteregelingsprojekten in 
Ontwikkelingslanden: 
N. v.d. Bor-Lafeber 

VORMINGSWERK 

Zie hiervoor het verslag van de'Stichting Vormingswerk in 
de P.v.d.A. 

De Rooie Vrouwen kunnen terugzien op een vruchtbaar jaar. 
Door de nieuwe struktuur en de Rooie-Vrouwendagen is de 
diskussie in de P.v.d.A. over vrouwenemancipatie en feminis
me opnieuw aangewakkerd. De bezoldiging van een bestuurster 
heeft aangetoond dat de P.v.d.A. politieke prioriteit geeft 
aan de inbreng van vrouwen. Het enthousiasme waarmee vrouwen 
in het hele land de nieuwe struktuur in praktijk brengen, 
geeft moed voor de toekomst. 
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WIARDI BECKMAN STICHTING 

Woord vooraf 

De Wiardi Beekman Stichting is het wetenschappelijk bureau 
van de grootste politieke partij van Nederland. Deze con
statering, die even eenvoudig is als juist, verleidt menig
een tot de conclusie dat de W.B.S. wel een groot wetenschap
pelijk bureau zal zijn. Een kijkje in de Tesselschadestraat 
31 kan iedereen van die zienswijze genezen. Daar heeft, in 
het monumentale pand van de P.V.D.A. ook de W.B.S. haar 
burelen. De W.B.S.-medewerkers zijn bescheiden, maar gerie
felijk gehuisvest. Een groot aantal is het echter niet. Toch 
kan zo'n bezoek ook weer makkelijk tot misvattingen aanlei
ding geven. Inderdaad is het aantal vaste medewerkers in 
dienst van het wetenschappelijk bureau op de vingers van 
twee handen te tellen. Haar werkelijke betekenis echter ont
leent de W.B.S. niet in de eerste plaats aan haar stafleden, 
doch veel meer aan de omstandigheid dat talloze vrijwilligers 
bereid zijn deze stafmedewerkers terzijde te staan. Zonder 
deze P.V.D.A.-leden en andere socialisten, die een deel van 
hun werkkracht en vrije tijd aan de W.B.S. ter beschikking 
stellen zou ons bureau niet meer zijn dan elk ander instituut 
van vergelijkbare omvang. 
Vrijwilligheid is de pijler van veel W.B.S.-activiteiten. 
Dat geldt zowel het vrijwillige werk, als de vrijwillige 
financiële steun. Het bedrag dat W.B.S.-donateurs voor ons 
werk bijeen brengen stijgt jaarlijks. In het jaar 1974-1975 
hebben de donaties een bedrag van honderdduizend gulden al 
ruim overschreden. De verheugende hoogte van de totaal bij
een gebrachte donaties manifesteert de bereidwilligheid van 
velen de voortzetting van ons werk, waarvoor blijkbaar waar
dering bestaat, mogelijk te maken. Behalve van individuele 
socialisten krijgt de W.B.S. ook financiële steun van de 
P.V.D.A.; een forse jaarlijkse subsidie van de partij ver
ruimt onze bewegingsmogelijkheden. Van veel belang voor ons 
werk is ook de bijdrage uit het Fonds Bijzondere Activitei
ten, waaraan wordt bijgedragen door partijleden die namens 
de P.V.D.A. een functie bekleden in vertegenwoordigende li
chamen of bestuurscolleges. Het i~ tenslotte, hogelijk te 
waarderen dat de regering, in de vorm van een subsidie, het 
belang onderstreept van het wetenschappelijk werk dat ver
richt wordt door de bureaus van de politieke partijen. 
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Onze inkomsten komen derhalve uit verschillende bronnen. 
Hoezeer we ook alle inkomsten waarderen, de donaties vor
men voor de W.B.S. toch het feestelijk sluitstuk. 

De W.B.S. heeft een in veel opzichten bewogen jaar achter 
de rug. Er deden zich grote veranderingen voor in de per
sonele sfeer. 
Mevrouw Hilda Verwey-Jonker, die enige jaren lang voorzit
ter was van het curatorium, droeg de hamer over aan Anne 
Vondeling. Directeur Henk van Stiphout verliet de W.B.S. 
na het aanvaarden van een functie bij de (voorlopige) weten
schappelijke raad voor het regeringsbeleid. Pierre Janssens, 
die de moeilijke post bekleedde van secretaris van de Sectie 
Gemeente, Gewest en Provincie, zag zijn wens burgemeester 
te worden van een 'niet te grote gemeente' in vervulling 
gaan. 
Het project, waaraan Van Stiphout de afgelopen jaren een 
groot deel van zijn energie had gewijd, het project 'Gelijk
heid', werd afgesloten. Deze en andere ontwikkelingen noop
ten curatorium en staf ertoe het W.B.S.-werk op andere leest 
te schoeien. Het lijkt redelijk te verwachten dat de eerste 
resultaten van deze veranderingen binnenkort zichtbaar wor
den. 

Aan ontwikkelingen en veranderingen, alsmede aan het werk 
dat het afgelopen jaar werd verricht, zal in dit verslag 
uiteraard de nodige aandacht worden besteed. Eén voorafgaan
de opmerking dient echter nog gemaakt te worden. Een groot 
deel van het W.B.S.-werk is jarenlang gereguleerd via de 
W.B.S.-secties; groepjes deskundigen die met enige regel
maat bijeenkwamen, plannen maakten, adviezen verschaften, 
rapporten opstelden of voorbereidden. Aan dat sectiewerk 
is gedurende het verslagjaar grotendeels een einde gekomen. 
Curatoren en staf willen op deze plaats allen, die door hun 
deelname aan het sectiewerk zoveel voor de W.B.S. hebben 
betekend, hun grote dankbaarheid betuigen. 

WOUTER GORTZAK 
directeur 
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Hoofdstuk I - Het project 'Gelijkheid' afgesloten 

Er wordt tegenwoordig, vooral door gezagsdragers, veel kri
tiek geuit op het peil van de vaderlandse journalistiek. 
De Wiardi Beekman Stichting heeft in dit opzicht echter 
geen reden tot klagen. Onze publicaties en activiteiten 
krijgen een over het algemeen welwillende en vrijwel altijd 
serieuze aandacht. Het rapport 'Wijkgezondheidscentra' werd 
in verschillende dagbladen besproken. De eindnota 'Gewest
vorming', van de Sectie Gemeente, Gewest en Provincie trok 
in brede kring de aandacht. Deze nota kwam uit op het moment 
dat de discussies over een nieuwe regionale indeling van ons 
land hoog oplaaiden en leverde daaraan een zinnige en kri
tische bijdrage. Ook het rapport 'Verkeerd Verkeer?!' ver
scheen op een politiek pikant ogenblik, immers, toen er 
grote opwinding was ontstaan over de plannen van het kabi
net-Den Uyl ter beperking van het autogebruik. Daardoor 
kreeg dit interessante rapport nog meer belangstelling dan 
anders het geval geweest zou ZlJn. 
Zonder iets te willen afdoen aan de betekenis van deze en 
andere W.B.S.-uitgaven dient te worden vastgesteld dat de 
belangrijkste W.B.S.-publicatie gedurende het verslagjaar 
het door H.A. van Stiphout geschreven W.B.S.-cahier 'Gelijk
waardigheid' is. Ex-W.B.S.-directeur Van Stiphout was de 
inspirator van het project 'Gelijkheid', jarenlang het cen
trale thema van veel W.B.S.-activiteiten. In de tweede helft 
van de jaren zestig begon het enthousiasme over de snelle 
welvaartsstijging af te nemen. Eén van de oorzaken daarvan 
was het besef dat, ook al had iedereen het materieel beter 
gekregen, er veel ongelijkheid tussen mensen (en groepen 
van mensen) was blijven bestaan. Wie ervan uitgaat dat mensen 
aan elkaar gelijkwaardig zijn, wijst deze ongelijkheid van 
de hand. Wil men ervoor zorgen dat de menselijke gelijkwaar
digheid tot zijn recht komt, dan moet men zich er dus voor 
inzetten aan de ongelijkheid een einde te maken. Daarmee 
gaat men een gevecht aan dat niet op voorhand uitzichtloos 
is. Mensen (en groepen van mensen) zijn niet per definitie 
overgeleverd aan blinde maatschappelijke krachten en ont
wikkelingen; het is mogelijk de maatschappij naar bepaalde 
opvattingen in te richten. Of, om Van Stiphout te citeren : 
"Het socialisme wil doelbewust de samenleving veranderen 
en de ontwikkeling niet aan 'het vrije spel der maatschap
pelijke krachten' overlaten. De maatschappij wordt dus als 
maakbaar gezien. ( ) Waar de maakbaarheid haar grenzen vindt, 
kan alleen solidariteit het menselijke bestaan beveiligen en 
zin geven." 
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Met het W.B.S.-cahier 'Gelijkwaardigheid' werd het project 
'Gelijkheid', waaraan leiding was gegeven door een daartoe 
ingestelde stuurgroep, afgesloten. In dit cahier worden de 
uitgangspunten van het project nog eens weergegeven en de 
verschillende verrichte studies beknopt samengevat. Tenslot
te worden deze studies op hun betekenis gewaardeerd. Het 
wezen van het boekje is door Van Stiphout in een achttiental 
stellingen samengevat. Daarvan laten wij er hieronder een 
aantal, soms enigszins geparafraseerd, volgen. 

- Doctorandussen zijn niet de enigen die denkbeelden kunnen 
ontwikkelen over de vraag hoe de wereld eruit moet zien. 
Iedereen is in staat daaraan bij te dragen. De wetenschap
pers moeten dienstbaar zijn. Zij hebben tot taak te onder
zoeken welke denkbeelden verwezenlijkt kunnen worden. 

- De socialisten streven naar een maatschappij waarin meer 
mensen deel hebben in het bestuur (een participatiemaatschap
pij). Dat is wenselijk om tot een menselijker samenleving 
te komen, het is ook politiek noodzakelijk. Als er niet 
voor gezorgd wordt dat meer mensen aan het bestuur gaan 
deelnemen, zal al spoedig blijken dat de samenleving nauwe
lijks meer bestuurbaar is. 

- Om mensen ertoe te bewegen deel te nemen aan de publieke 
zaak is politisering nodig. Dat is alleen al nodig om ervoor 
te zorgen dat (politieke) denkbeelden en strevingen herken
baar zijn. 

- De geloofwaardigheid van de politiek moet worden verhoogd. 

- Onze samenleving wordt nog steeds bestuurd op een manier 
alsof er in de samenleving overeenstemming bestaat over 
'waar we heen willen'; over de zogenaamde maatschappelijke 
doelstellingen dus. 

- Het streven naar gelijke kansen voor iedereen moet in de 
toekomst een andere inhoud krijgen. Het zou moeten beteke
nen dat de mensen leren leven in een samenleving waarin 
een verscheidenheid aan opvattingen bestaat over (en waarin 
de mensen verschillende gedragswijzen demonstreren ten aan
zien van) consumptie, arbeid, huwelijk en gezin, de positie 
van de vrouw, hulp aan de Derde Wereld, de noodzaak van 
internationale machtsblokken. Niet de pluriformiteit is het 
probleem van de toekomst, maar in welke mate men zich mins
tens moet voegen naar eisen van economische aard (economische 
groei, arbeidsprestaties). 
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- De vermenselijking van de arbeid zal in de toekomst be
paald worden door de mate waarin de zeggenschap in de toe
komst wordt verdeeld. Arbeiderszelfbestuur is de beste op
lossing voor dit probleem. 

- Aan de manier waarop in onze economie in feite de kapitaal
voorziening plaatsvindt, vallen onvoldoende argumenten te 
ontlenen om de huidige positie van de factor kapitaal in de 
onderneming te wettigen. 

- Socialisten wekken dikwijls ten onrechte de indruk als 
zou planning een toereikend instrument zijn om democrati
sche besluitvorming en gerichte ontwikkeling van de samen
leving mogelijk te maken. Daardoor dreigt socialisme te 
worden vereenzelvigd met planmatigheid. Wezenlijker voor 
het socialisme is solidariteit en autonomie van kleinere 
economische en sociale eenheden (ondernemingen, verenigingen, 
onderwijsinstellingen). Dit is zeker het geval indien plan
ning tekort schiet, niet mogelijk is, of minder gewenst is 
vanwege menselijke vrijheid (bij voorbeeld privacy) . 

- Omdat overheidstaken naar aantal en verscheidenheid toe
nemen zal er in het politieke stelsel in toenemende mate ge
bruik gemaakt moeten worden van andere manieren om gedrag 
te reguleren dan via de traditionele ge- en verboden. 

- Onze maatschappij kent veel uitvallers. Daaruit valt af 
te leiden dat onze industriële samenleving slechts een be
perkt aantal menselijke mogelijkheden tot ontwikkeling laat 
komen. 

Tot zover enkele stellingen van Van Stiphout. In een inter
view in het weekblad Vrij Nederland heeft hij zich weleens 
beklaagd over de zijns inziens te geringe mate waarin door 
de W.B.S. ontwikkelde ideeën in de P.V.D.A. doordringen. 
Nu het project 'Gelijkheid' is afgesloten kan worden vast
gesteld dat hij te pessimistisch is geweest. In sommige 
beleidsmaatregelen (of beleidsvoornemens) van het kabinet
Den Uyl zijn de gedachten uit het project 'Gelijkheid' even
zeer terug te vinden als in de dagelijkse opstelling van 
partijleden aan de basis van de P.V.D.A. Het project 'Ge
lijkheid' is afgesloten, het heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd tot de ontwikkeling van het socialistisch denken 
in Nederland. 
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Hoofdstuk II - Reorganisatie 

Er deden zich gedurende het verslagjaar aanzienlijke W~Jz~
gingen voor in het personeelsbestand van de W.B.S. Het 
curatorium benoemde Wouter Gortzak tot directeur, na raad
pleging van personeel en Partijbestuur. Ook de staf werd 
gedeeltelijk vernieuwd. Zo verving de socioloog Yvonne van 
Baarle Miehiel van Hasselt. Zij kreeg een omvangrijke taak 
toebedeeld : onderwijs, cultuurpolitiek, vrouwenemancipatie. 
Pieter Nieuwenhuijsen, die reeds enige tijd betrokken was 
bij het W.B.S.-werk, volgde Pierre Janssens op als secre
taris van de S.G.G.P. Hij kreeg steun van de jurist Ralph 
Pans. Ook het W.B.&-secretariaat werd versterkt door het 
aantrekken van Ludy van Boxel en Joke Clay. Van Jannie de 
Weerd namen we, na vele jaren medewerking, afscheid. 
Een goede nieuwe medewerker brengt eigen ideeën mee. Ook 
heeft zo'n nieuweling een inwerkperiode nodig om tot zijn 
recht (en tot optimale prestaties) te kunnen komen. Alleen 
al daarom is het begrijpelijk dat het verslagjaar in vele 
opzichten een overgangsjaar was. Belangrijker echter nog 
voor dit evergangskarakter was de afsluiting van het pro
ject 'Gelijkheid'. Curatorium en staf moesten de vraag be
antwoorden of het wenselijk was als 'opvolger' een verge
lijkbaar project te kiezen. Tenslotte was het wenselijk, 
tegen de achtergrond van ontwikkelingen van de laatste ja
ren, de werkwijze van de W.B.S. opnieuw te doordenken. 
Er zijn de laatste jaren enige bezwaren gerezen tegen het 
vormgeven van het W.B.S.-werk door middel van een centraal 
studiethema. De werkwijze sloot het risico in dat onderwer
pen, die op zichzelf verdienden bestudeerd te worden, niet 
aan de orde gesteld konden worden. Bovendien kon het ge
beuren dat bepaalde gekozen onderwerpen op een te kramp
achtige manier werden omschreven, om maar te garanderen da·: 
zij in het centrale onderwerp konden worden ingepast. Reke
ning houdend met deze bezwaren werd althans voorlopig besh · 
ten geen nieuw centraal thema te kiezen. 

De werkwijze van de W.B.S. was min of meer traditie gewor
den. Vrijwilligers-deskundigen waren als regel georganiseer' 
in de zogenaamde secties. Deze secties waren zoveel mogel:" .. j:, 
departementsgewijs opgezet. Zij kwamen met enige regelmaa~ 
bijeen, bij voorbeeld om samen met Kamerleden een begrotil:7 
door te nemen of om een bepaalde studie op te zetten. Uit 
de secties werden soms werkgroepen gevormd, die bepaalde 
studies konden aanvatten. In beginsel traden de stafmede-
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werkers van de W.B.S. op als secretaris van de secties. 
Nu waren de secties ontstaan in een periode dat de W.B.S. 
functioneerde ten bate van fractie en partij. Om tweeërlei 
reden veroorzaakte dit, in het verleden, weinig moeilijk
heden. De fractie wàs als het ware 'de' partij. Het optre
den van de P.V.D.A. op parlementair niveau gaf de partij 
haar gezicht. De laatste jaren echter is er een wijziging 
in deze situatie opgetreden. Natuurlijk bleef het optreden 
van vertegenwoordigers op welk niveau dan ook van buiten
gewoon belang voor de indruk die de P.V.D.A. op de buiten
wereld maakt. Meer dan in het verleden echter ontstond er 
een zekere meer-poligheid. De P.V.D.A. trad de buitenwereld 
niet langer uitsluitend via haar vertegenwoordigers tege
moet. Ook de partij op niet-parlementair niveau kreeg een 
eigen gezicht. Deze meer-poligheid drong de W.B.S. in zekere 
zin een keus op tussen werkzaamheden die vooral ten dienste 
van de afgevaardigden zouden komen en activiteiten ten bate 
van de partij in engere zin. 
Deze keus werd des te actueler omdat de Kamerfracties in
middels de beschikking hadden gekregen over eigen, deskun
dige begeleiding. In het kader van een streven naar ver
sterking van het Parlement ging de overheid er in toenemen
de mate toe over het de Kamerfracties financieel mogelijk 
te maken zich van deskundige adviseurs te voorzien. Als ge
volg daarvan kreeg de (Tweede) Kamerfractie de beschikking 
over een eigen fractiestafbureau, dat zwaarder bemand was 
dan de W.B.S. Dit fractiestafbureau moest in staat geacht 
worden de fractie genoegzaam van advies te dienen. 
Hiermee rekening houdend werd, in overleg met de fractie
staf, besloten tot een taakverdeling. De fractiestaf vindt 
haar werkkring vooral in Den Haag, de W.B.S. zal vooral in 
Amsterdam functioneren. 
Deze keuze had consequenties voor de secties. Zij hadden 
immers een typische dubbelfunctie; ten dienste van fractie 
en W.B.S. Er werd vastgesteld dat min of meer permanente 
begeleidingsgroepen het beste ten dienste van de fractie 
zouden kunnen optreden, terwijl de W.B.S. meer gediend zou 
zijn met per gekozen studie-onderwerp samen te stellen werk
groepen. Het is duidelijk dat daardoor de verantwoordelijk
heid van W.B.S.-curatorium en -staf voor het samen te stel
len studieprogramma verzwaard is. Vindt de samenstelling 
van het W.B.S.-studieprogramma plaats door curatorium en 
staf, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan be
rust direct bij de medewerkers, die al dan niet terzijde 
gestaan worden door W.B.S.-werkgroepen. 
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Om èergelijke werkgroepen te kunnen instellen is het W.B.S.
deskundigenregister nieuw leven ingeblazen. Via allerlei 
partijorganen werd op partijleden (en anderen) een beroep 
gedaan zich bij de W.B.S. aan te melden, indien de betrokke
nen meenden over een specifieke deskundigheid te beschikken. 
Een kleine duizend mensen hebben op deze oproepen gereageerd. 
In een aantal gevallen is op hun deskundigheid inmiddels 
een beroep gedaan. 
Het afstoten van de secties en· de overgang op werkgroepen 
is niet helemaal rimpelloos verlopen. Het proces is inmid
dels wel vrijwel voltooid, zij het dat de S.G.G.P. (die 
binnen de W.B.S. een eigen positie inneemt) onaangetast is 
gebleven en de Sectie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde
ning, die zich krachtig tegen de hervorming verzette, ge
handhaafd bleef. De toekomst zal leren of de hervorming ook 
een verbetering betekent. De W.B.S.-staf is in dit opzicht 
nogal optimistisch. De vrees dat deze staf zich tezeer zou 
verzelfstandigen is ongegrond. Er zijn maatregelen getrof
fen om te garanderen dat de partij als geheel een grotere 
inspraak krijgt in de samenstelling van het W.B.S.-programma 
dan tot nu toe het geval was. Ook is door het aanbrengen 
van een scheiding tussen fractie-ondersteuning en W.B.S.-werk 
voor 'de' partij geen verwijdering opgetreden tussen frac
tiestaf en W.B.S.-staf. Eerder is het omgekeerde het geval. 
Tussen beide staven vindt regelmatig overleg plaats, er 
wordt over en weer informatie uitgewisseld en wellicht kun
nen in de toekomst de studieprogramma's op elkaar worden 
afgestemd. 
Voor de W.B.S.-medewerkers betekende het beëindigen van de 
sectie-activiteiten over het algemeen een verlichting van 
hun taak. Uit een elders in dit jaarverslag te geven over
zicht van activiteiten kan men afleiden dat de stafmedewer
kers genoeg te doen overbleef. De betrekkelijke verlichting 
van hun taak zal hopelijk de kwaliteit van het werk ten 
goede komen. 
De besprekingen in W.B.S.-staf en -curatorium hebben uitein
delijk geleid tot een stuk waarin de nieuwe taak en werkwijze 
van de W.B.S. zo goed mogelijk zijn vastgelegd. Dit stuk 
echter had bij beëindiging van dit verslagjaar nog niet 
zijn definitieve vorm gevonden. 
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Hoofdstuk III - Het publicatiebeleid 

Er is geen samenhangend democratisch-socialistisch publica
tiebeleid, wel verschijnen talloze democratisch-socialisti
sche publicaties. Daarmee heeft men in de P.V.D.A. een tijd 
lang vrede gehad. Zo langzamerhand echter zijn vele democra
tisch-socialisten deze situatie gaan betreuren. De oprich
ting van het blad Roos in de Vuist was een poging om een 
aantal partij-uitgaven tot één orgaan te bundelen. Het 
S.G.G.P.-blad De Gemeente is (althans voorlopig) in de Roos 
in de Vuist opgegaan. Daarmee leverde deze W.B.S.-sectie 
haar bijdrage aan het streven tot een geïntegreerd uitga
venbeleid te komen. Elders in dit jaarverslag wordt hierop 
meer gedetailleerd ingegaan. In W.B.S.-staf en curatorium 
is voorts van gedachten gewisseld over andere mogelijkheden 
om tot een beter publicatiebeleid te komen. De W.B.S. kent 
drieërlei soorten publicaties : 

- De W.B.S.-cahiers (via uitgeverij Kluwer); 
- W.B.S. rapporten en co~mentaren (meestal in eigen beheer 

geproduceerd): 
- het tijdschrift Socialisme en Democratie (dat ook bij 

Kluwer wordt uitgegeven) • 

De samenwerking met uitgeverij Kluwer verloopt tot onze vol
le tevredenheid. Dat wil niet zeggen dat aan onze cahiers 
niet het één en ander te verbeteren zou zijn. Zij zijn niet 
altijd zo toegankelijk mogelijk, zodat ze soms door belang
stellende partijleden en anderen niet begrepen kunnen worden. 
Aan de in eigen beheer uitgegeven rapporten en commentaren 
kleven soortgelijke bezwaren. Ook laat de uiterlijke ver
zorging, mede door fouten onzerzijds, soms te wensen over. 
Het tijdschrift Socialisme en Democratie is formeel een 
W.B.S.-uitgave, maar de banden tussen W.B.S. en het tijd
schrift zijn zwak. De W.B.S.-directeur is lid van de redac
tie, maar het redactiesecretariaat wordt elders gevoerd, 
terwijl het bij curatorium- en stafbespreking zelden of 
nooit inzet van discussies is. Ten behoeve van een beter 
publicatiebeleid werd besloten te streven naar betere lees
baarheid van de W.B.S.-cahiers en -rapporten. Daartoe zijn 
contacten gelegd met journalisten, die bij de uiteindelijke 
vormgeving steun kunnen verlenen. Om de bruikbaarheid van 
de cahiers en rapporten voor de partij te vergroten, zal 
voorts gepoogd worden aan te geven hoe in deze publicaties 
aangereikte ideeën in praktisch handelen kunnen worden om
gezet. 
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Citeraard leent nietjeder rapport zich daar voor. Naarmate 
onze publicaties meer gericht zijn op de toekomst zullen er 
minder direct toepasbare aanwijzingen uit te putten zijn. 
We zijn het er echter over eens dat ze, zo mogelijk, geen 
vrijblijvend, tot niets verplichtend, karakter moeten heb
ben. 
Ook is onderzocht of andersoortige publicaties mogelijk 
zijn. Lr diener zich veel meer onderwerpen aan dan door 
onze stafleden en deskundigen in studie genomen kunnen wor
den. ~ommige van deze onderwerpen kunnen worden behandeld 
in monografieën of opstellentundcls. In die richting zijn 
de eerste initiatieven ontplooid. Zo is binnenkort een op
stcllenbundel te verwachten over de vraag of het al dan 
niet v'enselijk is te komen tot herstel van de socialisti
sche familie. Voorts wordt gewerkt aan de opzet van een 
serie waarin toespraken en interviews van socialistische 
bewindslieden gebundeld zullen worden. Het is spijtig dat 
uitgeverij Kluwer haar activiteiten ten bate van ons uit
gavebeleid niet drastisch kan uitbreiden. Om onze ideeën 
te verwezenlijken zal het daarom noodzakelijk zijn contacten 
te zoeken met andere uitgevers. De eerste stappen op die 
weg zijn gezet. 

Tenslotte hebben W.B.S.-curatorium en -staf zich gebogen 
over het tijdschrift Socialisme en Democratie. De formele 
band tussen dit tijdschrift en de W.B.S. zal gehandhaafd 
blijven. Wel legt dit de W.B.S. de verplichting op zich 
rr.eer aan de inhoud van dit tijdschrift gelegen te laten 
liggen dan tot nu toe. Een bevredigende vorm daarvoor is 
echter nog niet gevonden. 

Kan zo een beter W.B.S.-publicatiebeleid ontstaan, van een 
enigszins geïntegreerd partijpublicatiebeleid is op deze 
manier uiteraard nog geen sprake. De W.B.S. heeft enkele 
initiatieven genomen die mogelijkerwijs een betere samen
werking tussen W.B.S. en andere pijlers van de partijacti
viteiten (als de afdeling voorlichting, de Stichting Vor
ming, de F.J.G., de Rooie Vrouwen en de afdeling buitenland) 
mogelijk maken. 
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Hoofdstuk IV - Financiële problemen 

'Zuinigheid met vlijt' is het motto waaronder de W.B.S. 
haar werkzaamheden verricht. De medewerkers werken hard en 
ontvangen daarvoor een redelijk tot goed salaris : redelijk 
voor de secretariaatsmedewerkers, goed voor de stafmedewer
kers. De stafmedewerkers-salarissen kan men vergelijken met 
die van jongere academici, de directeur bevindt zich op het 
niveau van een wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de uni
versiteit. Een groot deel van de W.B.S.-begroting wordt ge
consumeerd door de salarissen. Natuurlijk zou men dit sala
rissendeel kunnen terugschroeven door vermindering van het 
aantal medewerkers, maar dat zou funest zijn voor ons func
tioneren. Gedurende het verslagjaar heeft juist een ver
sterking van de W.B.S.-staf plaatsgevonden. De S.G.G.P., 
waar Pierre Janssens enige jaren een te overladen agenda 
had, werd tot twee man uitgebreid, de 'halve' secretaresse 
werd een full-timer. 

Deze verbetering werd mogelijk doordat het Partijbestuur 
van de P.V.D.A. de bijdrage uit het Fonds Bijzondere Acti
viteiten ten bate van de S.G.G.P. voor het begrotingsjaar 
1975-1976 fors verbeterde. S.G.G.P. en W.B.S. beide zijn 
daarvoor het Partijbestuur uiteraard ten zeerste dankbaar 
en rekenen erop dit gebaar te kunnen honoreren door middel 
van een verbeterde dienstenverlening aan de ruim driedui
zend raads- en Statenleden en door een verdieping van het 
wetenschappelijk werk. 

Aan de subsidieregeling van de overheid, hoe welkom deze 
bijdrage ook is, kleven enige bezwaren. De maximale over
heidssubsidie wordt bereikt bij 25 zetels in de Tweede 
Kamer. Het veel groter aantal P.V.D.A.-Kamerleden komt der
halve in het subsidiebedrag niet tot uitdrukking. Deze en 
andere bezwaren brachten de W.B.S. ertoe samen met de an
dere wetenschappelijke bureaus van politieke partijen bij 
de overheid stappen te ondernemen om tot een verbetering 
van de subsidieregeling te komen. Het ministerie van Binnen
landse Zaken bleef de bureaus tot nu toe een antwoord schul
dig. 

Hoewel de werkgroepen van de W.B.S. voornamelijk door vrij
willigers worden bemand, kosten ze toch wel enig geld (ze
ker als het aantal werkgroepen zo groot wordt dat het de 
W.B.S. niet langer rr~gelijk is ze een W.B.S.-staflid als 
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secretaris ter beschikking te stellen). Het aantal aan te 
vatten W.B.S.-activiteiten is mede daardoor direct afhanke
lijk van de beschikbare financiën. Vandaar dat het W.B.S.
curatorium, de W.B.S.-penningmeester en de W.B.S.-staf 
zich inspannen voor een zo sterk mogelijke financiële posi
tie. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geleide
lijke afbouw van de subsidie van de Centrale. Zoals al ge
zegd : partij, F.B.A. en overheid zijn belangrijke inkoms
tenbronnen. Het is echter de hoogte van de donaties die 
bepaalt of de W.B.S. extra activiteiten kan verrichten. 
Vandaar dat we bij de W.B.S. over die donaties zo verheugd 
zijn. 

Hoofdstuk V - S.G.G.P. 

Welke veranderingen in de organisatie van de W.B.S. ook 
mogelijk zijn, de Sectie Gemeente, Gewest en Provincie 
heeft daarvan weinig te duchten. Deze sectie neemt namelijk 
binnen de W.B.S. een wat aparte positie in. Zij ontleent 
haar bestaansrecht aan het Huishoudelijk Reglement van de 
partij (artikel 66 e.v.), dat voorlichting en advisering 
van raads-, geHestraads- en Statenleden opdraagt aan de 
S.G.G.P. van de W.B.S. Jarenlang is deze sectie, die zo'n 
zware verantwoordelijkheid draagt, onderbemand geweest. 
Dit jaar is er, zoals elders in dit verslag wordt gemeld, 
enige verlichting opgetreden. Twee W.B.S.-stafmedewerkers 
(een jurist en een politicoloog), die worden bijgestaan 
door één secretariaatsmedewerker zijn thans met dit werk 
belast. De sectie heeft een sectiebestuur, bestaande uit 
vertegenwoordigers uit alle partijgewesten, twee vertegen
woordigers van het Partijbestuur en een aantal door het 
curatorium aangewezen deskundigen. 

De reorganisatie van het binnmands bestuur houdt de geesten 
in het land al geruime tijd bezig. Ook de sectie heeft zich 
in het verslagjaar daarmee intensief beziggehouden. In 
april 1975 voltooide de werkgroep Gewestvorming (voorlopig) 
haar werkzaamheden met het uitbrengen van de Eindnota Ge
westvorming. Deze nota kwam aan de orde op een conferentie 
die op 7 juni 1975 in Utrecht gehouden werd. Aan deze lan-



delijke bijeenkomst gingen vergaderingen van partijgewesten 
vooraf. 
Een eensluidende mening leverde deze bijeenkomst niet op. 
H.B. Engelsman, die de nota namens de werkgroep verdedigde, 
werd geconfronteerd met de afwijkende standpunten van R.J. 
de Wit en W.G. Verkruisen. De op de inleidingen volgende 
discussie bracht belangrijke meningsverschillen aan het 
licht. De werkgroep pleitte voor drie bestuurslagen (rijk, 
gewest en gemeente) , onder meer om te voorkomen dat de po
sitie van de gemeente onaanvaardbaar verzwakt zou worden. 
(Zoals in een ook wel bepleit vier-lagen model, inclusief 
provincies, het geval zou zijn.) 
Dit drie-lagen model was al eerder bestreden, en wel tijdens 
een ontmoeting tussen vertegenwoordigers van de W.B.S.-sec
tie Ruimtelijke Ordening en van de werkgroep Gewestvorming 
op 5 januari 1975. Het bezwaar van de critici, dat in Utrecht 
opnieuw klonk, was dat een goede ruimtelijke ordening bij 
het drie-lagen model niet mogelijk was. Inmiddels is de re
gering, op 15 juli 1975, gekomen met het 'concept-ontwerp 
van wet reorganisatie binnenlands bestuur'. De sectie heeft 
van de mogelijkheid tot inspraak gebruik gemaakt en op 30 
september 1975 een advies opgesteld. Dit advies is, samen 
met een verslag van de conferentie van 7 juni 1975, gepu
bliceerd onder de titel 'De grote ingreep ••• goed bedoeld, 
slecht uitgewerkt'. De regering wil de bestaande provincies 
ombouwen tot 26 regio's. Zowel de uitgangspunten van de re
gering als het gekozen model acht de sectie juist. De uit
werking in het concept-ontwerp echter acht de sectie op 
vele punten zwak, onvoldoende en ondoordacht. De conclusie 
luidt dan ook dat de regeringsplannen verregaand geamen
deerd moeten worden, alvorens ze het Staatsblad bereiken. 
De sectie heeft pogingen in het werk gesteld de discussies 
in de partij over dit zeer belangrijke onderwerp te bevor
deren. Zo is er, in samenwerking met de partij-campagnecom
missie, audio-visueel materiaal vervaardigd. Alle partijge
westen hebben de beschikking gekregen over een diaserie met 
bijbehorende geluidsband. 

Y~~-2~~~~~!~-~22E_Egg§_~~-9~-Y~!2! 

Eên van de oudste, democratisch-socialistische, publicaties, 
het blad De Gemeente, verschijnt sinds 1 april 1975 niet 
langer in zijn traditionele vorm. Het blad w~rd op die da
tum geïntegreerd in het algemene informatie en opinieblad 
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van de P.V.D.A., Roos in de Vuist. De leden van de S.G.G.P., 
dat zijn alle leden van gemeenteraden, gewestraden en 
provinciale staten, die collectief abonnee waren op De Ge
meente, zijn nu collectief abonnee op het nieuwe blad. 
De integratie is een uitvloeisel van de besluiten van het 
P.V.D.A.-congres van 14 en 15 september 1973. Daarin werd 
aangedrongen op integratie van het voorlichtingsbeleid, 
hetgeen ondermeer bevorderd z9u kunnen worden door concen
tratie van de verschillende periodieken in een algemeen 
informatie- en documentatieblad. 
Er is heel wat afgepraat voor het zover was. Er waren zwaar 
wegende argumenten voor een dergelijke integratie. Bij voor
beeld door bladen als De Gemeente, zo werd opgemerkt, krij
gen mensen die de partij vertegenwoordigen andere informa
tie dan andere kaderleden van de partij. Alle kaderleden 
zouden juist alle informatie moeten krijgen. Dat zou door 
de voorgestelde integratie bevorderd kunnen worden. Ook 
voor de raads- en Statenleden waren er mogelijk voordelen 
aan integratie verbonden. Het nieuw te stichten blad zou 
vaker uitkomen (20x per jaar tegen De Gemeente 11x) en 
sneller geproduceerd worden. Daardoor zou het blad actueler 
kunnen zijn. Een aantrekkelijker vormgeving zou de toegan
kelijkheid zeer ten goede komen. 
In redactie en sectiebestuur bestond evenwel twijfel over 
de vraag of de voorlichting aan raads- en statenleden in 
de nieuwe formule niet zou verschralen. Daarom trad De Ge
meente uiteindelijk tot de Roos in de Vuist toe, onder voor
waarde dat de kwaliteit, de omvang en de continulteit van 
de voorlichting aan raads- en statenleden kan worden gega
randeerd in formule, frequentie, uitrusting en organisatie
structuur van het nieuwe blad. 
De redactie van De Gemeente bleef voortbestaan als subredac
tie, die speciaal verantwoordelijk is voor de voorlichting 
aan de raads- en Statenleden. Voorts werd de afspraak ge
maakt dat een aflevering van Roos in de Vuist gemiddeld 
7 à 8 pagina's specifieke informatie voor deze groep bevat. 
Na het verschijnen van het eerste proefnummer van het nieuwe 
blad konden Gemeente-abonnees door middel van een strookje 
hun mening kenbaar rnaken over het voornemen De Gemeente in 
het nieuwe algemene blad te integreren. Enkele honderden 
abonnees reageerden : een grote meerderheid was positief, 
of wilde althans de nieuwe formule een kans geven; slechts 
een minderheid was tegen, voornamelijk op grond van de ver
wachting dat de specifiek bestuurlijke informatie zou ver
schralen. Overigens zal volgens afspraak per april 1976 -
na één jaar ervaring met Roos in de Vuist - een definitief 
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besluit moeten vallen over voortzetting van de integratie 
van De Gemeente in het algemene blad. 

Van de Gemeente-nummers, die in dit verslagjaar verschenen, 
verdient het rnaartnummer bijzondere vermelding. Dit was ge
heel gewijd aan de energievoorziening en de daarmee samen
hangende problemen voor de lagere overheden. Dit nummer 
kwam tot stand dank zij de inbreng van de sectie Industrie
politiek en Wetenschapsbeleid van de W.B.S. 
Van de Roos in de Vuist-afleveringen, verschenen in dit 
verslagjaar, mag het speciale nummer over Grondpolitiek 
(4 juni 1975, nr. 5) niet onvermeld blijven. De subredactie 
van De Gemeente streeft ernaar haar inbreng enigermate af 
te sternmen op de inhoud van de 'algemene' artikelen, zodat 
de samenhang van nationaal beleid en plaatselijk beleid 
steeds zichtbaar wordt. Ook wordt de redactie van De Gemeen
te regelrnatig betrokken bij de opzet van speciale nummers 
of artikelenseries. 
Gedurende dit verslagjaar traden M. Troostwijk, A.R. Verrneer, 
K.J. Vrijling en J. Wallage af als redactieleden. In verband 
met zijn vertrek van de W.B.S. nam ook redactiesecretaris 
Pierre Janssens ontslag. Aan de opvulling van de vacatures 
wordt gewerkt. Aan het einde van het verslagjaar bestond 
de redactie uit : Bob Lodder (voorzitter), Frans Goudswaard, 
Eisse Kalk, Bob Mater, Pieter Nieuwenhuijsen (secretaris), 
Ralph Pans, Piet Staffelen, Roe! in 't Veld, Wim van 't 
Veld. 
Bob Lodder, Pieter Nieuwenhuijsen en Ralph Pans rnaken deel 
uit van de redactie van de partijpers. Deze is verantwoor
delijk voor Roos in de Vuist. Pieter Nieuwenhuijsen en 
Ralph Pans zijn tevens lid van de werkredactie van het blad. 
Eindredacteur Jos Durnont pleegt met Nieuwenhuijsen overleg 
over de redactie van artikelen die betrekking hebben op 
het lokaal bestuur. 

Y~E~!~S-~~-~~~~!!~g 

Moest de partij het tot voor kort stellen met êên vorrnings
rnedewerker, in de loop van dit verslagjaar werd de Stichting 
Vorming van de Partij van de Arbeid opgericht. Dank zij 
regeringssubsidie kon het aantal medewerkers worden uitge
breid tot vier. Activiteiten van de sectie op het terrein 
van vorming en scholing vinden in de regel plaats in samen
werking rn~t de vorrningsrnedewerker(s). 
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Ondermeer werd meegewerkt aan de opzet van een aantal week
ends voor raadsleden, die hetzij op De Barn (Bennekom), 
hetzij bij de Woodbraokers (Bentveld) werden gehouden. De 
volgende onderwerpen stonden op het programma : gemeente
financiën, sociale zaken, opbouwwerk, volksgezondheid, 
socialistische gemeentepolitiek, de rol van vrouwelijke 
raadsleden, vergadertraining, presentatietraining. Voortn 
voLd in Bentveld een weekend plaats voor wethouders. In 
1974 werden zeer vele nieuwe raadsleden in de gemeenteraden 
verkozen. Daarom werd 'van bovenaf' bevorderd, gedecentra
liseerd in vijf vormingscentra, weekends voor raadsleden te 
houden. Hierover vonden in mei en juni gesprekken plaats 
met de gewestelijke afgevaardigden in het sectiebestuur. 
Met behulp van de campagnecommissie kon enig audio-visueel 
materiaal worden vervaardigd. Het reeds genoemde audio
visuele materiaal over de gewestvorming kon mede tot stand 
komen dank zij een financiële bijdrage van de Stichting 
Vorming. Eerder in dit verslagjaar, in oktober 1974, kwam 
een audio-visuele set ten behoeve van de presentatietraining 
voor raadsleden tot stand. Alle gewestelijke secretariaten 
kregen de beschikking over een set, die kan worden uitge
leend aan de afdelingen. Pierre Janssens adviseerde bij de 
opzet van het materiaal. 
Ook aan de ontwikkeling van een socialistische visie op de 
lokale politiek werd aandacht besteed. Dit geschiedde onder
meer door de in december 1974 verschenen bundel Naar een 
socialistische gemeentepolitiek, onder redactie van Max van 
den Berg, Pierre Janssens en Eisse Kalk. Een eerste exem
plaar werd door sectievoorzitter Henk Engelsman aangeboden 
aan Rotterdams burgemeester André van der Louw. 
Ook waar het de vorming van raadsleden betreft ontplooide 
de sectie initiatieven : verschillende (gesubsidieerde) in
stellingen leveren cursussen voor de algemene theoretische 
scholing (Stichting Burgerschapskunde, Teleac): ook Volks
hogescholen en Vormingsinstituten leveren hun bijdragen. 
Wij kunnen deze cursussen onder de aandacht brengen van 
sectieleden. Zonodig verlenen wij onze medewerking aan de 
opzet en ontwikkeling van een cursusprogramma. Pierre Jans
sens was daarom lid van de redactie van de Teleac-cursus 
en van de cursus van de Stichting Burgerschapskunde. Aan de 
laatste cursus heeft Pieter Nieuwenhuijsen eveneens meege
werkt. Pierre Janssens is tevens redacteur van de Samsam
uitgave Handboek voor Raadsleden. 
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De sectie streeft naar zoveel mogelijk samenwerking in 
W.B.S.-verband. Ook leveren andere W.B.S.-medewerkers bij
dragen aan het S.G.G.P.-werk. Het sectiebestuur neemt deel 
aan het 'onderwijswethoudersoverleg' en onderhoudt contact 
met het overleg van wethouders van stadsvernieuwing, dat 
plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de sectie Ruimte
lijke Ordening. 
Voorts is in dit verslag al gesproken over het Gemeente
nummer van maart 1975, dat geheel gewijd was aan de energie
vraagstukken. Dit nummer kwam tot stand in samenwerking met 
de sectie Industriepolitiek en Wetenschapsbeleid. Te zamen 
met deze sectie werd op 19 april 1975 een goed bezochte 
conferentie georganiseerd over de bestuurlijke organisatie 
van de energievoorziening, alsmede over de tarievenpolitiek. 
Een verslag van deze conferentie is opgesteld door W.B.S.
medewerker Wim van Gelder. 
Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport Wijk
gezondheidscentra, geschreven door een werkgroep uit de 
sectie Gezondheidszorg, wordt door enkele mensen uit de 
kring van de S.G.G.P., in samenwerking met de opsteller, 
een leidraad samengesteld die aangeeft hoe men tot oprich
ting van een wijkgezondheidscentrum kan komen. In januari 
1976 zullen aan de hand van deze leidraad bijeenkomsten 
gehouden worden. 

De directe dienstverlening aan raads- en Statenleden door 
middel van advieswerk neemt in de werkzaamheden van het 
sectiesecretariaat een belangrijke plaats in. Er gingen een 
kleine tweehonderd schriftelijke adviezen de deur uit, het 
aantal telefonisch afgehandelde verzoeken om advies is niet 
te tellen. 

E~S!2U22!-~~9~!~~~~~ 

In alle partijgewesten vinden elk jaar diverse bijeenkoms
ten plaats ten behoeve van raads- en Statenleden, waar al
lerhande onderwerpen aan de orde komen. Soms zijn deze van 
specifiek regionale, dikwijls echter ook van meer algemene 
aard. De gewestelijke afgevaardigden in het sectiebestuur 
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spelen bij de opzet en totstandkoming een belangrijke rol. 
Het organisatiepatroon in de gewesten is niet uniform. Nu 
eens is het gewestelijk bestuur verantwoordelijk voor het 
werk ten behoeve van de raads- en statenleden, dan weer 
bestaat rondom het sectiebestuurslid een eigen regionaal 
S.G.G.P.-bestuur. Om het regionaal sectiewerk te stimuleren 
kende de begroting van de sectie in dit verslagjaar een 
subsidiepost van f 3.000,=, waar in ruime mate gebruik van 
gemaakt is. 

Met enige regelmaat vindt overleg plaats met vertegenwoor
digers van P.P.R., P.S.P. en D'66 over mogelijke samenwer
king bij de ondersteuning van raadsleden. Gezien de samen
werking die veelal op plaatselijk en provinciaal niveau 
bestaat, is afgesproken dat studiedagen, conferenties, en 
dergelijke in principe voor elkaar worden opengesteld. 
In voorbereiding is de instelling van een permanent overleg 
van statenfracties. De provinciale besturen worden steeds 
belangrijker en hebben veel gemeenschappelijke problemen. 
Daarom lijkt geregeld overleg raadzaam. 
Het sectie-secretariaat heeft voorts medewerking verleend 
aan het opstellen van pre-adviezen ten behoeve van het 
partijcongres van 10 en 11 april 1975. 
Op 22 mei 1975 bracht een delegatie uit het sectiebestuur 
een werkbezoek aan Zaanstad, waar men te gast was van B en 
W van die gemeente. Gesproken is vooral over de plannen 
tot instelling van wijkraden, de financiële problemen waar 
Zaanstad mede ten gevolge van de samenvoeging van 7 gemeen
ten mee kampt en de wijze waarop men de personele problemen, 
voortvloeiende uit de samenvoeging, heeft opgelost. De be
langrijkste conclusie uit dit bezoek was dat de rijksover
heid, die verantwoordelijk is voor gemeentelijke herindeling, 
het proces van herindeling nauwelijks begeleidt. 
Pierre Janssens heeft de zogenaamde commissie-Pauka geadvi
seerd. Deze commissie is in april 1975 ingesteld door het 
Partijbestuur met als opdracht de basis te leggen voor een 
discussie die kan leiden tot een verbetering van de verhou
ding in het gewest Amsterdam. 
De politicoloog Menno Walters tenslotte, werkt aan een eva
luatie van de gang van zaken bij de collegevorming in 1974. 
Aan het eind van het verslagjaar waren de eerste onderzoek
resultaten aan het papier toevertrouwd. Er wordt naar ge
streefd om begin 1976 met een afgeronde rapportage te komen. 
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Het sectiebestuur vergaderde op 24 oktober over het Fonds 
Bijzondere Activiteiten, de presentatietraining voor raads
leden en de begroting van Binnenlandse Zaken; op 27 februari 
over het jaarverslag van de sectie 1973-1974, verslagen van 
de gewestelijke secties, discussiepunten over taken, werk
wijze en samenstelling van een gewestelijke S.G.G.P., sub
sidie aan de gewesten en plaatsbepaling van de S.G.G.P. in 
de W.B.S.; op 26 maart over het rapport Gewestvorming; op 
27 mei over studiethema's op middellange termijn, geweste
lijk sectiewerk en de B.V.D. en op 21 augustus over de op
zet van een welzijnsstudie, concept-ontwerp bestuursreor
ganisatie, structuurschema elektriciteitsvoorziening; op 
30 september tenslotte, kwam het bestuur bijeen ter bespre
king van het commentaar op de regeringsplannen voor de be
stuurlijke reorganisatie. 

Het dagelijks best4ur kwam elke tweede maandag van de maand 
bijeen, ondermeer ter voorbereiding van de sectievergaderingen, 
het onderhouden van contacten met bewindslieden, Kamerleden 
en Partijbestuur. 

Het sectiebestuur bestond uit de volgende leden : 

Voor het gewest Friesland : J. Spiekhout; Groningen : F.L. 
Bussink; Drente : J. v.d. Belt; Overijssel : P. Hofstee; 
Gelderland : C.A. v.d. Anker; Utrecht : E.J. van Tellingen; 
Noord-Holland-Noord : T. Stom; Noord-Holland-Zuid : B. Bud
dingh'; Zuid-Holland : L. Jonker; Zeeland :A.P. Schouwenaar; 
Noord-Brabant-Oost : H. Einmahl; Noord-Brabant-West : 
M. Kamp; Limburg : J. Andriesma; Amsterdam : H. van Leeuwen; 
Den Haag : J.W.M. Harden; Rotterdam : C.M.L. Roozemond. 
Door het partijbestuur waren aangewezen : J. van den Bergh 
en K.D. Dorsman; door het curatorium : G.W.B. Berrie, 
P.Ph. Dordregter, H.B. Engelsman, H. Lodder, M. Troostwijk 
en R.J. in 't Veld. De fractieleden van de Tweede en Eerste 
Kamer belast met Binnenlandse Zaken waren adviserende leden. 
Secretaris was P.M.G.P. Janssens. Deze werd per 16 augustus 
opgevolgd door P. Nieuwenhuijsen, die vanaf 1 september 
werd bijgestaan door R.J.J.M. Pans. 

Het dagelijks bestuur van de sectie bestond uit : H.B. 
Engelsman (voorzitter), B. Buddingh', P.Ph. Dordregter, 
C.M.L. Roozemond en A.P. Schouwenaar (leden), P.M.G.P. Jans
sens respectievelijk P. Nieuwenhuijsen (secretaris), 
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H. Lodder (hoofdredacteur De Gemeente); P.E.-afgevaardigde 
J. van den Bergh en de Tweede Kamerleden H.M. Franssen en 
P. Staffelen traden op als adviserende leden van het D.B. 

Secretaris van de sectie was Pierre Janssens, per 16 augus
tus opgevolgd door Pieter Nieuwenhuijsen. Per 1 september 
trad Ralph Pans in dienst. Het takenpakket van de sectie 
vergt een voortdurende inzet van tenminste twee man. De 
administratieve assistentie wordt verzorgd door Margat Gun
derman. Het bureau van W.B.S. en P.V.D.A. leverde de overi
ge onmisbare bijstand (boekhouding, ledenadministratie, re
produktie, telefoon). 

Hoofdstuk VI - De sectie Ruimtelijke Ordening 

Tijdens het verslagjaar kwam een einde aan de directe be
trekkingen tussen de meeste secties en de W.B.S. Hoewel de 
sectie Ruimtelijke Ordening, anders dan de S.G.G.P., geen 
bijzondere positie inneemt binnen de W.B.S., bleven de re
laties met deze sectie vooralsnog gehandhaafd. Een belang
rijke overweging daarbij was dat het, in het licht van de 
vele plannen van deze sectie (en van de onder weg zijnde 
studies), onverantwoord zou zijn geweest een abrupt einde 
aan onze wederzijdse betrekkingen te maken. 
De S.R.O. bestaat uit een dertigtal deskundigen die werk
zaam zijn op het terrein van de ruimtelijke ordening. Op 
3 september 1974 wordt een jaarplan vastgesteld, waarin 
de socialistische meningsvorming over de ruimtelijke orde
ning benadrukt wordt. Afgesproken wordt dat de sectie iede
re eerste dinsdag van de maand bijeen zal komen, een aan
tal van te voren vastgestelde onderwerpen zal behandelen 
en regionale leden uit de vier windrichtingen zal aantrek
ken ter ondersteuning van de meningsvorming. Eveneens wordt 
afgesproken per onderwerp te bekijken of de sectie met het 
naar buiten brengen van haar standpunten bijdraagt tot de 
meningsvorming in de partij en tot de parlementaire besluit
vorming. 

In het verslagjaar komt de sectie negen maal bijeen, onder 
voorzitterschap van Max van den Berg. Secretaris van de 
sectie is W.B.S.-medewerker Paul Friese, de administratieve 
assistentie wordt verzorgd door Margat Gunderman en vanaf 
1 februari 1975 door Jojo Clay. 

83. 



Op 5 november vergadert de sectie over de rijksbegroting 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder 
over het hoofdstuk ruimtelijke ordening. Op 3 december be
spreekt de sectie het concept-rapport 'Verkeerd Verkeer?!' 
van de W.B.S.-sectie Verkeer en Vervoer. Met name wordt 
ingegaan op de ruimtelijke aspecten van de verkeer- en ver
voersproblemen in Nederland. Op 7 januari bepaalt de sec
.tie haar definitieve standpunt over het concept-rapport 
'Verkeerd Verkeer?!' en besluit dit door te geven aan de 
opstellers van het rapport. Eveneens wordt de gewestvorming 
behandeld, in samenwerking met de W.B.S.-werkgroep Gewest
vorming en aan de hand van een aantal notities, waaronder 
een uittreksel van het voorlopige standpunt van deze werk
groep. De discussie levert een aantal fundamentele menings
verschillen op, zowel binnen de sectie als tussen de sectie 
en de werkgroep. Op 4 februari bespreekt de sectie de dis
cussienota 'Socialisme tussen Nu en Morgen'. Aanwezig zijn 
twee W.B.S.-stagiaires, die een studie hebben gemaakt van 
de discussienota en die op de vergadering toelichten. Na 
een levendige discussie over de inhoud van een niet te mis
sen hoofdstuk volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in 
het nieuwe P.V.D.A.-beginselprogr~a, wordt besloten op 
11 rnaart een extra vergadering in te lassen om het defini
tieve standpunt van de sectie vast te stellen. Het resultaat 
is twee concept-hoofdstukken, die aan de beginselprogram
commissie worden toegestuurd. Op 4 rnaart vergadert de sec
tie voor de tweede maal over de gewestvorming, wederom in 
samenspraak met de werkgroep gewestvorming. De discussie 
krijgt een extra impuls naar aanleiding van een bericht in 
De Volkskrant over meningsverschillen tussen bestuurders en 
ruimtelijke ordenaars in de P.V.D.A. Afgesproken wordt dat 
de sectie een standpunt inneemt en daarmee naar buiten treedt 
om een bijdrage te leveren aan de meningsvorming in de par
tij. Op 8 april wordt de discussie in de sectie over de ge
westvorming voortgezet. Eveneens wordt de wijziging van de 
Luchtvaartwet besproken, althans de ruimtelijke gevolgen 
van de voorgestelde wijziging. Op de vergadering van 6 mei 
blijkt dat de sectie nauwelijks een commentaar kan geven op 
de standpunten van de werkgroep gewestvorming, omdat de sec
tie haar uitgangspunten fundamenteel anders kiest. Benadrukt 
wordt dat voor de te houden W.B.S.-conferentie over de ge
westvorming het debat met de werkgroep gewestvorming moet 
worden voortgezet en de verschillen van mening duidelijk 
uiteengezet dienen te worden. Ten behoeve van de geweste
lijke voorconferentie zal een vlugschrift met stellingen 
worden gemaakt, opdat de partij kennis neemt van het ruim-
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telijke ordeningsstandpunt. Eveneens wordt op deze vergade
ring uitvoerig de nota behandeld die is opgesteld door de 
W.B.S.-medewerkers en ingaat op het functioneren van de 
W.B.S. nu en in de toekomst. Tevens wordt de brief bespro
ken die de voorzitter naar aanleiding van de nota aan de 
W.B.S.-directeur en het curatorium heeft gestuurd. Tenslot
te wordt behandeld de discussienota planologische kernbe
slissingen, waarin gepleit wordt voor een verbetering van 
de inspraakprocedure en een scheiding tussen advisering en 
inspraak door de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Orde
ning. Besloten wordt er later op terug te komen. 
Op 3 juni wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereiding 
van de sectiebijdrage aan de W.B.S.-conferentie over de ge
westvorming. Naar aanleiding van het nummer over Grondpoli
tiekvanRoos in de Vuist wordt afgesproken de grondpolitiek 
als studiethema in het volgende sectiejaar aan de orde te 
stelle~. Verder zal op 16 augustus een discussiedag georga
niseerd worden over de Oriënteringsnota, die een week later 
in de Kamer behandeld zal worden. Aan de hand van een sche
ma zal een discussie gevoerd worden over een aantal hoofd
thema's uit de Oriënteringsnota en de resultaten van die 
discussie zullen voorgelegd worden aan leden van de fractie
commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De be
doeling is een confrontatie aan te gaan tussen verschillen
de standpunten der aanwezige partijleden en het voorlopige 
standpunt van de fractiecommissie. Tenslotte wordt op deze 
vergadering het sectiejaar geëvalueerd. Vastgesteld wordt 
dat het aantal geprogrammeerde onderwerpen te groot was 
voor een goede behandeling, het werken met een jaarplan 
moet worden voortgezet en bezien moet worden hoe overeen
komstig de nota van de W.B.S.-medewerkers de partij meer bij 
de socialistische meningsvorming over de ruimtelijke orde
ning betrokken kan worden, waar het gaat om het beleid op 
rijksniveau. Na de vakantie komt de sectie op 9 september 
weer bijeen. De discussiedag over de-oriënteringsnota en 
de conferentie over de gewestvorming zijn dan achter de 
rug. Beiden trokken veel belangstelling. Er is inmiddels 
door de voorzitter en secretaris een jaarplan opgesteld, 
waarin twee thema's centraal staan : de verstedelijking en 
de grondpolitiek als instrument voor ruimtelijke ordening. 
Eveneens is contact opgenomen met de gewesten om op die ma
nier de partij te betrekken bij de meningsvorming over de 
ruimtelijke ordening, toegespitst op de twee thema's. 
Daarover meer in het volgende verslagjaar. 
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Hoofdstuk VII - De overige secties 

De sectie gezondheidszorg is een gezelschap van 40 P.V.D.A.
deskundigen werkzaam in en rond de gezondheidszorg. De 
sectie heeft in het verslagjaar tweemaal vergaderd onder 
voorzitterschap van D. Dolman. Secretaris van de sectie is 
W.B.S.-medewerker Paul Friese, de administratieve assisten
tie wordt verzorgd door Margat Gunderman en vanaf 1 februa
ri door Jojo Clay. 
Op 31 oktober vergadert de sectie over de rijksbegroting. 
Namens de fractiecommissie volksgezondheid in de Tweede 
Kamer vertelt pg. Drenth wat de fractie zal gaan zeggen bij 
de begratingshandeling in de Tweede Kamer. Uitvoerig wordt 
door de sectie ingegaan op de positie van de eerstelijn 
gezondheidszorg. De sectie ondersteunt krachtig het initia
tief van de fractiecommissie om te pleiten voor de extra 
besteding van 100 miljoen ten behoeve van 25 wijkgezondheids 
centra. Eveneens wordt uitvoerig aandacht besteed aar. de op 
handen zijnde volksverzekering : een verstrekkingenpakket 
voor de gehele bevolking en opheffing van de loongrens en 
premie-inning. 
Op 27 februari vergadert de sectie over de discussienota 
'Socialisme tussen Nu en Morgen'. Aan de hand van een noti
tie van pg. Sengers stelt de sectie dat het recht op gezond
heidszorg wordt aangetast door de sociaal-economische onge
lijkheid, dat socialisten moeten strijden voor een verster
king van de gezondheidszorg en dat die zorg zo dicht moge
lijk bij de mensen thuis moet gebeuren. Afgesproken wordt 
dat pg. Sengers namens de sectie een commentaar zal schrij
ven voor de beginselprogram-commissie. Eveneens behandelt 
de sectie de nota van de W.B.S.-staf over het toekomstig 
functioneren van de W.B.S. De sectie concludeert dat zij 
nuttig is voor de partij, mogelijkheden ziet voor meer in
breng van partijleden werkzaam in de gezondheidszorg, haar 
dienstbaarheid aan de fractie in de Tweede Kamer wil behou
den en dat tenslotte met betrekking tot de gezondheidszorg 
het zwaartepunt van het W.B.S.-werk bij de sectie dient te 
liggen. De sectie licht toe dat haar nut voor de P.V.D.A. 
tweeërlei is; enerzijds functioneert de sectie als forum 
om met de leden van de Tweede Kamerfractie beleidsvoornemens 
van de regering te bespreken; anderzijds bestudeert zij on
derwerpen al dan niet aangedragen door de partij, inclusief 
de fractie. De toegankelijkheid van de studies dient welis
waar vergroot te worden, de uitvoering van de rapporten kan 
eenvoudiger en de prijs omlaag. Niettemin blijft dit studie-
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werk bij uitstek een taak voor de W.B.S. en dient de taak
omschrijving en samenstelling van werkgroepen, die dit 
studiewerk verrichten, te berusten bij de sectie. Loskoppe
ling van de sectie betekent een mogelijke verminderde be
langstelling van deskundigen, dat met een deskundigenregis
ter (zoals de W.B.S.-staf wil) niet gemakkelijk opgevangen 
of tegengegaan wordt~ Aldus de sectie in een commentaar op 
de nota van de W.B.S. 

De sectie Verkeer en Vervoer onder voorzitterschap van A. 
Heijstek kwam tijdens het verslagjaar regelmatig bijeen. 
Tal van onderwerpen op het terrein van verkeer en water
staat kwamen daar aan de orde. Uiteraard is ook in deze 
sectie uitvoerig gesproken over de posities van de secties 
in W.B.S.-verband. Uiteindelijk is besloten de sectie als 
zodanig te laten voortbestaan, zij het dat niet langer spe
çiaL ~etrekkingen zullen worden onderhouden tussen sectie 
en W.B.S. De sectie beschouwt zich in den vervolge als een 
werkgroep 'Verkeer en Waterstaat' van de partij en zal 
vooral functioneren als adviseur van de fractie. De sectie
leden die zich hebben aangemeld voor het deskundigenregister 
van de W.B.S. zijn te allen tijde, individueel of als groep, 
bereid bijdragen te leveren aan het W.B.S.-studieprogramma. 
Een belangrijke activiteit van de sectie gedurende het ver
slagjaar was het voltooien en doen publiceren van het rap
port Verkeerd Verkeer?!. Het rapport bevat een pleidooi 
voor de bevordering van het openbaar vervoer en het terug
dringen van het autovervoer. De auto dreigt ons land te ver
stikken, bedreigt het milieu en legt onevenredig beslag op 
de schaarse ruimte. Het openbaar vervoer is minder ruimte
vretend en milieubedreigend. Aan de ontwikkeling kleeft 
ook een belangrijke onrechtvaardigheid : in toenemende mate 
worden mensen gediscrimineerd die om financiële of princi
piële redenen niet kunnen of willen autorijden. socialisten 
dienen iedereen een gelijkwaardige kans op vervoer te bieden. 
Daartoe is bevordering van het openbaar vervoer gewenst. Het 
rapport draagt tal van maatregelen aan om dat doel inhoud 
te geven. Het secretariaat van deze sectie werd gevoerd door 
W.B.S.-medewerker Wim van Gelder, administratieve bijstand 
kwam aanvankelijk van Jannie de Weerd en vanaf 1 februari 
van Jojo Clay. 

De sectie Industriepolitiek en Wetenscha~sbeleid onder 
voorzitterschap van Melny Epema-Brugmaneeft zich het afge
lopen jaar beziggehouden met het bespreken van twee rege~ 
ringsnota's, de Energienota en de nota Wetenschapsbeleid. 
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In samenwerking met de S.G.G.P. is de reeds eerder in dit 
jaarverslag (zie onder S.G.G.P.) genoemde energieconferen
tie gehouden. Aan deze conferentie werd door zo'n 60 mensen 
deelgenomen. Een belangrijk vraagstuk dat op deze dag aan 
de orde kwam was dat van de centralisatie (of juist decen
tralisatie) van de besluitvorming met betrekking tot pro
duktie en distributie van energie. W.B.S.-medewerker Wim 
van Gelder trad op als secretaris van deze sectie, aanvan
kelijk Jannie de Weerd en later Jojo Clay zorgde voor de 
administratieve ondersteuning. 

Hoofdstuk VIII - De werkgroepen 

W.B.S.-werkgroepen zijn zo oud als de W.B.S. Deze werkgroepel 
konden op tweeërlei wijze ontstaan. Zij werden georganiseerd 
door en uit leden van de diverse secties of samengesteld 
door de W.B.S.-staf uit W.B.S.-deskundigen. In beide geval
len zetten deze over het algemeen zo'n vijf tot tien leden 
tellende werkgroepen zich aan bestudering van specifieke 
onderwerpen. Uit secties voortkomende werkgroepen zullen 
er in de toekomst niet veel meer zijn. Naast anders tot 
stand gekomen werkgroepen is gedurende het verslagjaar uiter· 
aard nog een aantal van dergelijke sectorale werkgroepen 
actief geweest. 

De werkgroep Farmacie zette haar studie onder leiding van 
H.C. van der Hoeven voort. In de loop van 1976 zal de werk
groep een eindverslag uitbrengen van haar onderzoek naar de 
positie van de apotheker, de farmaceutische industrie en de 
geneesmiddelen. 

De werkgroep ziekenhuizen en specialisten, die eerder ge
splitst werd in twee subgroepen, ondervindt moeilijkheden 
door gebrek aan secretariaatssteun. Paul Friese is secre
taris van de subgroep die zich bezighoudt met de mogelijk
heden tot normering en standaardisering van het medisch 
handelen van specialisten in ziekenhuizen. Op 14 oktober 
1974 komt deze subgroep bijeen om onder voorzitterschap van 
A. Polderman de balans op te maken en te bezien in hoeverre 
op redelijke termijn een bruikbaar rapport kan worden aange
leverd. Secretaris en voorzitter maken vervolgens een eind
verslag van de subgroep waarin onder meer benadrukt wordt 
dat gegevens over het medisch handelen van specialisten nau
wel~jks toegankelijk zijn, het verzamelen de spankracht van 
de subgroep te boven gaat en de subgroep derhalve geen moge-
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lijkheden ziet om de zich gestelde opdracht uit te voeren. 
De andere subgroep, onder leiding van A. Draaisrna, blijkt 
eveneens gehinderd te worden door gebrek aan secretariaats
steun. Beide voorzitters besluiten om de subgroepen weer 
samen te voegen en daarom komt op 23 januari de volledige 
werkgroep bijeen. Polderman neemt het voorzitterschap op 
zich en Paul Friese wordt secretaris. De grote opkomst bij 
deze vergadering duidt op het belang van de ziekenhuispro
blematiek en de wens deze politiek te beïnvloeden. Op aan
dringen van de secretaris wordt afgesproken met de fractie
commissie Volksgezondheid overleg te plegen over de moge
lijkheid de werkgroep politiek te laten functioneren. Dit 
overleg vindt plaats op 6 februari met een vertegenwoordi
ging van de werkgroep. Die doet op 19 februari verslag aan 
de werkgroep. De vergadering besluit om de ziekenhuispro
blematiek in algemene zin aan de orde te blijven stellen, 
met ndrne de verdeling van de ziekenhuiscapaciteit over ons 
land. In het bijzonder wil de vergadering ingaan op de fei
telijke problematiek, zoals het sluiten van ziekenhuizen 
met behulp van de wet ziekenhuisvoorzieningen. Op 26 rnaart 
komt de werkgroep voor het laatst bijeen en besluit om voor
taan als adviesgroep de fractiecommissie ter z1jde te 
staan, indien wijzigingen op de wet ziekenhuisvoorziening 
ingediend worden. 

De werkgroep wijkgezondheidscentra onder voorzitterschap 
van J.R. Boerlage komt in het verslagjaar vijf maal bijeen. 
Omstreeks rnaart wordt een concept-rapport besproken dat is 
opgesteld door Boerlage, Jan Harnel en werkgroepsecretaris 
Paul Friese. Op 16 mei wordt het rapport besproken in het 
curatorium, waarna tot officiële publicatie wordt overge
gaan. De werkgroep besluit een brief te schrijven aan de 
fractiecommissie Volksgezondheid om aan te dringen op de 
vervulling van een aantal financiële voorwaarden op rijks
niveau. Tevens wordt besloten in samenwerking met de S.G.G.P. 
en de Stichting Vorming P.V.D.A. een cursus voor raadsleden 
te organiseren. Als discussiemateriaal zal een handleiding 
geschreven worden, waarin voor P.V.D.A.-raadsleden staps
gewijs wordt aangegeven hoe een wijkgezondheidscentrum op 
te richten, welke problemen ontmoet kunnen worden en hoe 
die zijn op te lossen. Door middel van een ingevoegde brief 
worden partijgenoten-lezers opgeroepen materiaal op te stu
ren naar de werkgroep indien men bezig is in afdeling of 
partijgewest met de oprichting van wijkgezondheidscentra. 
Drie afdelingen reageren : Utrecht (Lunetten) , Amsterdam 
(Bijlrnerrneer en Osdorp) • De publicatie krijgt een ruime en 
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goede dag- en weekbladpers. Alleen de NRC/Handelsbladredac
tie nodigt uit tot een vinnig tegencommentaar. In de tweede 
druk worden de perscommentaren opgenomen. Het aantal ver
kochte rapporten nadert de duizend. Bij inventariseren van 
de afnemers blijkt dat deze merendeels instituten, biblio
theken en organisaties zijn, die te rnaken hebben met de 
welzijns- en gezondheidszorg. F.aadsleden en individuele 
kopers zijn opvallend slecht vertegenwoordigd. De nazorg 
van de publicatie zal daarom vooral gericht zijn op deze 
groep. 

die reeds vele 
jaren de loop der 
jaren nogal gewijzigd is, heeft als opdracht een rapport 
te schrijven over woningbouw en volkshuisvesting. De werk
groep is voortgekomen uit de vroegere sectie Vol~shuisves
ting. In december legde de voorzitter, pg. Urnrath, het voor 
zitterschap neer en besloot de secretaris, W.B.S.-rnedewerke 
Paul Friese, in overleg met de W.B.S.-directeur en enkele 
leden van de werkgroep, de werkgroep terug te brengen tot 
een kerngroep van vijf leden, die eind 1975 een rapport 
dienen aan te leveren. De kerngroep krijgt als leden : 
Adri Buur, Dick Harnersrna, Eisse Kalk, Hugo Priernus en Paul 
Friese. De kerngroep komt vele malen bijeen, volgt nauwge
zet het structuuronderzoek bouwnijverheid en beslist in het 
voorjaar van 1976 over de definitieve inhoud van het rappor 
De bedoeling is om begin 1976 een concept-rapport de partij 
in te sturen en omstreeks april 1976, na verwerking van de 
reacties uit de partij, over te gaan tot officiële publi
catie. Het rapport wordt geschreven door W.B.S.-rnedewerker 
Paul Friese, daartoe bijgestaan door leden uit de kerngroep 
en deskundigen in en buiten de partij. 

De werkgroep onderwi~s, al enige jaren actief, komt een aan 
tal malen bijeen ome laatste voorbereidingen te treffen 
voor de voorbereiding van een publicatie, waarin nader zal 
worden ingegaan op de gewenste toekomstige structuur van 
het onderwijs. In deze publicatie zal achtereenvolgens aan
dacht geschonken worden aan het funderend onderwijs, het 
beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en aan permanente 
educatie en de functie van de educatieve centra. De publi
catie zal in 1976 het licht zien. 

De werkgroep Partij in Aktie houdt zich bezig met het door
denken van de mogelijkheid de P.V.D.A. om te vormen tot 
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'aktiepartij'. Op het partijcongres van september 1973 is 
in een resolutie de grondslag gelegd voor zo'n aktiepartij. 
Het partijbestuur heeft naar aanleiding hiervan de W.B.S. 
verzocht een nadere studie te verrichten. Het doel van de 
studie is na te gaan welke mogelijkheden er voor een poli
tieke partij zijn zelf als actievoerder op te treden, hoe 
de relatie zou moeten zijn tussen de P.V.D.A. en wat zich 
aandient als buitenparlementaire actie, voor welke strate
gische problemen de partij hierbij wordt gesteld, welke 
eisen een en ander aan de partij stelt, hoe de relatie zou 
moeten zijn tussen volksvertegenwoordigers en actievoerders, 
etc. Het is duidelijk dat het hierbij om een fundamenteel 
vraagstuk gaat, waarbij karakter, werkTtTijze en functioneren 
van de partij in het geding zijn. De werkgroep hoopt haar 
werkzaamheden voorjaar 1976 af te ronden. 

Er ··<_jn ook wel pogingen gedaan tot het oprichten van werk
groepen die {helaas) op niets uitlopen. Hoewel in een jaar
verslag de mislukkingen wellicht even interessant zijn als 
de eventuele successen zullen we ons hier, om wille van de 
ruimte, tot twee mislukkingen beperken. Een poging een 
werkgroep van de grond te tillen voor onderzoek naar de 
weerstand van mensen tegen veranderingen brengt het niet 
verder dan enkele voorbereidende bijeenkomsten. Ook de po
ging een werkgroep tot stand te brengen ter bestudering 
van de {vrouwen)emancipatie leidt niet tot succes. Door 
staflid Yvonne van Baarle wordt het probleem niettemin met 
grote voortvarendheid aangevat. 

Tijdens het verslagjaar worden geen pogingen ondernomen een 
'werkgroep economische toestand' op te zetten. Een verga
dering van de partijraad van september 1974 formuleerde een 
opdracht aan de W.B.S. vorm te geven aan een anti-werkloos
heidsbeleid. w.B.S.-medewerker Wim van Gelder besteedt veel 
aandacht aan de bestudering van de problematiek en bereidt 
een notitie voo~ die uitgangspunt zal kunnen zijn van nade
re studie. 

Minder studieus, maar daarom niet minder belangrijk is het 
zgn. wethoudersoverleg. In het kader van dit overleg komen 
socialistische wethouderS van de grotere ge~eenten bijeen 
om over hun problemen te praten en praktische ervaringen 
af te zetten tegen theoretische opvattingen. Bij het overleg 
van de onderwijswethouders treedt Yvonne van Baarle als sec
retaris op. Het overleg-stadsvernieuwing wordt bijgestaan 
door Paul Friese. In beide gevallen verzorgt Jojo Clay de 
bijstand vanuit het W.B.S.-secretariaat. 
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Hoofdstuk IX - Overige activiteiten 

Het activiteitenoverzicht uit de vorige hoofdstukken is 
bij lange na niet volledig. Behalve dat W.B.S.-medewerkers 
(en deskundigen) actief zijn in de W.B.S. zelf nemen ze 
dikwijls (als adviseur bijvoorbeeld) deel aan de werkzaam
heden van partijcommissies. Verder schrijven ze artikelen 
en houden ze lezingen. 

Alvorens daarop in te gaan verdienen de internationale con
tacten van de W.B.S. afzonderlijke aandacht. De W.B.S. neemt 
deel aan de activiteiten van de S.I.R.C., de Socialist Inter 
national Research Council. Deze S.I.R.C. belegde in november 
1974 een bijeenkomst te Rome. Daar stond een door Henk van 
Stiphout enWimvan Gelder geschreven nota over industriële 
democratie in West-Europa ter discussie. Ook in Kopenhagen, 
in april 1975, kwam de S.I.R.C. bijeen. De discussies over 
industriële democratie werden voortgezet. Een definitieve 
versie van de nota zal in 1976 gepubliceerd worden. Voorts 
werd daar gesproken over mogelijkheden van economisch plan
ning aan de hand van een stuk van Geoff Bish, vertegenwoor
diger van de Britse Labour Party. 

Sommige conferenties, in de loop van dit verslagjaar gehou
den, vloeiden voort uit reeds eerder gepubliceerde cahiers. 
Zo in oktober 1974 in Amsterdam de conferentie naar aanlei
ding van het cahier 'Keerpunt in Sport'. De belangstelling 
was groot, de discussies waren fel. Vrijwel iedereen was 
het erover eens dat de recreatiesport van grote betekenis 
was. Over het belang van de prestatiesport liepen de meninge; 
ver uiteen. Gezien ook de reacties in dag- en vakbladen heb
ben cahier en conferentie beide bijgedragen tot een verdie
ping van het denken over het verschijnsel sport in de maat
schappij. 

De W.B.S.-conferentie over het cahier 'Arbeiderszelfbestuur' 
in december 1974 in Utrecht trok eveneens veel belangstel
ling. Wie over arbeiderszelfbestuur praat stelt de econo
mische orde ter discussie. In het klassiek-socialistisch 
denken speelt economische planning een belangrijke rol. 
Hoe verhoudt arbeiderszelfbestuur zich tot economische plan
ning? Is arbeiderszelfbestuur mogelijk onder kapitalisti
sche verhoudingen? Over deze en dergelijke vragen is het 
laatste woord voorlopig nog niet gesproken. Wie weten wil 
wat men er ter conferentie van vond leze het verslag dat 

92. 



van de dag gemaakt is. 

Tenslotte werd op de W.B.S. het secretariaat verzorgd van 
de beginselprogram-commissie; aanvankelijk door Wouter Gort
zak en Ludy van Boxel, later door Lies Janssen en Toon van 
der Aa. Lies Janssen en Toon van der Aa verzorgden boven
dien de verwerking van de reacties uit partijafdelingen, 
discussiegroepen en individuen op de discussienota 'Socia
lisme tussen Nu en Morgen'. Het verslag van hun bevindingen 
werd gepubliceerd onder de titel 'Beginselen als het ware'. 

Hoofdstuk X - Het W.B.S.-curatorium 

Het bestuur van de Wiardi Beekman Stichting berust bij het 
W.B.S.-curatorium. Hoewel dit bestuur als geheel verantwoor
delijk is voor de totale gang van zaken bij de W.B.S. houdt 
het zich op zijn bijeenkomsten voornamelijk bezig met twee 
aspecten en wel met : 

- het voorbereiden en vaststellen van het studieprogramma 
en de controle op de voortgang van het programma; 

- het beoordelen op grond van inhoudelijke samenhang en 
politieke relevantie van door de W.B.S. uit te brengen 
rapporten. 

De dagelijkse gang van zaken, alsmede de financieel-orga
nisatorische problemen, worden zoveel mogelijk afgehandeld 
door voorzitter, secretaris en penningmeester, uiteraard 
onder toezicht van het curatorium. Het ligt in de bedoe
ling van het curatorium een dagelijks bestuur in het leven 
te roepen, dat uit de voornoemde functionarissen, aange
vuld met enkele anderen, zal bestaan. 

Er hebben zich gedurende het verslagjaar enkele belangrijke 
veranderingen in het curatorium voltrokken. Voorzitter 
Hilda Verwey-Jonker trok zich als zodanig terug. In haar 
plaats werd Anne Vondeling, voorzitter van de Tweede Kamer, 
benoemd die deze niet-gehonoreerde nevenfunctie met groot 
enthousiasme aanvaardde. 
Voorts nam A.A. van Ameringen afscheid als lid van het cura
torium. Vele jaren lang nam hij het voorzitterschap waar, 
nog langer was hij lid. Om enige luister bij te zetten aan 
zijn afscheid besloot het curatorium een door W.A.A.M. de 
Roos te redigeren bundel van eerder door Van Ameringen in 
Socialisme en Democratie gepubliceerde artikelen uit te ge-
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ven. Deze bundel is inmiddels verschenen. Tijdens het ver
slagjaar werd nog geen opvolger voor Van AIDeringen benoemd. 
Ook het curatoriumlid P. Vinke, wiens drukke werkzaamheden 
verhinderden dat hij verder aan de bestuursactiviteiten 
deelnam, werd vooralsnog niet vervangen. Over de maatstaven 
die het curatorium aanlegt bij het zoeken van opvolgers, 
werd in één van de bijeenkomsten opgemerkt dat er naar ge
streefd moet worden een zo geschakeerd mogelijk curatorium 
in stand te houden, waarbij kwalificaties als links en 
rechts minder ter zake doen dan deskundigheid. Bij het voor
stellen van kandidaten aan het partijbestuur, dat de cura
toriumleden benoemt, zal dan ook vooral de deskundigheid 
van de kandidaten benadrukt worden. Een groot deel van de 
curatoriumvergaderingen gedurende het verslagjaar ging heen 
met discussies over de taak en de werkwijze van de W.B.S. 
na afsluiting van het project Gelijkheid. Verder werden de 
uit te brengen rapporten besproken en werd een aanvang ge
maakt met de bespreking van mogelijke toekomstige onderzoek
thema's. Voorts suggereerde het curatorium aan de redactie 
van Socialisme en Democratie over te gaan tot de instelling 
van een kernredactie, samen te stellen uit de voor een goed 
redactiebeleid te groot geachte bestaande redactie van het 
tijdschrift. Deze suggestie is door de s. en D.-redactie 
overgenomen. 

Het vervulde het curatorium met grote zorg dat het voorzit
ter, penningmeester en secretaris niet gelukt is voor het 
jaar 1975/1976 een sluitende begroting samen te stellen. 
Voor één keer was men echter bereid daarmee akkoord te gaan. 
Zeer ongaarne (en slechts voorlopig) stemde het curatorium 
in met de korting op de salarissen van een tweetal W.B.S.
stafleden wegens het vervullen van openbare functies (gemeen
teraad en provinciale staten) • 
Ook ging het curatorium slechts aarzelend mee met de op ini
tiatief van de W.B.S.-staf ondernomen pogingen om samen met 
de bureaus van andere politieke partijen tot een verbetering 
van de rijkssubsidieregeling te komen. Het streven naar een 
verbetering van de subsidieregeling op zichzelf werd onder
schreven, mede gelet op de regeling die inmiddels tot stand 
gekomen was voor de Vormingsinstituten van de politieke par
tijen, die het curatorium rechtvaardiger acht. 
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Hoofdstuk XI - Achter de horizon 

IJver en goede wil zijn nuttige eigenschappen, die zowel 
bij de gehonoreerde als de vrijwillige W.B.S.-rnedewerkers 
ruimschoots voor handen zijn. ze zijn echter onvoldoende 
om van de W.B.S. een ideaal instituut te maken. Het demo
cratisch-socialisme -behoeft onderzoek op meer terreinen dan 
onze stichting aan kan. Er worden ons meer vragen gesteld 
dan we kunnen beantwoorden. Dat er veel kritiek is op de 
W.B.S. is dus begrijpelijk, zij het niet altijd rechtvaar
dig. waar blijkbaar dikwijls zulke hoge verwachtingen wor
den gekoesterd is het onverrniidelijk dat deze regelrnatig 
worden teleurgesteld. In deze situatie kan geen ingrij-
pende verbetering gebracht worden. De financiële middelen 
staan zelfs geen bescheiden uitbreiding van de staf meer 
toe. In die richting hebben we dan ook geen plannen. Iedere 
rnog~lijke ruimte in de financiële sfeer zal in de eerste 
plaats worden aangewend om de W.B.S.-deskundigen zo doel
treffend mogelijk te organiseren, zodat deze vrijwilligers 
op zoveel mogelijk terreinen aan het werk kunnen gaan. Ook 
daarvan moet men zich echter geen al te vrolijke voorstel
lingen maken. Het aantal deskundigen is groot genoeg om 
daarvan wonderen te verwachten. De totale vaste bezetting 
van de W.B.S. bepaalt echter hoeveel hunner praktisch kun
nen worden ingeschakeld. Er kunnen niet meer werkgroepen 
aan het werk dan op het W.B.S.-bureau verwerkt kunnen wor
den. 

W.B.S.-staf en -curatoriUm zien de toekomst daarom optimis
tisch, maar niet zonder nuchterheid tegemoet. Onze inspan
ningen Z1Jn gericht op een ideale W.B.S., maar dit streven 
wordt gerelativeerd door het bewustzijn dat de verwezenlij
king van dit ideaal ook in de toekomst achter de horizon 
zal blijven. 
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Aanhangsel 

1~9~~-~~!~~2!!~-E~E-~2-2~E~~~~E-!2Z2 

R. Hajer 
P.J.G. Kapteijn 
T. Koopmans 
J. Hoogland 
A.P. Oele 
Th. Quené 
W.A.A.M. de Roos 
E. van Spiegel 
Th.A. Stevers 
J.A. Weijel 
G.E. Langemeijer 
H. Versloot 
H. Verwey-Jonker 
K.D. Dorsman (penningmeester) 
c. Poppe 
E. van Thijn 
F. van den Burg 
E. Dekker 
A. Vondeling (voorzitter) 
w. Gortzak (secretaris) 
L. van Boxel (verantwoordelijk secretariaatsmedewerker) 

De W.B.S.-medewerkers per 30 september 1975 en hun 

~~~!Y!~~!~~~-!~_!2Z1L!2Z2-~-----------------------
Yvonne van Baarle (socioloog) 

Taken : (vrouwen)emancipatie, onderwijs, cultuur; 
voorbereiding studie 'vrouwenemancipatie' (in eerste in
stantie : 'vrouwen in de politiek'); 
voorbereiding W.B.S.-commentaar op contourennota Van Keme
nade; 
redactie W.B.S.-cahier 'Een nieuwe gedaante voor het onder
wijs'; 
redactie van een door de W.B.S. uit te brengen bundel be
schouwingen van Van Kemenade; 
secretariaat wethoudersoverleg onderwijs; 
en namens de W.B.S. : 
medewerking 'vrouwenclub' van de P.V.D.A.; 
medewerking (Amsterdamse) werkgroep cultuur; 
medewerking steungroep politiek van de Rooie Vrouwen; 
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medewerking inventariserend verkiezingsprogram P.V.D.A.
P.P.R.; 
medewerking (overheids)werkgroep Prepensionering van de 
Commissie Open School; 
medewerking P.K., Roos in de Vuist; 
advisering individuele partijleden; 
lezingen voor o.a. partijafdelingen. 

Paul Friese (econoom) 

Taken : economie, ruimtelijke ordening, 1r1oningbouw, ge
zondheidszorg; 
secretariaat sectie ruimtelijke ordening; 
coördinatie werkgroepen verstedelijking en grondpolitiek; 
coördinatie werkgroep wijkgezondheidscentra; 
se·retariaat werkgroep volkshuisvesting; 
S' riaat wethoudersoverleg stadsvernieuwing; 
en la.l.J,,-..cns de W. B. S. 
meGewerker partijwerkgroep huren en saneren. Maakte uit
treksel uit nota-Van Dam over alleenstaanden en tweeper
soonshuishoudingen en schreef er commentaar op: 
medewerking inventariserend verkiezingsprogram P.V.D.A.
P.P.R.; 
medewerking P.K., Roos in de Vuist; 
advisering individuele partijleden. 

Wim van Gelder (econoom) 

Taken : economie, financiën, verkeer en vervoer; 
schrijven W.B.S.-studie economische situatie en werkloos
heid; 
secretariaat sectie verkeer en vervoer; 
eindredactie rapport 'Verkeerd Verkeer?!'; 
schrijven rapport Industriële democratie in Europa; 
internationale contacten; 
en namens de W.B.S. : 
medewerking inventariserend verkiezingsprogram P.V.D.A.
P.P.R.; 
lezingen voor o.a. sociale academies, management opleidings
centrum, partij-afdelingen; 
lid personeelsvertegenwoordiging partijbureau; 
vertegenwoordiger vakbeweging partijbureau; 
artikelen in P.K., Roos in de Vuist. 
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Wouter Gortzak (sociograaf) 

Taak : W.B.S.-directeur; 
secretaris curatorium W.B.S.; 
en namens de W.B.S. : 
coördinatie beginselprogram-commissie; 
adviserend lid D.B./P.B. van de P.V.D.A.; 
algemeen bestuur S.V.P.; 
kernredactie Socialisme en Democratie; 
medewerking campagnecommissie P.V.D.A.; 
medewerking partijcommissie Linkse Krant; 
artikelen voor P.K., Roos in de Vuist; 
lezingen voor partij-afdelingen, medewerking studium gene
rale universiteiten, e.d. 

Pieter Nieuwenhuijsen (politicoloog) 

Taak : secretariaat S.G.G.P.; 
adviseur D.B./A.B. S.G.G.P.; 
secretaris redactie 'De Gemeente'; 
permanent landelijk overleg Statenfracties; 
samenwerking raads-/statenleden P.P.R., P.S.P., D'66; 
werkgroep Gewestvorming; 
werkgroep Partij in Aktie; 
voortgang Gewestvorming/Bestuursreorganisatie; 
redactie onderzoek collegevorming; 
en namens de W.B.S. : 
lid algemene werkredactie Roos in de Vuist; 
artikelen P.K., Roos in de Vuist. 

Ralph Pans (jurist) 

Taak :medewerker S.G.G.P.; 
assistent-secretaris S.G.G.P.; 
adviesverlening; 
adviseur D.B./A.B. S.G.G.P.; 
in alle overige S.G.G.P.-aangelegenheden plv. Nieuwenhuijser 
redactie 'De Gemeente'; 
opzetten werkgroep 'welzijn'; 
en namens W.B.S. : 
lid algemene redactie Roos in de Vuist; 
artikelen P.K./Roos in de Vuist. 

Jeltje de Vries-van Nieuwenhoven (documentaliste) 

Taak : bibliotheek en documentatie; 
en namens de W.B.S. : 
lid personeelsvertegenwoordiging partijbureau 
lid Korte Termijn Staf partijbureau 98. 



Ludy van Boxel (secretariaatsmedewerker) 

Taak : secretaresse van de directeur en als zodanig 
betrokken bij al diens werkzaamheden. 

Jojo Clay (secretariaatsmedewerker) 

Taak : secretaresse van Yvonne van Baarle, Paul Friese en 
Wim van Gelder. 

Margat Gunderman (secretariaatsmedewerker) 

Taak : secretaresse van de S.G.G.P. 

H.A. van Stiphout Gelijkwaardigheid Kluwer 

Max van den Berg e.a. Naar een socialisti
sche gemeentepoli-

S.G.G.P. 

S.G.G.P. 

Werkgroep 

Sectie V.en V. 

Toon van der Aa/ 
Lies Janssen 

A.A. van Ameringen 

oktober 1974 

december 1974 

april 1975 
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tiek Kluwer 

Eindnota Gewest
vorming 

De grote Ingreep 

Wijkgezondheids
centra 

eigen 
beheer 

eigen 
beheer 

eigen 
beheer 

Verkeerd Verkeer?! eigen 
beheer 

Beginselen als het eigen 
ware beheer 

Macht en Vrijheid eigen 

Keerpunt in sport 

Arbeiderszelf-

beheer 

bestuur verslag 

Energievoorziening verslag 

Prijs 

13,50 

9,50 

2,25 

3,50 

3,50 

3,50 

1,25 

3,50 

2,50 

3,50 



juni 1975 Gewestvorming De Grote 
Ingreep 

augustus 1975 Oriënteringsnota 
ruimtelijke 
ordening 

STATEN VAN BATEN EN LASTEN ============================== 

Salarissen en sociale lasten 
Bureaukosten 
Studie- en werkgroepen 
Huisvestingskosten 
Bibliotheek 
Abonnementen 
Diverse vergaderingen 
Kosten bureauleiding 
Sektie Gewest 1 Gemeente en 

Provincie 
Accountant 
Projekt begingselprogramma 
Kosten donatie-aktie 
Internationale kontakten 
Diverse kosten 
Computerkosten 
Voordelig saldo 

1974/1975 

f 403.924117 
46.173185 

6.673176 
37.152115 

4.499138 
5.679127 
2.424154 
3.652150 

60.439159 
1.6001--
3.160156 
5.539171 
3.197135 
9.045169 
2.9071--

183166 

3150 

1973/1974 

f 331.759157 
28.045170 

4.430120 
26.220169 

4.033168 
4.076149 
2.524137 
2.932150 

41.233186 
1.4001--

I 

4.493190 
I 

5.763162 
-~--
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Donaties 
Donatie-aktie 1972/1973 
Donatie-aktie 1973/1974 
Donatie-aktie 1974/1975 
Kontributies Sektie Gemeente 

en Provincie 
Brochures 
Interest 
Subsidie "De Centrale" 
Subsidie Overheid 
Bijjrage Partij van de Arbeid 
Bi~~ra0~ idem: Fonds bij-

e aktiviteiten 
Bijdrage Verkiezingsfonds 
Diverse baten 
Nadelig saldo 
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1974/1975 

63.643,80 

' 10.985,42 
48.077,49 

' 5.706,15 
10.647,69 
50.000,--

172.012,63 
102.500,--

105.000,--
17.300,--
10.380,--

1973/1974 

f 53.065,45 
3.169,25 

50.931,25 
- --' 

93.863,45 
3.731,36 
3.324,85 

60.000,--
76.117,98 

- --' 
33.891,05 

- --' 
' 78.819,94 



VORMING EN SCHOLING 

1. Voorwoord 

De sektor vorming van onze partij kan terugzien op een doorbraak
periode voor haar organisatorische en financiële onderbouw. Daarmee 
is de weg geopend voor toename en intensivering van vormingsaktivi
teiten in onze partij. De voorbereidingen van overheidssubsidie voor 
het vormingswerk van politieke partijen leidden tot een zeer accep
tabel resultaat. Na diverse schriftelijke en mondelinge toezeggingen 
werd op 29 mei 1975 de subsidieregeling bekend gemaakt, waarvan de 
inhoud nagenoeg volledig aan onze wensen tegemoet kwam. 
De regeling trad in werking met terugwerkende kracht per 1 januari 
1975. Ondanks de onzekerheid begin 1975 heeft de vormingscommissie 
in die periode voorbereidingen getroffen m.b.t. oL·ganisatie, pro
grammering en mankracht. Allereerst werd als voorwaarde voor subsi
diëring de stichtingsvorm (i.v.m. financiële duidelijkheid) wense
lijk ~Pacht door de overheid. Met het oog daarop werden statuten 
ontworpen en ter goedkeuring aan het partijbestuur voorgelegd. Ver
der werd de reeds lang bestaande vormingscommissie tot stichtings
bestuur benoemd door het partijbestuur. Op 20 februari 1975 werd bij 
pg. notaris A. v.d. Velde te Staphorst de "Stichting Vormingswerk 
P.v.d.A." opgericht. Ien v.d. Heuvel en Jan van Bergen vertegenwoor
digden het bestuur bij de notariële formaliteiten. Inmiddels werd be
sloten een administratieve kracht en een tweede en derde vormings
konsulent aan te trekken. Meer middelen geven meer mogelijkheden. 
Het bestuur heeft niet de pretentie gehad om in één klap een beleid 
uit te stippelen waarmee we midden in de (partij-)roos zouden schie
ten. Van begin af aan hebben we ons duidelijk gerealiseerd dat we 
nog onvoldoende inzicht hadden in de behoeften van de partij. Tevens 
wilden we voorkomen van bovenaf een pakket aktiviteiten te droppen 
zonder dat de partij daarom gevraagd heeft. 
De lijn voor de toekomst werd dus niet vastgesteld. Geleidelijk en 
al werkende hopen we de komende jaren tot een vormingsaanbod te komen 
waar de partij van top tot basis het meeste baat bij heeft. 
Om alvast een start te maken werd besloten het kursuspakket uit te 
breiden met name voor de raadsleden. Hoge prioriteit kreeg het wer
ken met vrouwelijke leden en het scholingswerk in gewesten en af
delingen. Wat dat laatste betreft hebben we ons opnieuw gerealiseerd 
dat de onderbouw daarvoor, zoals plaatselijke scholingskommissies, 
veelal nog ontbreekt. Vooral hieraan - zo werd vastgesteld - zal de 
komende tijd mankracht en financiën besteed moeten worden. Dit vanuit 
de overweging dat scholing ter plaatse een van de voorwaarden is om 
leden aktief bij het partijwerk te betrekken en mede hierdoor te 
voorkomen dat de dienst in toenemende mate door een beperkrepartij
elite wordt uitgemaakt. 
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Tevens zou dan een begin gemaakt moeten worden met kaderkursussen 
voor afdelingsbestuurders. Dit alles is noodzakelijk om het draag
vlak van aktiviteiten aan de basis van de partij te verbreden. 
Met enthousiasme is de nieuwe staf gestart. Samen met bestuur en 
partij wordt gestreefd naar een op behoeften van leden en afdelingen 
afgestemd vormingsaanbod. Samenwerking met betrokkenen zal daarbij 
ons uitgangspunt blijven. 

II. Organisatie 

Evenals voorgaande jaren werden de vormingsaktiviteiten samen met de 
vormingskommissie voorbereid. De vormingskonsulent (Jan van Bergen) 
voerde deze uit. Zoals bekend deden zich in de loop van het jaar 
ingrijpende ontwikkelingen voor in de organisatie: 
- De afdeling vormingswerk werd Stichting Vormingswerk P.v.d.A. 
- De vormingskommissie werd stichtingsbestuur. 
- overheidssubsidie zorgde voor een verdrievoudiging van het budget. 
- Medio april kwam Lia Snijders in dienst t.b.v. het sekretariaat. 
- Nadat aanvankelijk een sollicitatieprocedure op gang werd gebracht 

voor een 2e vormingskonsulent, werd tijdens de procedure duidelijk 
dat een 3e konsulent financieel mogelijk was. Op 1 augustus traden 
Dinie Melton en Wim Bos in dienst. Tegelijk werd een nieuw pand 
betrokken in de direkte nabijheid van het partijburo. 
Vóór en tijdens de sollicitatie werd met het bestuur een taakaf
bakening tussen de stafleden in de nieuwe burobezetting afgesproken. 
In hoofdlijnen kwam deze er als volgt uit te zien: 

Jan van Bergen 

Wim Bos 

Dinie Melton 

Lia Snijders 

- koördinatie, financiën, bestuur 
- kursussen op vormingscentra 
- scholing raads- en statenleden 
- diskussieprojekten 

- vormingswerk in gewesten en afdelingen 
aktiewerk, werkende jongeren 

- diskussieprojekten 

- vormingswerk met Rooie Vrouwen 
- vormingswerk in gewesten en afdelingen 
- Vereniging voor Socialistische Opvoeding 

- Administratie en archief 
- Dokumentatie 
- Vereniging voor Socialistische Opvoeding 

Vanaf 1 augustus 1975 funktieneert bovenstaande bezetting. Er wor
den wekelijks stafbesprekingen gehouden. De staf heeft zich deze 
eerste maanden bezig gehouden met introduktie, inwerking en voor
bereiding van een nog uit te brengen beleidsnota over struktuur, 
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doel en werkwijze vanle Stichting in relatie met de P.v.d.A. van 
basis naar top. 

Bestuur 

Gedurende het verslagjaar maakten 12 partijgenoten deel uit van de 
vormingskommissie, vanaf 20-2-1975 bestuur genaamd: 

Mw. J. Bakker, direkteur van "de Born" in Bennekom 
Dhr. E. van den Brink, direkteur Nationale Commissie voor Ontwikke
lingssamenwerking 
Mw. C. Dales, direkteur van "Kerk en Wereld" in Driebergen 
Dhr. J. Goorhuis, kursusleider A.G. der Woodbroekers in Kortehemmen 
Dhr. W. Gortzak, direkteur Wiardi Beekman Stichting 
Mw. C. van den Heuvel-de Blank, voorzitter Vrouwenkontakt P.v.d.A., 
vice-voorzitter van P.v.d.A. 
Dhr. G. Heyne den Bak, sekretaris van de P.v.d.A. 
Dhr. A. Kranendonk, kursusleider A.G. der Woodbrookers in Bentveld 
Mw. W. Velders-Vlasblom, wethouder te Utrecht 
Dhr. J. van de Woord, personeelschef ziekenhuis Heerenveen 
Mw. M. Wuthrich, sekretaris Rooie Vrouwen P.v.d.A. 
Dhr. W. v.d. Zandschulp, bestuurslid P.v.d.A., politiek vormings
werker Universiteit van Utrecht 

Op 12 april werd Ien van den Heuvel op het partijkongres gekozen 
tot partijvoorzitter. Dit betekende dat zij wegens drukke werkzaam
heden het voorzitterschap van ons bestuur opgaf. Op de bestuursver
gadering van 28 mei 1975 werd Eddy van den Brink tot voorzitter ge
kozen. Nieuw in het bestuur kwam Flip Buurmeijer, lid van het par
tijbestuur, alsook Beb Velders, die tot sekretaris/penningmeester 
werd gekozen. Het dagelijks bestuur dat 6 maal bijeenkwam werd ge
vormd door Eddy van den Brink, Ans Bakker, Beb Velders en Flip 
Buurmeijer. Het algemeen bestuur vergaderde eveneens 6 maal, fre
quenter dan gebruikelijk. Verschillende van deze - extra - be
sprekingen waren gewijd aan de voorbereiding en opzet van het 
nieuwe buro en het zorgvuldig afhandelen van de sollicitaties. 
Daarnaast werd door het bestuur een begin gemaakt met het doordenk
en en vaststellen van toekomstige prioriteiten in het vormingswerk 
binnen de partij. De nadere invulling van het kader waarbinnen de 
nieuwe stichting zou moeten gaan werken, werd uitgesteld tot la
tere datum. Hiermee stelde het bestuur zichzelf en de nieuwe staf 
in de gelegenheid al werkend en inspelend op wensen en gebeurte
nissen in de partij - later - tot een overwogen struktuur en werk
wijze te komen. 
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III. Aktiviteiten 1 oktober 1974 - 1 oktober 1975 

Zoals duidelijk zal zijn heeft het afgelopen jaar vooral in het teke 
gestaan van overgang naar een "volwaardig" buro vormingswerk. Dit 
heeft van betrokkenen veel aandacht gevraagd. Te denken valt hierbij 
aan: 
- overleg met ministerie; partijbestuur e.a. over subsidiëring; be

stedingen; huisvesting e.d.; 
het van de grond brengen van de stichtingsvorm; 
sollicitatieprocedures voor 3 medewerkers; taakafbakening nieuwe 
medewerkers; 
zoeken van huisvesting; 
het ontwikkelen van voorgenomen aktiviteiten; 

- het op poten zetten van het buro; inrichting; administratie en 
teamvorming. 

Aangezien de 2 nieuwe konsulenten pas op 1 augustus in dienst kwamen 
hebben zij in het verslagjaar nog nauwelijks invloed op de aktivi
teiten kunnen uitoefenen. Onderstaande aktiviteiten moeten dan ook 
nog hoofdzakelijk tegen de achtergrond van de "eenmanswinkel" gezien 
worden. 

1. Kursussen 

a. Kursus maatschappelijke en politieke vorming (KUMAVO). 
Deze tweejarige kursus van totaal 16 weekenden bevat een inleiding 
in de economie en sociologie en behandelt de verschillende geeste
lijke stromingen van waaruit de politieke partijen zijn ontstaan: 
katholicisme, calvinisme, liberalisme, kommunisme, marxisme en so
cialisme. Verder komen door de kursisten zelf gewenste aktuele maat
schappelijke en politieke onderwerpen aan de orde. Het is een kursus 
die we reeds vele jaren opzetten samen met enkele vormingscentra en 
die in een flinke behoefte blijkt te voorzien. 
Zowel bij de Arbeidersgemeenschap van de Woodbroekers in Bentveld en 
Kortehemmen als op de Born in Bennekom werd met eerstejaars gestart, 
totaal plm. 100 kursisten. 

b. Diskussie en vergadertraining. 
Deze kursus bestaat uit 3 weekenden en bevat een intensieve oefening 
in het gesprek, de diskussie en de besluitvorming. Inzicht en vaar
digheid in doelmatige kommunikatie zijn doel. Met name afdelingsbe
stuurders en diskussieleiders nemen deel. 
de Bern, Bennekom: 40 deelnemers (2 kursussen) 
Kerk en Wereld, Driebergen: 25 deelnemers 
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c. Kursussen voor raadsleden. 
Hoewel er voor raadsleden plaatselijk en regionaal regelmatig thema
bijeenkomsten worden opgezet, hebben we ook nu weer e~n aantal kur
sussenaangeboden op vormingscentra met een algemeen onderwerp. Zo 
werden weekends gehouden over welzijnsbeleid, gemeentefinanciën, so
cialistische visie op gemeentepolitiek. 
Een bijeenkomst voor nieuwe wethouders werd belegd in Bentveld. Op 
de Born vond een kursus yoor vrouwelijke raadsleden plaats en werd 
een kursus vergadertraining voor nieuwe raadsleden opgezet. 

d. Kursus voor ombudslieden. 
In toenemende mate komt in de partij het door het ombudsteam van de 
2e Kamerfraktie gekoördineerde ombudswerk van de grond. Vele nieuwe 
ombudsmannen en vrouwen meldden zich aan bij de landelijke ombuds
medewerker: Rob de Vries. Leren andermans problemen te hanteren is 
niet zo eenvoudig. Toch is dat juist de taak van de ombudsmedewer
kers en vervullen zij op die wijze een belangrijke schakel tussen de 
burger die vastgelopen is en de instantie of partij die de betrokkene 
kan helpen. 
Om hen bij dit werk te ondersteunen zijn een 3-tal kursussen (train
ingen) gehouden op de Born, in Kortehemmen (Fr.) en op Kapellerput 
in Heeze (N.Br.). Op deze wijze werden plm. 80 ombudslieden bege
leid. 

e. Jongeren. 
Voor de jongere partijleden werden door de F.J.G. een aantal weekend
bijeenkomsten op vormingscentra belegd o.a. over Vrede en Veiligheid, 
beginselprogramma en jongerenhuisvesting. Onze inbreng hierbij was 
hoofdzakelijk van financiële aard. 

f. Vrouwen. 
In het werk van de Rooie Vrouwen is altijd grote aandacht besteed 
aan vorming en scholing. 
In samenwerking met de S.V.P. en het Vormingscentrum "De Born" te 
Bennekom organiseerden de Rooie Vrouwen: 
- een kursus voor vrouwelijke gemeenteraadsleden op "De Born" te 

Bennekom (oktober 1975); 
- een kursus voor diskussieleidsters, ter begeleiding van de beginsel

programdiskussie in vrouwengroepen (28-30 januari 1975, "De Born", 
Bennekom; 

- twee kursussen voor leden van het gewestelijk kader van de Rooie 
Vrouwen in april 1975, "De Born", Bennekom; 

- een kursus voor leidsters van drempelkursussen (26-28 september 1975, 
"De Born", Bennekom); 

- drie trainingsdagen voor de diskussieleidsters op de Rooie-Vrouwen-dagen; 
-een vormingskursus voor de hoofdbestuursleden in april 1975, "De Born", 

Bennekom. 
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De Rooie Vrouwen breidden hun werkgroep Werkende Meisjes uit tot een 
werkgroep Werkende Jongeren, die onder de hoede van de S.V.P. het 
projekt "Gastdocenten naar vormingscentra voor werkende jongeren" 
voortzet. 

In de verslagperiode vonden experimentele drempelkursussen voor nieuwe 
vrouwelijke leden plaats in Amsterdam, Purmerend, Den Haag, Dordrecht, 
Utrecht en Noord-Holland-Zuid. 
Met de eerste training van leidsters voor deze kursussen werd een 
nieuwe periode ingeluid. In nauwe samenwerking met de Rooie Vrouwen 
is de koördinatie en uitbouw van de drempelkursussen in handen gelegd 
van S.V.P.-stafmedewerkster Dinie Melton. De belangstelling voor de 
drempelkursus, bestaande uit 6 avonden en twee weekends, is overwel
digend. 
Het hoofdbestuur van de Rooie Vrouwen werkte mee aan het uitdenken en 
opzetten van plaatselijke en regionale studie- en vormingsbijeen
komsten. 

g. Gewestelijke en afdelingsaktiviteiten. 
Plaatselijke scholingsbijeenkomsten lijken ons van het grootste be
lang. Het afgelopen jaar is in enkele gewesten en een aantal afdeling
en hiermee gestart. Helaas is ons gebleken dat wij lang niet altijd 
weten op welke plaatsen men bezig is. In Brabant-Oost en Limburg is 
het zo langzamerhand een traditie geworden elk seizoen enkele scho
lingsdagen te beleggen. Een uitstekende zaak die blijkens de deel
name in een grote behoefte voorziet. Gewestelijke scholingseemmissies 
zorgden voor de opzet en uitvoering van deze succesvolle bijeenkomsten. 
Ook in Overijssel, Groningen en Zuid-Holland werden diverse bijeen
komsten belegd. Het gewest Amsterdam werkt volgens het model Brabant
Oost: 4 bijeenkomsten over socialisme, partijorganisatie, aktiepartij 
en gemeentepolitiek. Dit alles voor nieuwe leden en geinteresseerde 
kiezers. Het distrikt Dordrecht belegde diverse avonden voor af
delingsbestuursleden over politiek inhoudelijke en organisatorische 
problemen. Verder heeft in het gewest Gelderland het nieuw gekozen 
gewestelijk bestuur zich een weekend teruggetrokken op een vormings
centrum. Naast onderlinge kennismaking was de bedoeling om werkzaam
heden te inventariseren en tot een goede taakverdeling te komen. Men 
overweegt na elke jaarvergadering een dergelijk weekend op te zetten. 
Een initiatief dat het overnemen waard is. Een goede teamvorming en 
afgewogen taakverdeling bij de start van elk nieuw gewestelijk be
stuur kan de beste waarborg zijn voor gewenst funktioneren. 
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~~-~~~~~-~~-~~!!!~~~!~ 
In de periode 73-74 werd in diskussiegroepen en afdelingen uitvoerig 
over Vrede en Veiligheid gediskussieerd aan de hand van een diskussie
nota en dokumentatiemap. Aan de opzet en voortgang hiervan hebben we 
in het vorige jaarverslag ruime aandacht besteed. 
wat in de verslagperiode viel was de uitwerking van de enquête onder 
diskussiedeelnemers en de resultaten van het onderzoek onder een steek
proef uit de PvdA-leden en een steekproef uit de nederlandse kiezers. 
Ongeveer 1500 vragenlijsten moesten we laten koderen, uitwerken en om
zetten in komputertabellen. Het belangrijkste vonden we de verslag
legging van deze cijferbrei: met andere woorden hoe maken we van hon
derden tabelletjes met duizenden cijfertjes een verslag dat nog te 
lezen is. 
Met behulp van 2 partijgenoten 0. Scholten (politikoloog) en w. Meijer 
(econometrist) zijn we er aardig in geslaagd. In de eindnota is uit
gebreid het profiel van de diskussiedeelnemers geschetst. Verder is op 
hoofdonderwerpen verslag gedaan: NAVO-Warschaupact, de Amerikaanse 
militaire aanwezigheid in W-Europa, het Nederlandse NAVOlidmaatschap 
en - uitvoerig - hoe denkt de P.v.d.A.-achterban over de NAVO. 
De eindnota is toegestuurd aan alle afdelingen en diskussiegroepen. 
Bovendien vonden alle afgevaardigden naar het Vrede en Veiligheid
kongres (11 april 1975) de eindnota tussen hun stukken. 
Aangezien in dezelfde periode over dit thema bij de progressieve part
ners was gediskussieerd, besloot het overlegorgaan een gezamenlijke 
studiekonferentie Vrede en Veiligheid te houden van PvdA, PPR, PSP en 
D66 op 7 december 1974. De afdeling vormingswerk was nauw bij voorbe
reiding en opzet betrokken. Met 300 deelnemers werd een hele zaterdag 
over 3 onderwerpen gediskussieerd: Oost-West-dialoog; militair strate
gische verhoudingen; middelen in de buitenlandse politiek. Tevoren 
waren inleidingen op film vastgelegd, welke verdeeld over de dag wer
den gedraaid. Aan de hand van tevoren ontvangen stellingen werd in 
groepen gediskussieerd. Tot slot een plenaire zitting met de inleiders. 
Hoewel naar ons oordeel deze opiniërende bijeenkomst aardig was ge
slaagd,· gaven verschillende betrokkenen te kennen het nut van zo'n 
"vrijblijvende" bijeenkomst te betwijfelen. De neiging om tot be
sluitvorming te komen kon men slechts met moeite onderdrukken, hoe 
duidelijk het studiekarakter van de dag ook was benadrukt. 

Terugblik. 
Een beoordeling van het totale projekt voert terug naar het doel: in 
brede lagen van de partij een diskussie op gang brengen over vraag
stukken van het 15e partijkongres (april 197~ • Wat heet in brede 
lagen van de partij: 3000 deelnemers verdeeld over plm. 300 diskussie
groepjes; een aantal afdelingen die het onderwerp in een ledenver
gadering aan de orde stelde; vele individuele leden die zich in het 
onderwerp verdiepten en een reaktie stuurden. 
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Absoluut genomen op een ledenbestand van 100.000 kan men het aantal ak
tieve deelnemers gering noemen. Relatief gezien is de deelname aan dit 
projekt een topper geweest, nooit tevoren was er in de partij op een 
dergelijke schaal gediskussieerd over een thema. De inhoud van het 
diskussiemateriaal is positief gevonden. 
Het effekt op de besluitvorming in de partij is niet gemeten. Zeker is 
dat tijdens de voorbereiding van het15e partijkongres in de 
afdelingen de diskussie een rol heeft gespeeld: menige afdeling gaf te 
kennen zich bij de beoordeling van de PB-voorstellen te hebben laten 
leiden door het oordeel van diskussiedeelnemers. In andere afdelingen 
zorgden diskussiedeelnemers zelf voor het doorklinken van hun opvat
tingen. De eindbeslissing van het kongres vertoont in elk geval een 
aardige overeenkomst met de opinie van de diskussiedeelnemers, zoals 
deze uit de enqu~tes bleek. 
Voorzichtig samenvattend kunnen we uit reakties van betrokkenen, in
drukken uit afdelingen en eigen konstatering, konkluderen dat de doel
stelling van het projekt is verwezenlijkt. 
Voor wat een verdere analyse betreft willen we verwijzen naar de eind
nota, welke op aanvraag beschikbaar is. 
Alle onderzoekgegevens zijn overgedragen aan het Steinmetzarchief. 

~~-~~~~~~~~~-e~~~~~~!e!~~!~~ 
De in het vorige verslagjaar voorbereide diskussienota: "Socialisme 
tussen nu en morgen" kon in november 1974 toegestuurd worden aan alle 
afdelingen en diskussiegroepen. Naast een begeleidend schrijven werd 
een handleiding voor de diskussieleider en een vragenlijst meegezonden. 
Op 28 oktober werd in Nieuwspoort de diskussienota gepresenteerd aan 
de pers. 
Ongeveer 15.000 exemplaren hebben sindsdien hun weg in en buiten de 
partij gevonden. Via de Socialistische Uitgeverij Nijmegen was de nota 
ook in progressieve boekhandels te koop. Vanwege het feit dat de 
partij slechts 4 maanden tijd kreeg reakties in te sturen i.v.m. de 
verdere procedure voor het (later uitgestelde) beginselprogrammakongreE 
moest op een minimum aan eerste antwoorden gerekend worden. In totaal 
kwamen 350 reakties binnen, afkomstig van diskussiegroepen, afdelingen, 
vrouwenpraatgroepen en individuele leden. 
Suggesties voor inhoud en opbouw van het concept-beginselprogram (doel 
van deze eerste diskussierondel zijn samengevat in de WBS-brochure: 
"Beginselen als het ware". De PvdA-programmakommissie gaat nu met be
hulp van deze reakties en door eigen studie een concept-beginselprogram 
opstellen. 

IV. Vormingswerk in relatie tot andere aktiviteiten 

!~-~~~!~~-~~~~~~-§~~~~~~~~ 
Samenwerking met de W.B.S. vond met name plaats met betrekking tot 
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de raadsleden. Met de Sektie Gewest Gemeente en Provincie werden de 
kursussen voor raadsleden voorbereid en opgezet. Een diaserie over 
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening kwam tot stand-met als doel 
de diskussie in de afdelingen over dit onderwerp te ondersteunen. Mede 
dankzij onze financiële steun kon de scholingsbrochure: "Visie op een 
socialistische gemeentepolitiek" naar alle PvdA-raadsleden en Staten
leden worden gestuurd. 

~~-~~E!_Y~E~~~E_ê!~~~~~~2 
Sinds de E.V.S. zich naast financiële inzamelingsakties voor 3e Wereld 
projekte~ met name is gaan richten op bewustwordingsprojekten binnen 
de partij, wordt overlegd over opzet en uitvoering. 
Tevens zijn besprekingen op gang gekomen om op gewestelijk nivo inte
gratie met het vormingswerk op gang te brengen. 
Enkele studiekenterenties werden financieel mogelijk gemaakt. 

~~-~~~~~~2~~~~-e~~~~l!~~~~~E~!~~~E~~2 
Deze adviesgroep heeft zich o.a. beziggehouden met plaatselijke en 
regionale diskussies over de ondernemingsraad-nieuwe-stijl. Doel was 
om het partijbestuur te adviseren m.b.t. een in te nemen standpunt 
t.a.v. het in het najaar 1975 verwachtewetsvoorstel op de O.R. 
Met onze steun kwam een diskussienota tot stand. Daarnaast is met 
vertegenwoordigers uit deze adviesgroep, enkele van onze bestuurs
leden en een redakteur een brochure over arbeiderszelfbestuur geschre
ven. Deze is o.a. bedoeld voor de diskussie binnen de PvdA over de 
lange termijn visie op bedrijfsdemokratisering. 
Van de brochure: "Doe Het Zelf Bestuur" werden 3000 exemplaren gedrukt. 

~~-Y~~!~~~!~~2-~~~ 
Dankzij een vruchtbare samenwerking met de partijvoorlichters kon de 
samenstelling van de voorlichtingsbrochure: "Wegwijs in de PvdA" wor
den gestart. 
Al enkele jaren bleek een schreeuwende behoefte in afdelingen, bij 
leden, kiezers en geinteresseerden aan een handzaam overzicht van 
doelstelling en geschiedenis van het socialisme; ontstaan en ontwikke-· 
lingen van de PvdA en een overzicht van organisatie, werkwijze en werk
terreinen van onze partij. 25.000 Exemplaren werden gedrukt, waarvan 
meteen na gereedkomen 8.000 exemplaren over gewesten en afdelingen 
werden verspreid. 
Uit de eerste reakties is gebleken dat deze brochure i.nderdaad in de 
verwachte behoefte voorziet en o.a. wordt gebruikt voor informatie
bijeenkomsten en scholing. Verder zal hij op aanvraag worden gestuurd 
aan degenen die om informatie over de partij vragen: kiezers, scholen, 
vormingscentra enz. 
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~~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~p~~~~~ 
Deze organisatie, in het leven geroepen door politieke partijen en ge
subsidieerd door CRM, houdt zich bezig met het uitgeven van schrifte
lijke kursussen op politiek en maatschappelijk gebied. Het bestuur 
bestaat hoofdzakelijk uit vertegenwoordigers van politieke partijen. 
Namens de P.v.d.A. maakte Jan van Bergen deel uit van het bestuur. 
De P.v.d.A. zorgt voor een belangrijke afname van een aantal kursussen. 
Overleg werd geopend over de service die de SBK het vormingswerk van 
politieke partijen kan bieden. 

§~-~~~~~~~P-~~~~~~~~-~~~2~~~~ 
Aan het einde van het vorig verslagjaar bestond een projektgroep wer
kende jongeren. Deze projektgroep was voortgekomen uit een initiatief 
van de Rooie Vrouwen en bestond ook hoofdzakelijk uit kaderleden van 
de Rooie Vrouwenaangevuld met Jan van Bergen van de vormingsko~~issie. 
Doel van de werkgroep was om gastsprekers te scholen om gastlessen te 
geven aan vormingsinstituten van werkende jongeren. Twee problemen 
zijn steeds het hele verslagjaar aan de orde geweest, nl. onder wiens 
verantwoordelijkheid valt de werkgroep (waarbij men zelf dacht aan 
resp. partijbestuur, vormingskommissie of afdeling voorlichting van 
de partij) en de doelstelling van de groep. Dit meningsverschil 
over de doelstelling spitste zich toe op een aantal leden van de 
groep die kozen voor een projektmatige aanpak tegenover een aantal 
andere leden van de groep die meer op afroep informatie wilden geven 
over datgene waarvoor ze gevraagd werden. Natuurlijk lag dit menings
verschil niet steeds zo scherp als het hierboven is vermeld. Dàt de 
werkgroep niet tot uitspraken kwam is misschien nog wel te wijten 
aan twee zaken: Op de eerste plaats was de werkgroep, zoals gezegd, 
geen verantwoording schuldig aan een bepaald orgaan binnen de partij, 
terwijl zij zich wel als "iets" van de partij beschouwde. Gezegd 
moet worden dat de partij de groep wat in de lucht heeft laten hangen. 
Een tweede oorzaak kan ook gezocht worden in het grote verloop dat 
in de groep plaatsvond in het afgelopen verslagjaar. 
Uit het bovenstaande kan misschien een verkeerde conclusie worden ge
trokken, nl. dat er alleen gepraat zou zijn over problemen. Dat is 
niet het geval. Verschillende malen kon op aanvraag van vormingsinsti
tuten een gastdocent zijn taak vervullen. 
Gezien een eerdere toezegging (om bij uitbreiding van de sektor vor
ming) een van de medewerkers o.a. ter beschikking te stellen van de 
werkgroep werd besloten tot verder overleg met de werkgroep teneinde 
toch een begin te maken met de opzet van een systeem van gastdocenten. 
Aan het einde van het verslagjaar werd daar een begin mee gemaakt. 

7. De aktiekommissie 
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De aktiekommissie, ingesteld door het partijbestuur, is een logisch 
voortvloeisel van de partij-in-aktie gedachte. De aktiekommissie moet 
de aktiviteiten in het kader van de aktiepartij bundelen, stimuleren 
en zonodig koördineren. 
De aktiekommissie kwam het afgelopen verslagjaar tien maal bijeen, 
waarvan eenmaal gezamenlijk met de kampanje kommissie. 
De bijeenkomsten in het najaar van 1974 zijn voor het overgrote 
deel gewijd aan een notitle bestemd voor het kongres in april 1975 on
der de titel "aktie en organisatie". Ook het ontwerp van een resolutie 
werd hier opgesteld. Tijdens enkele bijeenkomsten in april van de kom
missie werd door een kleine werkgroep een notitie vervaardigd die tot 
doel had een aktiemodel te ontwerpen datte gebruiken is bij alle ak
ties die de partij op gaat zetten, rekening houdend met het feit dat 
de partij een regeringsverantwoordelijkheid draagt. 
Eerder in het jaar was een vergelijkende lijst opgesteld van eisen 
die overal in het land door werkloosheidskomitees werden gesteld met 
daartegenover de standpunten van de partij. Ook werd vanuit de aktie
kommissie aan het dagelijks bestuur een advies gegeven hoe aktief 
op te treden bij een snel stijgende werkloosheid en, gelijk daarmee 
opgaand, de alom verschijnende werklozenkomitees. 
Tegen de zomer werd mede naar aanleiding van een notitie van de kam
panjekommissie een begin gemaakt met het vaststellen van een lijst 
van punten (het hobbellijstje) die het komende jaar als voorstellen 
in de kamer zouden worden behandeld. Besproken werd welke strategie 
vanuit de partij gevolgd zou moeten worden en hoe deze belangrijke 
knelpunten "vertaald" konden worden naar het grondvlak. 
Het werk van de aktiekommissie wordt door de Vorming (Wim Bos) ge
koördineerd. Vertegenwoordigers van partijbestuur, Rooie Vrouwe, 2e 
Kamer, Ombudswerk, F.J.G., E.v.s. en W.B.S. maken deel uit van de 
aktiekommissie. 

ê~-Y~~~~!~!~~-~~~~-~~~!~!!~!!~~~~-ge~~~~!~2-iY~2t 
De Vereniging voor Socialistische Opvoeding komt voort uit een ini
tiatief van de Werkgroep Progressieve Opvoeding van de P.v.d.A. Deze 
in 1973 geinstalleerde werkgroep, waarin vanuit de Vorming Jan van 
Bergen zitting had, richtte zich via de PK en andere media tot pro
gressieve opvoeders met het manifest "Wij zijn bezorgd". Daarin wer
den opvoeders uitgenodigd tot het bijwonen van een bijeenkomst in 
Artis, waar gesproken werd over de problemen waarmee progressieve 
opvoeders in een kapitalistische maatschappij te maken krijgen. Deze 
Artis-bijeenkomst op 8 maart 1975 werd bijgewoond door plm. 150 pro
gressieve ouders en opvoeders. Op 26/27 april vond ee.n vervolg hierop 
plaats op de Volkshogeschool Olaertsduyn (plm. 60 deelnemers) • De 
deelnemers aan dit weekend besloten te komen tot het oprichten van 
een vereniging en wel de Vereniging voor Socialistische Opvoeding. 
Een kerngroep werd belast met de voorbereiding van een oprichtings-
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. vergadering. 
Deze kerngroep heeft z~ch, ondersteund door leden van de Werkgroep 
Progressieve Opvoeding en vanuit de Vorming Lia Snijders en Dinie 
Melton, gedurende de zomermaanden intensief met deze voorbereiding 

· beziggehouden. 
Eind augustus 1975 werd aan de deelnemers van het weekend op Olaerts
duyn en belangstellenden een uitnodiging gestuurd voor de oprichtings 
vergadering op 20 september in Artis, alsmede een krant waarin de 
kerngroep voorstellen deed t.a.v. doelstelling, struktuur e.d. van 
de vereniging. De oprichtingvergadering werd bijgewoond door plm. 
300 belangstellen. De oprichting van een Vereniging voor Socialisti
sche Opvoeding is echter niet doorgegaan, aangezien er tijdens de 
vergadering geen overstemming bereikt kon worden over de relatie met 
de P.v.d.A. Een aantal der aanwezigen wilde zich niet uitspreken 
over een band met de. P.v.d.A., omdat zij bang waren voor een exclu
sieve band met de P.v.d.A., die samenwerking met andere politieke. 
partijen en groeperingen in de weg zou staan. 
Na de mislukte oprichtingsvergadering is de kerngroep weer bij elkaar 
gekomen en bekijkt nu of alsnog een vereniging kan worden opgericht 
en hoe de relatie tussen die vereniging en de P.v.d.A. moet zijn. 
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EVERT VERMEER STIGTING 

Deze verslagperiode heeft zich voor de Evert Vermeer 
Stichting gekenmerkt door de voorbereiding tot de nieuwe 
bestuurlijke opzet en door de verdere verlegging van het 
aksent van de aktiviteiten naar de gewesten van de P.v.d.A. 

De afgelopen jaren werd rond 1 mei een bepaald;thema centraal 
gesteld, zoals Zuidelijk Afrika, Chili, Tanzania en in 1975 
Suriname. De nadruk lag in het begin daarbij sterk op de 
fondswerving, steeds echter gekoppeld aan informatie over 
het betreffende thema. Het bestuur van de E.V.S. vond deze 
aktiviteiten te eenmalig en besloot meer kontinuiteit na 
te streven. Daartoe probeert nu de E.V.S. via een geweste
lijke opbouw door te dringen naar de basis van de partij. 

De aktiviteiten van de E.V.S. kunnen in drie delen onder
scheiden worden, nl.: 
a. de bewustwording van de leden van de P.v.d.A. ten aanzien 

van de ontwikkelingsproblematiek; 
b. projekten in de Derde Wereld en 
c. scholingswerk van specifieke groepen in de P.v.d.A. 

Ad a.: 
Het bestuur van de E.V.S. is van mening dat de leden van de 
P.v.d.A. ook op mondiaal terrein konsekwenties moeten 
trekken uit hun keuze voor de P.v.d.A., een partij die 
immers een andere maatschappij wil nastreven, niet alleen 
nationaal. De E.V.S. ziet voor zichzelf een taak liggen bij 
deze bewustwording van de P.v.d.A.-leden. Het mondiale aspekt 
zal zijn rechtmatige plaats behoren te krijgen bij de 
beleidsbepaling van de partij. Hiertoe zal door de E.V.S. 
aang~sloten worden bij de aktiviteiten die de partij ont
plooit en bij de aktualiteit genoemd kunnen worden: 
de onafhankelijkheid van Suriname en de overkomst van vele 
voormalige rijksgenoten naar Nederland, de samenstelling 
van het beginselprogramma en van het verkiezingsprogramma 
voor de kamerverkiezingen van 1977. 
De struktuur van de E.V.S. is bij de verbreding van de 
aktiviteiten aangepast. Verderop in dit verslag wordt hierop 
teruggekomen. 

Ad b.: 
Het projektenwerk van de E.V.S. zal voortgezet worden. Het 
bestuur heeft voor de beoordeling van de projekten de volgendE 
kriteria opgesteld: 



1. Bevorderen de projekten, de demokratisering en/of de 
sociale en politieke bewustwording - waarbij speciaal 
gelet wordt op de zelfwerkzaamheid van de mens - en/of 
de ekonomische ontwikkeling, ten dienste van een 
socialistische samenleving? 

2. Bieden de projekten mogelijkheden tot feed-back? Zi~er 
reële mogelijkheden aanwezig dat er over het projekt 
informatie (terug)komt, die een basis van diskussie 
(en wellicht aktie) kan vormen voor plaatselijke of 
regionale groepen? 

3. Komen de projekten niet in aanmerking voor subsidiëring 
bij de overheid; Zijn er geen andere organisaties, 
bijvoorbeeld niet verbonden aan politieke partijen, die 
de projekten willen ondersteunen? 

Een van oudsher belangrijk projekt in het kader van de 
E.V.S. bleef ook dit jaar de Mayflowerschool van Tai Solarin 
in Nigeria. Dit projekt blijkt goed te passen in de drie 
vastgestelde kriteria. Per jaar brengen de deelnemers onge
veer f 35.000,= bij .elkaar. 
Mw. S. Sixma-van Dok koÖrdineert het Mayflowerprojekt nog 
steeds sinds het begin in 1956, 

Ad c.: 
Een derde prioriteit van de E.V.S. ligt in de benadering 
van speci~ieke groepen in de partij. Als voorbeeld hiervan 
kan worden genoemd de organisatie van informatie- en 
diskussiedagen voor gemeentebestuurders over de spreiding 
van Surinaamse Nederlanders. 

De verbreding van aktiviteiten vindt zijn weerslag in een 
nieuwe struktuur van de E.V.S. 
Terwijl het bestuur van de E.V.S. tot voor kort bestond uit 
twee vertegenwoordigers van de P.v.d.A., twee van de F.J.G. 
en twee van de Rooie Vrouwen plus een voorzitter benoemd 
door de partijraad, zijn nu zestien vertegenwoordigers van 
de zestien gewesten van de P.v.d.A. in het algemeen bestuur 
opgenomen. Deze zestien bestuursleden zijn de kontaktpersonen 
in de gewesten, waaromheen de aktiviteiten van de E.V.S. 
zich afspelen. In de gewesten kunnen naast de eerder ge
noemde landelijke thema's, ook thema's die meer plaatselijk 
of regionaal zijn, aangepakt worden. Het is de bedoeling 
dat de E.V.S. gaat bestaan uit een netwerk van gewestelijke 
groepen, waarbinnen en waar vanuit een mondiale bewust
wording op gang komt. Deze groepen doen tevens het beleids-
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voorbereidende werk voor de standpuntbepaling van de partij, 
waarover hierboven reeds is geschreven. De E.V.S.-bestuurders 
uit de gewesten spelen een zeer belangrijke rol als 
katalysator in hun gewest. 

Om een goed kontakt met het landelijke partijbestuur te 
waarborgen hebben in het nieuwe bestuur ook de algemeen 
en de internationaal sekretaris zitting. 

Tot 1 juli 1975 was het bestuur van de E.V.S. nog volgens 
de oude formule samengesteld, te weten: 

voorzitter 
sekretaris 
penningmeester: 
leden 

H. Wierenga 
A.M. Naber-Hoogsteder (Rooie Vrouwen) 
H.G. Ouwerkerk (P.v.d.A.) 
R. de Vos (F.J.G.) 
G.J. Heyne den Bak (P.v.d.A.) 
R. Hof-Brouwer (Rooie Vrouwen) 
vakature (F.J.G.) 

Na 1 julie 1975 werd de Evert Vermeer Stichting bestuurd 
volgens de nieuwe statuten. In het algemeen bestuur kregen 
zitting: 

voorzitter 
sekretaris 

penningmeester: 
leden 
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J.C. Koning (benoemd door de partijraad) 
H. van den Bergh (als internationaal 
sekretaris van de P.v.d.A.) 
H.G. Ouwerkerk (waarnemend) 
G.J. Heyne den Bak (als algemeen sekretaris 
van de P.v.d.A., tevens lid van het dage
lijks bestuur) 
P. van Veenen (voor Groningen, tevens lid 
van het dagelijks bestuur) 
G. de Jong (voor Friesland) 
E. Steinman-van Dinteren (voor Drente) 
H. Bijlsma (voor Overijssel) 
G. Lems (voor Gelderland) 
J. Kieboom-Akkermans (voor Utrecht) 
P. Bonte (voor Noord-Holland-Noord) 
G. Schilthuis-Coenraad (voor Noord-Holland
Zuid) 
N. eraroers (voor Zuid-Holland) 
J. Lustig (voor Zeeland) 
A. van der Graaf (voor Noord-Brabant-West, 
tevens lid van het dabelijks bestuur) 
mw. B. Ahlers (voor Noord-Brabant-Oost) 



w. Timmermans (voor Limburg, tevens lid 
van het dagelijks bestuur) 
H. Brosse (voor Amsterdam) 
J. Hendersen-van Nieuwenhuysen (voor 
Rotterdam) 
N. Ott-Gootjes (voor Den Haag) 

Verder werden "op kwaliteitszetels" tot lid van het algemeen 
bestuur benoemd: mw. B. Geugjes 

K. Roskam 
A. van der Hek 
P. Jeuken 

De Evert Vermeer Stichting is door de minister van Sociale 
Zaken aangewezen als tewerkstellingsobjekt voor erkende 
dienstweigeraars. De P.v.d.A. garandeert de daarmee op 
jaarbasis gemoeide gelden (f 10.000,=). Per 1 september 1975 
is in het kader van deze regeling Kees Tazelaar aangesteld. 
Daarnaast heeft de E.V.S. nog een medewerker voor half-time 
in dienst, nl. Cor de Vos die sinds 1 januari 1974 in dienst 
is. De taakverdeling tussen deze medewerkers is als volgt: 

Kees Tazelaar begeleidt de gewesten en afdelingen in hun 
aktiviteiten betreffende de ontwikkelingsproblematiek, veelal 
in nauwe samenwerking met de vertegenwoordiger van het 
gewest in het algemeen bestuur van de E.V.S. 

Cor de Vos houdt zich mèt de inhoudelijke aspekten van de 
ontwikkelingsproblematiek bezig en met de externe kontakten 
van de E.V.S. 
Verder zorgen de medewerkers voor de voorbereiding en de 
uitvoering van de bestuursbesluiten en de organisatie van 
de konkrete aktiviteiten van de E.V.S. 

Tussen 1 januari en 31 augustus 1975 werden enkele trainings
bijeenkomsten georganiseerd voor de leden van het algemeen 
bestuur. De nadruk van deze bijeenkomsten lag vooral op de 
methodiek van de organisatie van aktiviteiten rond de 
ontwikkelingsproblematiek. In enkele gewesten is in het 
verslagjaar al enige aktiviteit van de grond gekomen. Dit 
varieerde van een werkgroep "Socialisme en Derde Wereld" 
in het gewest Groningen tot deelneming aan de hulp bij de 
opvang van Surinamers in Limburg, Friesland en Drente. In 
Amsterdam bestaat er al enkele jaren een kommissie buitenland. 
In Gelderland werden voorbereidingen getroffen tot een ge-



westelijke vergadering over de problematiek van de A.K.Z.O. 
als multinational. In Rotterdam bestaat al jaren de E.V.S.
groep die zich bezig houdt met de mede-organisatie van de 
Rotterdamse 1 mei-bijeenkomsten naast de inzameling van 
fondsen voor de E.V.S.-projekten. In Noord-Holland-Noord 
kwam in Schoorl een regionale studiegroep bijeen met de 
bedoeling om elkaar op het internationale terrein te scholen. 
Dit geldt ook voor een groep Rooie Vrouwen in Amsterdam. 
In Den Haag is een eérste aanzet gemaakt tot de oprichting 
van een werkgroep "Vrede en Veiligheid". 

Op landelijk niveau bleef de Evert Vermeer Stichting kontak
ten onderhouden met het Strijdfonds Chili en het Tanzania 
Comité Nederland en werden kontakten gelegd na respektiève
lijk de 1 mei-aktie 1973. "Ik werk voor Chili" en de 1 mei
aktie 1974 "Tanzania als toetssteen". 

Op 25 november 1975 is het rijksdeel Suriname onafhankèlijk 
geworden. De E.V.S. vond dit een goede gelegenheid om dit 
land onder de aandacht van de leden van de P.v.d.A. te 
brengen. De nadruk heeft nog meer dan eerdere jaren gelegen 
op de informatieverstrekking en de politiek gerichte 
aktiviteiten. Hierbij werd nauw samengewerkt met de 
Solidariteits Beweging Suriname. In het kader van de i mei
aktie 1975 werd op 26 april een bijeenkomst georganiseerd 
"Suriname tussen afhankelijkheid en bevrijding" te Amsterdam. 
Hier waren ongeveer 300 personen aanwezig. Op verzoek van 
de gezamenlijke Surinaamse vakbonden kon na enkele artikelen 
en oproepen in de P.K. en "Roos in de Vuist" f 10.000,= 
naar Suriname worden overgemaakt voor een scholingsprojekt. 

In 1975 kwamen vele Surinamers naar Nederland. De opvang in 
Nederland bleek onvoldoende voorbereid. In verband hiermee 
is de E.V.S. deze opvang kritisch gaan bekijken, mede vanuit 
de gedachte dat de ontwikkelingsproblematiek niet alleen in 
de Derde Wereldlanden zelf speelt, maar ook in eigen land 
en dat ook in Nederland het nodige moet worden veranderd om 
tot werkelijke ontwikkelingssamenwerking te komen. 

ll8. 



CENTRUM VOOR LEVENSBESCHOUWING EN POLITIEK 

Het Centrum voor Levensbeschouwing en Politiek koos op de 
jaarvergadering in Bentveld op 9 november 1974, voor 1975 
de volgende mensen in het bestuur: 
de heer J.P.G. van Bergen, mw. G.J.v.d. Bosch-Brethouwer, 
de heer F.H.J.M. Daams, mw. J. Eckhardt-Heijboer, mw. A.A. 
in 't Veld, de heer J.J. Lind, de heer F.v.d. Made, de heer 
D.A.Th. van Ooyen, de heer L.H. Ruitenberg, de heer A. 
Soetendorp, mw. E.M. Storm-de Haas, de heer E.P. van Veld
huizen, de heer J.S. Wijne. 
Voorzitter, sekretaris en penningmeester waren respektieve
lijk de heer Van Ooyen, mw. Storm en mw. Eckhardt. 
Op genoemde jaarvergadering kreeg het bestuur van de deel
nemers van het Centrum de opdracht zich wat aktiever op te 
stellen. Deze opdracht resulteerde in de oprichting van een 
aantal werkgroepen, te weten een werkgroep "Abortus" met 
als ko5rdinator de heer Lind, een werkgroep "Beginselprogram" 
met als ko5rdinator de heer Wijne en een werkgroep "Mondiale 
vorming" met als ko5.rdinator de heer Soetendorp. De werk
groep "Abortus" is goed van start gegaan en zal haar werk
zaamheden vóór de parlementaire behandeling van het desbe
treffende wetsontwerp afronden. De werkgroep "Beginselprogram" 
is niet van de grond gekomen wegens gebrek aan belangstelling 
en de werkgroep "Mondiale vorming" heeft pas eind 1975 haar 
eerste vergadering gehouden. 
Op verzoek van het Centrum" heeft namens het C.L.P. de heer 
Goorhuis uit Drachten zitting genomen in de beginselprogram
kommissie. 
Vanuit het Centrum zijn kontakten gelegd met de A.G. der 
Woodbroekers in Bentveld om tot een bepaalde vorm van 
samenwerking te komen, bijvoorbeeld door gebruik te maken 
van de outillage en de deskundigheid van de staf van Bent
veld. Eén en ander heeft er onder meer toe geleid, dat de 
staf van het \'loodbrookershuis in Bentveld nauw betrokken 
is geweest bij de voorbereiding van de jaarvergadering van 
1975. 
Met de redaktie van "Tijd en Taak" is overeengekomen, dat 
voor het Centrum regelmatig ruimte beschikbaar zal zijn om 
artikelen, verslagen enz. te plaatsen. 

Naast het voortzetten van de bestaande werkgroepen zoekt 
het bestuur nog naar mogelijkheden om meer mensen, ook van 
buiten het Centrum, nauwer bij diverse aktiviteiten te 
betrekken. De gedachten gaan uit naar het beleggen van 
regionale bijeenkomsten en studiedagen. Ook andere mogelijk
heden worden door het bestuur overwogen en bestudeerd. 
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REIJN, DE BLAEY & CO. 
Registeraccountants 

Amsterdam, 20 februari 1976 

Aan de Partijraad van de 
Partij van de Arbeid 
Tesselschadestraat 31 
Amsterdam 

Mijne Heren, 

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar 1 oktober 1974 tot en met 
30 september 1975 van de Partij van de Arbeid gekontroleerd. 

VERKLARING 

Op grond van ons onderzoek ZlJn wij van oordeel dat de in dit rapport 
opgenomen jaarrekening ~en getrouw beeld geeft van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen op 30 september 1975 en van het resul
taat over het op die datum geëindigde boekjaar. 

RESUL'I'AAT 

Vergelijking van de staten van baten en lasten over de jaren 1974/1975 
en 1973/1974 geeft het volgende beeld: 

Baten 

Méér baten: 

KonLributies, netto 

Hinder baten: 

Interest 

Per saldo méér baten 

Lasten 

Méér Lasten: 

Bestuur 
Service-apparaat 
Voorlichting en publiciteit 
Kongres en partijraden 
Sekretariaat Buitenland 
Rooie Vrouwen 

f 660.000 

141.500 

f 518.500 ========= 

f 180.000 
80.400 

139.300 
112.600 

13.400 
24.700 
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Jongerenwerk 
Vorming en Scholing 
Fonds Internationale Solidariteit 
Aktiefonds 
Dr. Wiardi Beekman Stichting 
Subsidies 
Gewesten 

Minder lasten: 

Verkiezingstands 
Diversen 
Toegevoegd aan voorzieningen 

Per saldo méér lasten 
Minder toegevoegd aan kapitaal 

f 61.800 
43.400 
60.100 

t 21.600 
24.100 
92.900 

3.600 
2.500 
1.500 

500 

t 697.100 

165.300 

t 531.800 
13.300 

!=~~~;,~~~ 

Ten aanzien van het resultaat willen wij nog het volgende opmerken: 

1. De netto-kontributie-opbrengst steeg ten opzichte van 1973/1974 met 
25,8%. 
De bruto-kontributie-opbrengst steeg echter met 18,5%. 

De kontributie-aandelen bleven in totaal bezien nagenoeg gelijk. 
Bij nadere beschouwing blijken enerzijds de aandelen van de gewesten 
en het spaarfonds afdelingen te zijn gestegen, anderzijds de aan
delen van de afdelingen gedaald. Het laatste houdt verband met de 
afspraak dat de kosten van kongressen en partijraden niet meer warden 
doorbelast aan de afdelingen. 

Konstateerden wij vorig jaar dat bijna 10% van de leden de kontri
butie niet betaalde, in het verslagjaar daalde dit percentage tot 
bijna 8. 
Gebleken is dat het kontributieverlies in belangrijke mate afhanke
lijk is van de wijze van betalen. 
De globale verliespercentages bedragen voor: 

- automatische inkasso 
- acceptgiro 
- kwitanties 

2 
10 - 15 
15 - 20 

Inmiddels is besloten de kontributie-inning per kwitantie te be
eindigen. Mede gezien het feit dat het systeem van acceptgirokaarten 
een veel duurdere betalingswijze is dan dat van automatische inkasso, 
terwijl daarnaast de verliezen bij inning via acceptgirokaarten 
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-.groter zijn, is het streven naar zoveel mogelijk automatische 
betaling een uiterst zinvolle zaak. Ons is bekend dat hieraan de 
nodige aandacht wordt geschonken. 

Het ledental van de Partij daalde in het verslagjaar. 
De ledentallen waren op: 

30 september 1973 
30 september 1974 
30 september 1975 

97.787 
103.140 
101.113 

Het ledental daalde in het verslagjaar met 2.027 leden, of met 
bijna 2%. 
De gemiddelde kontributie-ontvangst per lid steeg van f 36,= tot 
f 41,97, of met 16,6% 

2. De interestbate steeg van rond f 142.000 tot rond f 183.000, voor
namelijk veroorzaakt door de hogere interest op de deposito's aan 
het begin van het jaar. Thans liggen de verkregen rentepercentages 
duidelijk lager. 
Besloten is met ingang van het verslagjaar de ontvangen interest
baten rechtstreeks t~e te voegen aan het kapitaal. 

3. In het verslagjaar werd aan salarissen en sociale kosten in totaal 
rondt 1.240.000 betaald, tegenover rond t 1.120.000 in 1973/1974, 
een stijging met 10,7%. Dit percentage bedroeg vorig jaar 19. 
Met name is de verzelfstandiging van de Vorming vanaf 1 januari 
1975 mede een oorzaak voor dit lagere percentage. 

4. Vergelijking van de begroting voor 1974/1975 met de uitkomsten 
(zie bijlage 2) laat zien dat de begrote kontributie-inkomsten 
ruimschoots zijn gerealiseerd (+ 10,8%). Enerzijds was het gemid
delde ~edental hoger dan begroot (+ 6,4%), anderzijds was de ge
middelde ontvangst per lid hoger dan begroot (+ 3,9%). 
De interestbate was ruim twee maal zo hoog als begroot. 
Aan de lastenzijde bleven de uitgaven in het algemeen binnen de 
begroting. Een aantal posten kwamen echter boven de begroting uit. 
De voornaamste posten zijn: 

- Service-apparaat: 
De overschrijding van de begroting met f 81.000 betrof voorname
lijk: 

personeelskosten 
bureaukosten 
huisvesting 
sanering afdelingen 

f 43.000 
f 15.000 
f 14.000 
f 16.000 

123. 



- Kongres en partijraden: 
De kosten voor het gehouden kongres waren f 33.000 hoger dan 
begroot. 

- Gewesten: 
De uitgaven bedroegen ruim f 13.000 meer, veroorzaakt door hogere 
personeelskosten dan begroot. 

- Toegevoegd aan voor~ieningen en kapitaal: 
Het gunstige resultaat over het boekjaar maakte het mogelijk een 
aantal voorzieningen te versterken. 
Het resterende overschot werd toegevoegd aan het kapitaal. 

FINANCIELE POSITIE 

Uit onderstaand vergelijkend overzicht moge de ontwikkeling van de 
financiële positie blijken. 

30-9-1975 30-9-1974 
(x f 1.000) (x f 1.000) 

Dadelijk beschikbare middelen 3.080 1.463 
Vorderingen op korte termijn 778 516 

3.858 1.979 
Schulden op korte termijn 860 750 
Voorzieningen 845 730 
Fondsen 621 618 

2.326 2.098 

Werkkapitaal, positief (negatief) 1.532 =àH~b 

Kapitaal 1.801 870 
Lening u/g 750 
Deelnemingen 269 239 

269 989 

werkkapitaal, positief (negatief) !;,~~~ (119) ====== 

Het werkkapitaal verbeterde derhalve met rond f 1.651.000. 

De financiële positie heeft zich verder in gunstige zin ontwikkeld. 

De vervroegde aflossing van de lening u/g en - ingevolge uw besluit -
de toevoeging van het saldo van het Fonds Bijzondere Aktiviteiten aan 
het Kapitaal zijn de voornaamste oorzaken van deze verbetering. 
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FINANCIELE ADM:a;ISTRAT~E 

:Jp U 1N ver;:oe:;< :!. s do0.r- o!> .... L crgán 1 .'_::;,-~ ~ .l<;'-a.2è.E--2_i.ng een onderzoek u.l c.gc-

·vo,:·~d na.'-ir. dtl::~P.idl.:J.g ·.taD. een c:ctnto.J t.ech~-~is;-he prc.fJJ Err.en bJ ~} de 
ko;l,p,_ltE:~v-~rwerkiLg ..:=r: è.c. :liö.t.2 ~Jar1 aL_.:_omaLjserJnq van cie af.JelJnq 
;Jc~:;;~_l-:ouö: .. !1Ç 

~Ji ·: d:;_1~ onOerzot:.t<. bleL:~ J7:dé~ :r-~r~L--1 c'.è~t de fir.tG..n.ciëj e aur:.tl.nistraL_l_e 

.._,fr:i::lèi1t vieri:L er1 in q;ote .djnE:'l gc:E:;l w:jzig:cng behoeft. 

Dt:· _._..:de:1..:t~:3n:ini_~":.tratir::, me. de ciaz.raan gekoppe.idt.) kontrjbUtJc·-inn:ng, 

·,;erd i,·, l:ct versiag~e~ctr vcrdel gepc~rfcicccJ one~ord. 

Doü:_· d.:; r...~~.c:-tcf.-1.nfJ vct:1 do.::: kwitdn:...:iebet.3ct.LVJljze, met 2.1.:-~ gev,"J.1.:J op
heff.lnC} V3.n het. problccffi van ret0'-..lrkv.itanti.es, wordt ~Jc--r12:Jr:.': d:1L .~~

vordering op de al:.de.iing(;n drä~·ti.sch kon worden VL!rr1ijn·i·2.r:J E:n b.:nnC:'n

kort_ t.c1... ·:;e-t vt:.r:lcden zç.l behoren~ SanE::rlr:q van aidel. ;:qer: z::,~ d,u~ 

vermoE:del: :;k in veel nü ndere ;na te nooèizakel.i jk tli ji<:en. 

De rekening-cou.rantaäministratiE rr.st dé' ;o::::uellngspenr;ir,'j'::eec·:ters wurc1:, 
door het. gaan O!J.tbreken van retourk\vJ t.a.nt :i.e.s. er:. van e~n o~nslë:.lJ kongrc:-.>
kosten, belangrijk ver~en\·oudig•i. 
De betaling van de afdelingspennE,gmee.sters voo.c de r.un ~oekomende 
aandelen zal, zodrct alle pennJ !lgrr:ees~·.ers o·,r€.c een g:!_re.r ~:Ken.i nq be
schikken, geheel automatisch kunnen verlopen. 

Het maandelijkse o~erzicht van tegrot1ngs- en kostenbewaking kwam in 
het verslagjaar regelmaUg tot s~and. Bewak~ng Véir, de ontwikkeling 
van on tv angsten en uitgaven blijf<. ';ar. groot belang voor het tijdig 
signaleren en bijsturen van de feitelijke gang van zaken. 

Samenvattend menen wij te mogen stellen dat de fi.nanciële administratie 
ruim voldoet aan de daaraan te stellen eisen. 

Ons gaarne tot nadere toelichtingen bereid verklarend, 

I.K. Bakker 
Registeraccountant 

hoogachtend, 
Reijn, De Blaey & Co., 

Drs. W. van der Meer 
Registeraccountant 
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AK'l'IVA 

DADELIJK BESCHIKBARUUDDELEt. 

Kas-, bank- en giro~keningen 
Depositorekeningen 

VORDERINGEN EN VOORUITBETAALD 

Lening u/g 
Afdelingen 
Gewesten 
Debiteuren 
Dr. Wiardi Beekman 
Stichting 
Stichting Vormingswerk Partij 
van de__Arbeid 
Evert Vermeer Stichting 
Stichting Het Thiele Wibautfonds 
Diverse vorderingen en vooruit
betaald 

VASTGELEGDE MIDDELEN 

Inventaris 

DEELNEMINGEN 

N.V. Maatschappij tot Exploitatie 
en Administratie van Verenigings-

30-9-1975 

E~~~~~=~~=~~=~~~~~~ 
~~~~ê~~ 

3o-9-I97r---

f 280.402,38 
2.800.000,--

f 3.080.402,38 

f 

f 

f 

-,--
24.475,69 
6.500,--

16.768,96 

266.108,23 

150.926,01 
27.956,35 

1.862,76 

282.806,11 

777.404,11 

1,--

f 363.095,98 
1.100.000,--

f 1.463.095,98 

f 750.000,--
102.792,43 
24.781 ,96 
10.938,11 

134.723,12 

-,--
26.855,56 

-,--

215.505,15 

f 1. 265. 596, 3 3 

f 1,--

gebouwen f 269.273,85 f 239.505,06 
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AMSTERDAM ========= 

PASSIVA 

SCHULDEN EN VOORUITONTVANGEN 

Krediteuren f 
Afdelingen 
Gewesten 
Stichting Het Thiele Wibaut Fonds 
Diverse schulden en vooruitont
vangen 

VOORZIENINGEN 

f 

Bijzondere verplichtingen perseneelf 
Bijzondere bestemmingen 
Bijdrage dr. Wiardi Beekman 
Stichting 
Retourkwitanties 
Kongressen 
Aanloopkosten kaderblad 
Aanschaf apparatuur en inventaris 
Reorganisatiekosten 

FONDSEN 

Verkiezingsfonds 
Fonds Bijzondere Aktiviteiten 
Spaarfonds afdelingen 
Aktiefonds Vrouwenkontakt 

f 

f 

30-9-1975 

301.404,99 
78.343,49 
93.714,14 

-,--

386.267,96 

859.730,58 

163.017,85 
270.000,--

150.000,--
20.000,--
2.600,--

-,--
240.000,--

-,--

845.617,85 

300.000,--
-,--

316.356,73 
4.415,74 

f 620.772,47 

KAPITAAL EN RESERVES f 1. 800.960,44 

30-9-1974 

f 343.874,48 
80.965,98 
94.950,03 

2.289,90 

228.096,53 

f 750.176,92 

f 172.792,81 
215.000,--· 

125.000,--
45.000,--
16.800,--
35.000,--
90.000,--
30.000,--

f 729.592,81 

f 148.659,81 
320.252,93 
145.646,02 

3.484,84 

f 618.043,60 

f 870.385,04 
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ST.!·EN VAN BATEN EN LASTEN 
=~======================= 

BATEN 

Kontributies, netto 
Interest 

LASTEN 

Bestuur 
Service-apparaat 
Voorlichting en 
publiciteit 
Kongres en partijraden 
Sekretariaat Buitenland 
Rooie Vrouwen 
Gewesten 
Jongerenwerk 
Subsidies 
Vorming en Scholing 
Verkiezingsfonds 
Aktiefonds 
Dr. Wiardi Beekman 
Stichting 
Fonds Internationale 
Solidariteit 
Diversen 
Toegevoegd aan voor
zieningen 
Toegevoegd aan kapitaal 

128. 

Begroot over 
1974/1975 1974/1975 1973/1974 

f 2.899.200,-- f 3.213.281,47 f 2.553.316,55 
89.700,-- -,-- 141.539,86 

t=~~~~~~~~~b~~ t=~~~l~~~~lb~Z t=~~~~~~~~~b~l 

f 434.600,-- f 434.442,87 f 254.439,59 
1.015.400,-- 1.096.426,28 1.016.061,16 

450.400,-- 395.760,28 256.462,68 
115.400,-- 132.182,08 19.541,98 
82.900,-- 87.353,37 73.945,60 

144.200,-- 146.081,08 121.393,30 
67.900,-- 81.135,33 80.650,47 
33.400,-- 32.663,50 11.000,--
8.100,-- 7.536,22 6.065,--

123.300,-- 107.611,71 83.530,--
125.000,-- 133.195,27 195.000,--
50.000,-- 41.331,05 37.697,51 

137.500,-- 127.500,-- 125.000,--

90.000,-- 92.872,59 - , --
60.800,-- 14.852,26 58.247,77 

50.000,-- 204.863,77 265.000,--
- , -- 77.473,81 90.821,35 

t=é~~~~~~~~b~~ t=~~~1~~~~1b~z !=~~~2~~~~~b~1 



Kas-, bank- en girorekeningen 

Kas 
Postgiro 
Postgiro 
Postgiro 
Postgiro 
Postgiro 
Postgiro 
Postgiro 

18218 
130095 

2882 
451963 

2590 
30624 

315193 
Gemeentegiro P. 3230 
Gemeentegiro P. 10710 
Hollandse Koopmansbank 63.50.11.778 
Hollandse Koopmansbank 63.50.12.677 
Algemene Spaarbank Nederland 2882 

Depositorekeningen 

Hollandse Koopmansbank I tot 10- 2-1976 
Hollandse Koopmansbank I tot 20- 2-1976 
Hollandse Koopmansbank I tot 1- 3-1976 
Hollandse Koopmansbank I tot 24- 3-1976 
Algemene Bank Nederland, tot 19-11-1975 
Algemene Bank Nederland, tot 2- 1-1976 

à 5 % 
à n% 
à 6 % 
à 4~% 
à 9 % 

à 8 3/8% 

f 

f 

2.531,92 
27.491,19 
11.684,90 
9.917,26 

386,23 
28.275,32 

96,31 
1,24 

126,16 
709,76 

187.770,02 
8.062,74 
3.349,33 

300.000,--
300.000,--
750.000,--
400.000,--
500.000,--
550.000,--

Onder renteverrekening is eerder opvragen van de deposito's mogelijk. 

Lening u/g 

De 6% lening aan "De Arbeiderspers B.V." ad f 750.000,-- werd op 
1 september 1975 vervroegd afgelost. 
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Afdelingen 

Betreft de vorderingen in rekening-courant op de afdelingen. 

Debetsaldi in rekening-courant 
Af: Voorziening voor dubieuze vorderingen 

Voorziening afdelingen op 1 oktober 1974 
Af: Sanerina afdelingpn 

f 44.475,69 
20.000,--

!==~~,;~l~k~~ 

f 16.141,57 
11.459,26 

f 4.682,31 

Bij: Toevoeging ten laste van staat van baten en lasten 15.317,69 

Voorziening afdelingen op 30 september 1975 

Gewesten 

Betreft een vordering op de gewesten 

Debiteuren 

Betreft voornamelijk vorderingen op grond van diverse verkopen. Een 
voorziening voor dubieuze vorderingen wordt niet meer noodzakelijk 
geacht. 

Diverse vorderingen en vooruitbetaald 

Porti 
G.A.K., sociale lasten 
Te vorderen-interest 
Radio- en T.V.-uitzendingen 
Personeelsvoorschotten 
Autokosten 
Vrij Nederland 
Rooie Vrouwen 
Diversen 
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f 4.836,40 
37.739,72 
93.799,73 

7.716,97 
23.132,35 
10.770,70 
20.111,69 
23.557,--
61.141,55 

t=~~~~~~~l,H 



TOELICHTING BALANS ================== 

Inventaris 

Betreft de "pro forma"-waarde van de aanwezige inventaris. 
Alle inventarisaanschaffingen worden direkt ten laste 
gebracht van de voorziening aanschaf apparatuur en inven
taris. 

Deelnemingen 

N.V. Maatschappij tot Exploitatie en Administratie van 
Verenigingsgebouwen: 

f 1,--

Aandelen t 1. ooo,--
Vordering in rekening-courant 

De Partij bezit alle aandelen van deze N.V. 
De N.V. is eigenaresse van het pand Tesselschadestraat 
31 te Amsterdam. 

Krediteuren 

Betreft voornamelijk schulden wegens geleverde diensten 
en materialen. 

268.273,85 

Afdelingen !===z~~~~~~~~ 

Betreft de schulden in rekening-courant aan de 
afdelingen, voornamelijk uit hoofde van de aandelen in 
de kontributie-ontvangsten van het laatste kwartaal van 
het boekjaar. 

Gewesten !===~~~Zl~~l~ 
Betreft het aandeel voor de gewesten in de kontributie-
ontvangsten van het laatste kwartaal van het boekjaar. 
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TOELICHTING BALANS ================== 

Diverse schulden en vooruitontvangen 

Loonbelasting, premie A.O.W./A.W.W. e.d. 
Salarissen 
Tweede Kamerfraktie 
Europees Parlement 
Accountantskosten 
Vereniging van Socialistische Opvoeding 
Personeelsvertegenwoordiging 
Subsidie Rooie Vrouwendag 
Diverse kosten Rooie Vrouwen 
Diversen 

Voorziening bijzondere verplichtingen personeel 

Voorziening op 1 oktober 1974 

Uitkeringen: 
- Koopsommen gepensioneerden 
- Aanvullende W.A.O.-uitkeringen 
- Eenmalige uitkering W.A.O. 

f 47.322,36 
3.452,60 
9.000,--

Toegevoegd ten laste van de staat van baten en 
lasten voor pensioenverbeteringen 

Voorziening op 30 september 1975 

De voorziening is onder meer bestemd voor: 
- aanpassing ingegane pensioenen 
- verplichtingen uit de C.A.O. ten aanzien van degenen 

die een W.A.O.-uitkering genieten. 

132 .. 

f 122.484,34 
30.796,29 

130.937,41 
17.264,74 
12.100,--
10.726,95 
1.854,99 

18.000,--
1.246,69 

40.856,55 

f 172.792,81 

59.774,96 

f 113.017,85 

50.000,--

~=!g~,;~;nz,f~~ 



TOELICHTING BALANS ================== 
Voorziening bijzondere bestemmingen 

Voorziening op 1 oktober 1974 
Toegevoegd ten laste van de staat van baten en lasten 

voorziening op 30 september 1975 

Voorziening Dr. Wiardi Beekman Stichting 

Voorziening op 1 oktober 1974 
Niet uitbetaalde bijdrage 1974/1975 

Voorziening op 30 september 1975 

f 215.000,--
55.000,--

f 125.000,--
25.000,--

Dit bedrag is gereserveerd voor de Dr. Wiardi Beekman Stichting. 

Voorziening retour-kwitanties 

Voorziening op 1 oktober 1974 
Toegevoegd aan kontributie-ontvangsten 

Voorziening op 30 september 1975 

f 45.000,--
25.000,--

!=~~2~222f~~ 

Betreft kontributiekwitanties, verzonden aan de afdelingen, die in 
1975/1976 oninbaar retour komen. 

Voorziening konqressen f 2.600 --
=========~== 

Betreft de te houden kontaktraadvergadering van de Rooie Vrouwen. Het 
restant van de voorziening van het voorgaande jaar is in mindering ge
bracht op de desbetreffende kosten. 

Voorziening aanloopkosten kaderblad 

Voorziening op 1 oktober 1974 
Onttrokken ten gunste van de staat van baten en lasten 

Voorziening op 30 september 1975 

f 35.000,--
35.000,--

Het eerste nummer v~, het nieuwe kaderblad werd in de loop van dit 
boekjaar aan alle leden toegezonden. 
De voorziening werd in mindering gebracht op de kosten. 
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''1\PT,T VAN DE ARBEID, AMSTERDAH - . ::;::'::,._:;:;~==-====~=:..;.================= 

~z_ienin9 ~-~schi3f ~~~tuur_ en inventaris_ 

Voorziening app<:~ratuur op 1 oktober 1974 
Voorziening inventaris op 1 oktober 1974 

Totale voorziening op 1 oktober 1974 
Onttrokken in verband met diverse aanschaffingen 
1974/1975 

Doorberekend in de bureau- en huisvestingskosten 
1Sï4/197~ 

Toegevoegd t.en laste van de staat van baten en lasten 
OverboekinT voorziening reorganisatiekosten 

Voorziening op 30 september 1975 

Deze voorziening is bestemd voor: 
- uit-bre:i.Jing telefooncentrale in het komende boekjaar 

f 70.000,--
20.000,--

f 90.000,--

_ _::3..::..,9:;_• 8. 6 3 1 77 

50.136,23 f 

60.000,--
99.863,77 
30.000,--

t=~~~,;~~~k~~ 

- aansci1af apparatuu:t· en vervanging inventaris in de komende jaren. 

~orz:i.0rd n9 reorganisatiekosten t=======~k;;;;;;;; 
Deze voGr<:iening ad f 30.000,-- is in dit boekjaar toegevoegd 
aan de vc;orziening aanschaf apparatuur en inventaris. 

Verkiezingsfonds 

Sta..11d op 1 oktober 1974 
Ontvangsten: 
Bijdrage Part.ij van de Arbeid 
Diverse bijdragen 

Uitgaven: 
Bijdragt> Dr. Vliardi Beekman Stichting 
voor verrichte werkzaamheden 
Di ver~>e kosten 

Stand op 30 september 1975 
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f 

f 

f 148.659,81 

133.195,27 
38.337,14 

171.532,41 

f 320.192,22 

17.300,--
2.892,22 

f 20.192,22 

t=~~~,;~~~k;;;;~ 



Fonds bijzondere aktiviteiten 

Stand op 1 oktober 1974 
Ontvangsten: 
Diverse bijdragen 

Uitgaven 

Overschot op 30 september 1975 
Toegevoegd aan kapitaal en reserves 

Stand op 30 september 1975 

Specifikatie uitgaven: 
Bijdrage Dr. Wiardi Beekman Stichting (S.G.G.P.) 
Dotatie Ev~rt Vermeer Stithting 
Dotatie ten gunste van internationaal sekretariaat 
Beheerskosten 
U.IJDUU\v\ ·erk 
Subsid~e nieuwe vormgeving P.K. 
Vrouwenakties 
NIPO-onderzoeken 
Bedrijfsdemokratisering 
Garantie Vrouwenkontakt 
Subsidie politieke teams 
Kosten jongerenberaad 
Diverse kosten 

Spaarfonds afdelingen 

Stand op 1 oktober 1974 
Bij: Gereserveerd uit kontributie-ontvangsten 4% 

Stand op 30 september 1975 

f 320.252,93 

592.037,70 

f 912.290,63 
241.957,96 

f 670.332,67 
670.332,67 

!;========~== 

f 105.000,--
10.000,--
15.000,--
20.000.--
40.229,45 
6.562,66 
1.200,--

12.459,20 
4.065,22 

14.524,31 
9.924,36 

492,85 
2.499,91 

f 145.646,02 
170.710,71 

t=~l~~~~~~z~ 

Het fonds is bestemd voor de afdelingen, ter financiering van de 
verkiezingen van de gemeenteraden. 
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Aktie Vrouwenkontakt 

Stand op 1 oktober 1974 
Diverse bijdragen 

Af: Diverse uitgaven 

Stand op 30 september 1975 

Kapitaal en reserves 

Stand op 1 oktober 1974 
Bij: Rentebaten 

- lening u/g 
- banken, deposito's 
- overige renten 

TOELICHTING BALANS ================== 

f 41.700,--
147.816,95 

.;. 6. 748,03 

Toevoeging saldo Fonds bijzondere aktiviteiten 
Toevoeging ten laste van de staat van baten en lasten 

Stand op 30 september 1975 

f 

f 

f 

f 

3.484,84 
1.644,17 

5.129,01 
713,27 

870.385,04 

182.768,92 
670.332,67 

77.473,81 

Het saldo van het Fonds bijzondere aktiviteiten is afgezonderd in een 
bijzondere reserve. 
De opbouw van kapitaal en reserves is derhalve als volgt: 

Kapitaal 
Bijzondere reserve 

Kapitaal en reserves 
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f 1.130.627,77 
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN ===================================== 

Kontributies 

Kontributies, bruto 
- retour-kwitanties 
- vrijval voorziening 

Kontributies-aandelen: 
- afdelingen landelijke gewesten 
- landelijke gewesten 
- aktiviteitenpot landelijke 

gewesten 
- stedelijke gewesten 
- spaarfonds afdelingen 

- aandelen retour-kwitanties 

Kontributies, netto 

Interest 

f 

f 

f 

14.011,!25 
25.000,--

374.203,65 
314.572,50 

61.809,20 
154.280,50 
170.710,71 

1.075.576,56 
3.034,30 

f 4.274.834,98 

10.988,75 

f 4.285.823,73 

f 1.072.542,26 

!=~;,~1~;,~~1J,~z 

De rentebaten (ad f 182.768,92) worden vanaf dit boekjaar rechtstreeks 
ten gunste van het kapitaal gebracht, teneinde het kapitaal te be
schermen tegen de invloed van de inflatie. 

Bestuur 

Salarissen en sociale kosten 
Onkosten voorzitter en sekretaris 
Kostenvergoedingen DB en PB 
Vergaderingen 
Autokosten: Salaris en sociale 

kosten chauffeur f 
OVerige autokosten 

Accountant 
Bureaukosten 
Huisvesting 
Diverse kosten 

9. 728,44 
11.177,19 

f 275.644,52 
17.806,56 
28.670,--
7.478,25 

20.905,63 
20.100,--
15.391,28 
32.440,42 
16.006,21 

!===~~~;,~~~J,~z 
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Service-apparaat 

Salarissen en sociale asten 
Bureaukosten 
Huisvesting 
Komputerkosten 
Bijdrage SaiJt=ring afdelir,yen 
Kosten afdelingsbezoeken 
0~~E~~c crg~~isatiekosten 

Overige kosten 

Voorlichting en publiciteit (totaal a, b en c) 

a. blad P.K. 

Drukkosten 
Verzendklaar maken 
Porti 
Honorarja, kosten redaktie, foto's e.d. 
0-nummer "Roos in de Vuist" 

Af: Abonnementen, losse verkoop 
Au ,;;:o r~cn tie-opbrengst 

b. Blad "Roos in de Vuist" 

Salarissen en sociale kosten 
Drukkosten 
Verzendklaar maken 
Porti 

f 348,91 
12.276,53 

Honoraria, kosten redaktie, foto's e.d. 

Af: Kollektieve abonnementen 
Overige abonnementen 
Advertentie-opbrengsten 
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f 27.856,20 
159.895,78 

500,--

f 688.769,08 
158.358,49 
67.891,78 

134. 121,77 
20.317,69 

6.214,30 
17.208,45 
3.544,72 

!=~~~2~~~~~~~~ 

f 

f 

115.715,93 
34.747,54 
72.818,94 
14.173,49 
24.200,--

261.655,90 

12.625,44 

40.000,--
73.644,17 
12.123,16 
17.108,96 
33.923,14 

f 176.799,43 

188.251,98 



c. Voorlichting 

Salarissen en sociale kosten 
Bureaukosten 
Huisvesting 
Ledenwinakties 
Kosten Radio- en T.V.-uitzendingen 
Diverse kosten 

Af: Opbrengsten brochureverkopen 

Kongres en partijraden 

Partijkongres: 
Druk- en clichékosten 
Reis- en verblijfkosten 
Zaalhuur, maaltijden e.d. 
Diverse kosten 

Af: Voorziening 

Partijraadsvergaderingen 
Diverse kosten 

Sekretariaat Buitenland 

Salarissen en sociale kosten 
Bureaukosten 
Huisvestingskosten 
Socialistische Internationale 
Buitenlandse vertegenwoordigingen 
Diverse kosten 

f 

f 

55.083,98 
13.141,64 
52.315,20 
15.278,84 

135.819,66 
12.100,--

Af: Dotatie Fonds bijzondere aktiviteiten 

f 

f 

f 

f 

f 

81.820,71 
24.626,05 

3.507,60 
62.931,53 

1.927,54 
5.187,81 

180.001,24 
21.818,87 

123.719,66 
7.995,33 

467,09 

28.913,38 
7.695,64 
3.507,59 

17.809,70 
30.092,52 
14.334,54 

102.353,37 
15.000,--
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Rooie Vrouwen 

Kosten bestuur 
Salarissen en sociale koten 
Bureaukosten 
Huisvesting 
Internationaal kontakt 
Kongreskosten 
Voorziening Kontaktraad 
Kosten inzamelingsaktie 
Diverse kosten 

Af: Brochureverkoop 

Gewesten 

Salarissen en sociale kosten 
Aandeel salariskosten gewest Den Haag 
Ongevallenverzekering gewestelijke sekretarissen 

Vorming en Scholing 

Salarissen en sociale kosten 
Bureaukosten 
Huisvesting 
Reis- en verblijfkosten 
Werkgroepen, vormingskommissie 
Diskussieprojekten 
Kursussen 
Diverse kosten 

.f 

f 

f 

f 

24.835,78 
74.159,71 
27.704,31 
9.877,88 
2.159,91 
4.860,61 
1.400,--
4.772,11 
2.244,47 

152.014,78 
5.933,70 

68.756,55 
11.500,--

878,78 

11.585,70 
6.156,50 
3.168,20 
1.325,60 
1.252,22 
3.109,84 
2.424,90 

88,75 

De kosten inzake vorming en scholing betreffen alleen de periode 
1 oktober 1974 tot en met 31 december 1974, daar met ingang van 
1 januari 1975 een aparte stichting, te weten de "Stichting Vormings
werk Partij van de Arbeid", in het leven is geroepen. Aan deze 
stichting heeft de Partij met ingang van 1 januari 1975 een bijdrage 
gegeven, gebaseerd op het begrote bedrag. 
Deze bijdrage bedroeg f 78.500,--, zodat de totale kosten bestaan ui: 
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Vorming en Scholing (1/10/1974-31/12/1974) 
Bijdrage "Stichting Vormingswerk Partij van de 
Arbeid" (1/1/1975-30/9/1975) 

Jongerenwerk 

Federatie van Jongerengroepen: 
Salarissen en sociale kosten 
Bijdrage vaste kosten 
Akties 

Subsidies 

Comité états-unis d'Europe 
Chili-manifestaties 
Vietnambeweging 
Thiele Wibautfonds 
P.v.d.A.-studenten 
Diversen 

Aktiefonds 

Vergoedingen medewerker 
Kosten stagiaire 
Subsidies 
Bijdrage C.L.P. 
Bijdrage werkgroepen 
Taperecorder 
Presentatietraining 
Overige bestedingen 

Fonds Internationale Solidariteit 

Ontvangsten Griekenland-aktie 
Uitgaven Griekenland-aktie (zie 
specifikatie A.) 
Nadelig saldo 

Ontvangsten Portugal-aktie 
Uitgaven Portugal-aktie (zie 
specifikatie B.) 
Saldo 

f 50.935,14 

56.212,76 

f 392.744,51 

392.744,51 

f 

f 

f 

f 

f 

29.111,71 

78.500,--

13.063,50 
12.700,--
6.900,--

1.750,--
1.700,--
1.000,--
1.200,--

500,--
1.386,22 

4.318,10 
3.000,--

10.000,--
4.000,--
3.387,--
1.132,--
7.317,90 
8.176,05 

5.277,62 

-,--
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Transport 

Overige uitgaven: 
Bijdrage Portugal-aktie f 
Subsidie radikale partij Chili 
Subsidie Demokratische Partij Hongarije 
Subsidie Philipsarbeiders Columbia 
Gift Spaanse socialistische partij 
Diverse uitgaven 

60.349,--
16.000,--
1.000,--
1.000,--
7.500,--
1. 745,97 

Totaal uitgaven Fonds Internationale Solidariteit 

A. Specifikatie uitgaven Griekenland-aktie: 
Gift Delta-Alpha 
Diverse overboekingen 
Kosten 

B. Specifikatie uitgaven Portugal-aktie: 
Werkkommittee 
V.A.R.A.-voorschot 
Aanmaakkosten accept-girokaarten 
Verzendkosten accept-girokaarten 
Kosten leaflets 
Administratieve bijstand 
Advertentiekosten 
Reiskosten Lissabon 
Kosten bijsluiter 
Diverse materiaalkosten 
Diverse uitgaven 
Afgedragen eindafrekening 
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f 

f 

f 

5.277,62 

87.594,97 

15.000,--
41.000,--

212,76 

300.000,--
25.000,--
6.356,15 

14.387,36 
8.829,22 
8.248,18 
2.012,40 
2.038,--

10.383,80 
3.660,47 
5.454,43 
6.374,50 



Diversen 

Ledenbrief 
Diverse personeelskosten 
Diverse kosten 

Af: Nagekomen baten afgeschreven 
vorderingen f 
Ontvangen huur 
Legaten 
Diverse baten 

Toegevoegd aan voorzieningen 

19.000,--
21.879,L.., 
5.000,--
1.203,05 

f 

f 

Bijzondere bestemmingen f 

Aanschaf en vervanging apparatuur en inventaris 
Bijzondere verplichtingen personeel, inzake pensioenen 

30.604,26 
28.364,38 
2.965,90 

61.934,54 

47.082,28 

55.000,--
99.863,77 
50.000,--
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VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER 

De ontwikkeling van de partijfinanciën in het boekjaar 
1974/1975 is bij eerste oogopslag gunstig geweest. Het 
overschot bedroeg f 465.000,=, hoofdzakelijk veroorzaakt 
door hoge rentebaten en een meeropbrengst van de kontributies 
van netto f 314.000,=. Het overschot werd, in overleg met 
de Financiële Kommissie, als volgt verdeeld: 

toevoeging aan reserve apparatuur + inventaris 
toevoeging aan reserve bijzondere bestemmingen 
toevoeging aan reserve bijzondere verplichtingen 
toevoeging aan kapitaal, waarvan f 183.000,= 
rentebaten 

f 100.000,= 
f 55.000,= 
f 20.000,= 

f 260.000,= 

l=~g~:222~~ 

De overschrijding van de begroting kon beperkt gehouden 
worden, dankzij een regelmatige kostenbewaking. Door de 
toevoeging van het positief saldo van het Fonds Bijzondere 
Aktiviteiten aan het kapitaal van de partij werd dat zeer 
aanzienlijk verhoogd. 
Tegenover deze gunstige resultaten moet gesteld worden, dat 
de financiële vooruitzichten voor de naaste toekomst minder 
gunstig zijn. 
Het ledental van de partij vertoont een dalende tendens; de 
afwikkeling van de N.V., die het kantoorpand van de partij 
in!eigendom heeft en waarvan de partij enig aandeelhouder 
is, zal aanzienlijke lasten met zich kunnen meebrengen; in 
de verplichtingen van de partij ten opzichte van voormalige 
medewerkers is weliswaar door een aparte reserve voorzien 
(reserve bijzondere verplichtingen), doch verwacht moet 
worden dat nader onderzoek van deze materie en verlangens 
van de vakbond op dit punt zal leiden tot zwaardere ver
plichtingen dan waar thans op gerekend wordt. 
De financiële administratie van de partij werk ook in dit 
boekjaar verder geautomatiseerd. Hierdoor werd bereikt, 
dat met grotere regelmaat en grotere zekerheid gerekend kan 
worden op de ontvangst van de kontributie. Enig punt van 
zorg blijft, dat van de leden ca. 8% zijn/haar kontributie 
niet blijkt te voldoen. In vorigejaren was dit cijfer ca. 
10%. 

De financiële administratie bij de afdelingen onderging op
nieuw verbetering, tot uiting komende in een daling van de 
gelden, die besteed moeten worden aan sanering van afdelings
financiën. 
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De opbrengst van het F.B.A. is negatief heinvloed door het 
feit, dat de inning van de gelden pas halverwege het boek
jaar op gang kwam en voor velen de kennismaking met het 
Fonds kennelijk zo onverwacht was, dat zij met hun betaling 
daaraan lang wachten. Gelukkig kan een verbetering gekon
stateerd worden. 
De raming voor de kongreskosten bleek eveneens te laag; de 
aktiviteiten in de buitenlandsektor waren zodanig, dat ook 
daar een overschrijding plaats vond, voornamelijk in verband 
met reizen van delegaties van de partij naar het buitenland. 
De salarispost voor de gewesten is overschreden vanwege 
hogere sociale lasten voor betaalde koopsommen i.v.m. 
pensioenverplichtingen. 
De start van het nieuwe kaderblad "Roos in de Vuist", is 
voorspoedig geweest, waardoor een verantwoorde exploitatie 
kon worden bereikt, met ruim 10.000 abonnees. 

H.G. Ouwerkerk. 
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FINANCIELE KOMMISSIE 

De samenstelling van de kommissie was als volgt: 

J.H. Simons, Schiedam (voorzitter) 
R.J. in 't Veld, Leiden 
J. Riezenkamp, Rotterdam 
B. Visser, Arnhem en 
A. Boef, Uithoorn, die in september 1975 werd opgevolgd door 
H. Bockma, Landsmeer 

Namens äe partij namen aan de bijeenkomsten van de financiële 
kommissie deel: 

G. Castelijn (penningmeester), die in het verslagjaar werd 
opgevolgd door 
K. Dorsman 
G.Heyne den Bak (sekretaris) 
H. Veen (chef administratie en tevens sekretaris van de 
kommissie) 
P. Knollema (beheerder) 

In het verslagjaar werden 5 vergaderingen gehouden. De 
begroting en de jaarafsluiting werden respektievelijk na en 
in overleg opgesteld. 

Regelmatig werd informatie verstrekt over de uitkomsten van 
het lopende begrotingsjaar, zodat bij eventuele overschrij
dingen zonodig een bijstelling kon plaatsvinden. 
Ook de resultaten van het Fonds Bijzondere Aktiviteiten 
(F.B.A.) waren regelmatig onderwerp van diskussie. 

De problemen rond de huisvesting werden gezamenlijk besproken, 
hetgeen o.m. heeft geresulteerd tot het in gebruik nemen 
van een 2e pand. 

Ook in dit jaar werden nog geen definitieve resultaten 
bereikt m.b.t. enige nog lopende zaken rond de N.V. De 
Arbeiderspers, de N.V. Mij. tot Exploitatie van Verenigings
gebouwen en de pensioenvoorzieningen. 
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REIJN, DE BLAEY & CO. 
Registeraccountants 

Amsterdam, 16 februari 1976 

Aan het Curatorium van de 
Dr. Wiardi Beekman Stichting 
Tesselschadestraat 31, 
Amsterdam 

Mijne Heren, 

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar 1 oktober 1974 tot en met 
30 september 1975 van uw stichting gekontroleerd. 

Op grond van ons onderzoek zijn wij van oordeel dat de in de bijlagen 
1 en 2 bij dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 30 september 
1975 en van het resultaat over het op die datum geëindigde boekjaar. 

l.K. Bakker 
Registeraccountant 

Hoogachtend, 
Reijn, De Blaey & Co., 

Drs. w. van der Meer 
Registeraccountant 
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AKTIVA 

Postgirorekeningen 
Depositorekening 
Effekten 
Bibliotheek 
Subsidie Overheid 
Te vorderen interest 
Aandeel in blote eigendor 

LASTEN 

Salarissen en sociale laten 
Bureaukosten 
Studie- en werkgroepen 
Huisvestingskosten 
Bibliotheek 
Abonnementen 
Diverse vergaderingen 
Kosten bureauleiding 
Sektie Gemeente, Gewest a Provincie 
Accountant 
Projekt beginselprogramma 
Kosten donatie-aktie 
Internationale kontakten 
Diverse kosten 
Komputerkosten 
Voordelig saldo 
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30-9-1975 

f 1.103,50 
112.172,50 
14.128,--

1,--
257.463,61 

431,16 
P.M. 

1974/1975 

f 403.924,17 
46.173,85 
6.673,76 

37.152,15 
4.499,38 
5.679,27 
2.424,54 
3.652,50 

60.439,59 
1.600,--
3.160,56 
5.539,71 
3.197,35 
9.045,69 
2.907,--

183,66 

DR. WIARDI BECKMAN =================== 

BALANS 
====== 

30-9-1974 

f 21.022,61 
104.295,16 
12.512,--

1,--
85.450,98 

449,25 
P.M. 

f 223.731 --=========!o== 

1973/1974 

f 331.759,57 
28.045,70 
4.430,20 

26.220,69 
4.033,68 
4.076,49 
2.524,37 
2.932,50 

41.233,86 
1.400,--

-,--
4.493,90 

-,--
5.763,62 

-,--



N OP ==== 

PASSIVA 

Stichtingskapitaal 
Algemene reserve 
Egalisatiereserve 
Subsidie "De Centrale" 
Partij van de Arbeid, rekening-courant 

EN LASTEN OVER ============== 

BA TEl'. 

Donaties 
Donatie-aktie 1972/1973 
Donatie-aktie 1973/1974 
Donatie-aktie 1974/1975 
Kontributies Sektie Gemeente, Gewest en 
Brochures 
Interest 
Subsidie . "De Centrale" 
Subsidie Overheid 
Bijdrage Partij van de Arbeid 

Provincie 

Bijdrage idem:Fonds bijzondere aktiviteiten 
Bijdrage Verkiezingsfonds 
Diverse baten 
Nadelig Saldo 

30-9-1975 

f 2.000,--
10.755,96 
66.435,58 
40.000,--

266.108,23 

1974/1975 

f b3.b43,80 
-,--

10.985,42 
48.077,49 

-,--
5.706,15 

10.647,69 
50.000,--

172.012,63 
102.500,--
105.000,--
17.300,--
10.380,--

30-9-1974 

f 2.000,-
10.572,3 
76.435,5 

-,-
134.723, 1 

1973/1974 

f S3.0b5,4 
3.169,2 

50.931,2 
- -, 

93.863,4 
3.731,3 
3.324,8 

60.000,-
76.117,9 

- -, 
33.891,C 

- -, 
- -, 

78.819.9 
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AKTIVA 

Postgirorekeningen 
Depositorekening 
Effekten 
Bibliotheek 
Subsidie Overheid 
Te vorderen interest 
Aandeel in blote eigendon 

LASTEN 

Salarissen en sociale la~en 
Bureaukosten 
Studie- en werkgroepen 
Huisvestingskosten 
Bibliotheek 
Abonnementen 
Diverse vergaderingen 
Kosten bureauleiding 
Sektie Gemeente, Gewest a Provincie 
Accountant 
Projekt beginselprogramma 
Kosten donatie-aktie 
Internationale kontakten 
Diverse kosten 
Komputerkosten 
Voordelig saldo 

148. 

30-9-1975 

f 1.103,50 
112.172,50 
14.128,--

1,--
257.463,61 

431,16 
P.M. 

1974/1975 

f 403.924,17 
46.173,85 
6.673,76 

37.152,15 
4.499,38 
5.679,27 
2.424,54 
3.652,50 

60.439,59 
1.600,--
3.160,56 
5.539,71 
3.197,35 
9.045,69 
2.907,--

183,66 

DR. WIARDI BECKMAN =================== 

30-9-1974 

f 21.022,61 
104.295,16 
12.512,--

1,--
85.450,98 

449,25 
P.M. 

STATEN VAN BATEN ================ 

1973/1974 

f 331.759,57 
28.045,70 
4.430,20 

26.220,69 
4.033,68 
4.076,49 
2.524,37 
2.932,50 

41.233,86 
1.400,--

-,--
4.493,90 

-,--
5.763,62 

-,--



PASSIVA 

Stichtingskapitaal 
Algemene reserve 
Egalisatiereserve 
Subsidie "De Centrale" 
Partij van de Arbeid, rekening-courant 

EN LASTEN OVER ============== 

BATE!'. 

Donaties 
Donatie-aktie 1972/1973 
Donatie-aktie 1973/1974 
Donatie-aktie 1974/1975 
Kontributies Sektie Gemeente, Gewest en 
Brochures 
Interest 
Subsidie. "De Centrale" 
Subsidie Overheid 
Bijdrage Partij van de Arbeid 

Provincie 

Bijdrage idem:Fonds bijzondere aktiviteiten 
Bijdrage Verkiezingsfonds 
Diverse baten 
Nadelig Saldo 

30-9-1975 

f 2.000,--
10.755,96 
66.435,58 
40.000,--

266.108,23 

1974/1975 

f bJ.b43,8U 
-,--

10.985,42 
48.077,49 

- --, 
5.706,15 

10.647,69 
50.000,--

172.012,63 
102.500,--
105.000,--
17.300,--
10.380,--

30-9-1974 

f 2.000,--
10.572,30 
76.435,58 

-,--
134.723,12 

1973/1974 

f ~3.0b5,4S 

3.169,25 
50.931,25 

- --, 
93.863,45 

3.731,36 
3.324,85 

60.000,--
76.117,98 

- --, 
33.891,05 

- --, 
- --, 

78.819.94 
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BALANS 

Effekten f 14.128 --=========!::.== 
Betreft nominaal f 16.000,-- obligaties 7~% Bank Nederlandsche Gemeenten 
1971/1996, gewaardeerd tegen 88,30%, de beurskoers op balansdatum. De 
effekten berusten in open bewaargeving bij de Hollandse Koopmansbank te 
Amsterdam. 

Subsidie Overheid 

Betreft de (per saldo) nog te ontvangen subsidie over de kalenderjaren: 

1972: Afrekening (definitief) f 87.661,78 
Af: ontvangen voorschotten 100.000,--

.;. f 12.338,22 
1973: Afrekening (definitief) f 100.852,83 

Af: ontvangen voorschotten 120.000,--
./. 19.147,17 

1974: Afrekening (voorlopig) 155.172,--

1975: Afrekening (voorlopig) 
t/m 30 september 133.777,--

,!=~~Z,;~~4,!,~1 

Aandeel in blote eigendom ========~,;~,;, 
Uit de nalatenschap van de heer P. Tak heeft de Dr. Wiardi Beekman 
Stichting recht verkregen op één derde gedeelte van het kapitaal, onder 
last van levenslang vruchtgebruik ten behoeve van mevrouw S.T. Frankfort, 
geboren 8-4-1921. 
Volgens gegevens van de bewindvoerder is op 31-12-1974 het kapitaal 
groot f 55.252.05. De Dr. Wiardi Beekman Stichting is dus blote eigenaar 
voor één derde gedeelte of f 18.417,35 (1973: f 24.023,22). 

Algemene reserve 

Stand op 30-9-1974 
Bij: Voordelig saldo boekjaar 1974/1975 

Stand op 30-9-1975 
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f 10.572,30 
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Egalisatiereserve 

Deze reserve is bedoeld om de vermindering in inkomsten, als gevolg 
van de teruglopende subsidie van "De Centrale", voorshands op te 
vangen. Aan de reserve wordt onttrokken, ten gunste van de staat van 
baten en lasten, het verschil tussen de subsidie van "De Centrale" 
over enig jaar en f 60.000,--. 

Stand op 30-9-1974 
Af: Onttrokken ten gunste van Staat van baten 

en lasten 

Stand op 30-9-1975 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Sektie Gemeente, Gewest en Provincie 

"De Gemeente" - drukkosten 
- verzendkosten 
- redaktiekosten 

- Af: Advertentie-opbrengsten en 
abonnementen 

Kollektieve abonnementen "Roos in de Vuist" 
Drukkosten brochures 
Diverse vergaderkosten 
Diverse kosten 

Interest 

Coupons effekten 
Interest depositorekening 
Interest diversen 
Herwaardering effekten 

Af: Bewaarloon effekten 

Subsidie "De Centrale" 

f 76.435,58 

10.000,--

f 18.306,05 
2.219,88 

948,45 

f 21.474,38 

1.804,50 

f 19.669,88 
27.856,20 
6.240,--
4.710,06 
1.963,45 

f 1.191,--
7.780,76 

78,49 
1.616,--

f 10.666,25 
18,56 

De subsidie wordt in de komende jaren verminderd met f 10.000,-
per jaar tot f 20.000,--. 

151. 



Subsidie Overheid 

voorlopig berekende subidie over het boekjaar 
1974/1975 

Bijdrage Fonds Bijzondere aktiviteiten 

Bij de vorming van dit fonds binnen de vereniging Partij van de Arbeid, 
aan welk fonds onder meer de kontribuanten van de Sektie Gemeente, 
Gewest en Provincie dienen bij te dragen, is besloten geen aparte 
kontributie meer te vragen voor de Sektie. 
Uit het fonds wordt jaarlijks een bedrag vergoed aan de Dr. Wiardi 
Beekman Stichting, ter kompensatie van het verlies aan inkomsten. 

De bijdrage werd voor 1974/1975 vastgesteld op f 105.000,--. 

Ter vergelijking: de ontvangen kontributies in de voorafgaande jaren 
bedroegen: 1973/1974 f 93.863,45 

1972/1973 f 91.938,--. 

Diverse baten 

Onttrokken uit de egalisatiereserve ten gunste van 
staat van baten en lasten 
Giften 
Honorarium 
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REIJN, DE BLAEY & CO. 
Registeraccountants 

Amsterdam, 14 januari 1976 

Aan het Bestuur van de 
Evert Vermeer Stichting voor 
Internationale Solidariteit 
Tesselschadestraat 31 
Amsterdam 

Geachte bestuur, 

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar 1 oktober 1974 tot en 
met 30 september 1975 van uw Stichting gekontroleerd. 

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat de in de 
bijlagen 1 en 2 bij dit rapport opgenomen jaarrekening een 
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van 
het vermogen op 30 september 1975 en van het resultaat over 
het op die datum geëindigde boekjaar. 

Hoogachtend, 
Reijn, De Blaey & Co., 

I.K. Bakker Drs. W. van der Meer 
Registeraccountant Registeraccountant 
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AKTIVA 

Bank, rekening-courant 
Spaarbank, deposito's 
Postgirorekeningen 
Te vorderen interest 

LASTEN 

Uitkeringen 
Kosten 
Uitgaven Chili-aktie 
Uitgaven Tanzania-aktie 
Reservering Tanzania-aktie 
Uitgaven Suriname-aktie 
Voordelig saldo 
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EVERT VERMEER STICHTING VOOR ; ============================= 

BALANS OP 30 SEPTEMBER 1975 MET , ================================== 

30-9-1975 

f 32.682,14 
27.872,01 
63.211,41 

1.976,84 

30-9-1974 

f 7.563,25 
101.224,67 
96.073,30 

3.407,76 

STATEN VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODEN , ============================================= 
EN 

1 OKTOBER 1973 TOT EN , ========================= 

1974/1975 1973/1974 

f 74.830,-- f 36.589,10 
20.281,01 6.188,20 
83.279,49 111.712,64 
65.696,68 42.517,16 

-,-- 50.071,68 
14.968,80 - , --
6.664,10 -,--



VERGELIJKENDE CIJFERS OP 30 SEPTEMBER 1974 =========================================== 

30-9-1975 

PASSIVA 

Reserveringen f 5.000,--
1.948,64 

27.956,35 
Vrienden van Mayflower 
Partij van de Arbeid, rekening-courant 
Stichting Beheersraad Strijdfonds 
Chili, rekening-courant 
Kapitaal 

1 OKTOBER 1974 TOT EN MET 30 SEPTEMBER 1975 ============================================ 

MET 30 SEPTEMBER 1974 
====================== 

BATEN 

Bijdragen 
Ontvangsten Chili-aktie 
Reservering Chili-aktie vorige jaren 
Reservering Tanzania-aktie vorige jaren 
Ontvangsten Tanzania-aktie 
Reserveringen vorige jaren 
Ontvangsten Suriname-aktie 
Interest 
Nadelig saldo 

50.328,20 
40.509,21 

1974/1975 

f 70.907,04 
83.279,49 

-,--
50.071,68 
15.625,--
35.000,--
7.259,01 
3. 577186 

-,--

30-9-1974 

f 90.071,68 
1.763,64 

26.855,56 

55.732,99 
33.845,11 

1973/1974 

f 34.819,60 
9,921,47 

101.791,17 
-,--

92.588,84 
-,--
-,--

6.875,70 
1.082,--
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Reserveringen 

De reserveringen op 30 september 1974 bestonden uit: 

Tanzania-aktie 
Repatriëringsfonds Suriname 
Zender African National Congress 
Verblijfkosten 2 Zntd-Afrikaanse vrouwen 
Opleidingsscholen Tanzania en Zambia 

f 50.071,68 
10.000,--
5.000,--
5.000,--

20.000,--

!==~~~~z~bg~ 

De reservering voor de Tanzania-aktie werd in het afgelopen jaar geheel 
besteed. 
Van de gelden voor Suriname werd in dit jaar f 5.000,-- overgemaakt aan 
de bewoners van de gemeenschap Santigron, de overblijvende f 5.000,-
is gereserveerd voor een scholingsprojekt in Suriname. 
De laatste drie reserveringen op 30 september 1974 hebben, volgens 
besluit van uw bestuur, een enigszins andere aanwending gevonden. 
In het verslagjaar werden overgemaakt: 

Anti-apartheidsbeweging (SACTU) 
Comité Gezinsadoptie Zuid-Afrika 
Scholingsprojekt Zuid-Afrika 

f 1.800,--
13.200,--
15.000,--

f 30.000,--============ 

De balans op 30 september 1975 vermeldt derhalve als reservering: 

Scholingsprojekt Suriname f 5.000,--============ 
welke reservering in het boekjaar 1975/1976 zal worden besteed. 

Stichting Beheersraad Strijdfonds Chili, rekening-courant 

Stand op 1 oktober 1974 
Ontvangsten Chili-aktie 

OVergemaakt aan Strijdfonds Chili 
Kosten aktie 

Stand op 30 september 1975 
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f 88.000,--
684,28 

f 55.732,99 
83.279,49 

f 139.012,48 

88.684,28 



Kapitaal 

Stand op 1 oktober 1974 
Bij: Voordelig saldo boekjaar 1974/1975 

Stand op 30 september 1975 

Tanzania-aktie 

Gereserveerd in vorig boekjaar 
Gift Ontwikkelingssamenwerking Vakbeweging 
Diverse ontvangsten 

Af: Overgemaakt aan Tanzania-kommittee f 65.671,68 
Diverse kosten 25,--

Suriname-aktie 

f 33.845,11 
6.664,10 

f 50.071,68 
10.000,--
5.625,--

f 65.696,68 

65.696,68 

!=======;;;~;;;;;; 

Voor deze 1 Mei-aktie waren de uitgaven hoger dan de ontvangen bij
dragen. Het nadelige sa1do komt ten laste van de algemene middelen. 

Ontvangsten 
Uitgaven 

Nadelig saldo 

Specifikatie uitgaven Suriname-aktie: 

Scholingsprojekt Suriname 
1.500 exemplaren "Suriname" 
Portokosten-bijdrage 
Diverse kosten 

Uitkeringen 

Vrienden van Mayflower 
Anti-apartheidsbeweging (SACTU) 
Komruittee Gezinsadoptie Zuid-Afrika 
Scholingsprojekt Zuid-Afrika 
Bewoners gemeenschap Santigron, Suriname 

f 7.259,01 
14.968,80 

f 5.000,--
8.250,--
1.000,--

718,80 

f 39.830,--
1.800,--

13.200,--
15.000,--
5.000,--
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Kosten 

Salarissen en sociale isten 
Diverse kosten 

Bijdragen 

Vrienden van Mayflower 
Partij van de Arbeid:·Vietnam-aktie 

Fonds Bijzondere Aktiviteiten 
Diverse bijdragen 
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f 18.506,68 
1.774,33 

f 20.281,01 ============ 

f 39.830,--
16.632,--
10.000,--
4.445,04 



Aan het bestuur van de 
Stichting Vormingswerk 
Partij van de Arbeid 
Tesselschadestraat 31 
Amsterdam 

Geacht bestuur, 

REIJN, DE BLAEY & CO 
Registeraccountants 

Amsterdam, 7 april 1976 

Wij hebben de jaarrekening over het eerste boekjaar van uw Stichting 
lopende van 1 januari 1975 tot en met 30 september 1975, gekontroleerd. 

Op grond van onze kontrole zijn wij van oordeel dat de in de bijlage 
opgenomen balans en staat van baten en lasten, tezamen met de toe
lichting op bijlage 2, een getrouw beeld geven van de financiële 
positie op 30 september f975 en van het resultaat over het op die datum 
afgesloten boekjaar. 

De Stichting werd opgericht op 20 februari 1975, doch was reeds werk
zaam vanaf 1 januari 1975. De aktiviteiten van de afdeling Vorming en 
Scholing van de Partij van de Arbeid werden op die datum voortgezet in 
uw Stichting, één. Yan de voorwaarden voor het verkrijgen van overheids
subsidie voor het vormingswerk van politieke partijen. 

Ons gaarne tot nadere toelichtingen bereid verklarend, 

hoogachtend, 
Reijn, De Blaey & Co 

Drs. W. van der Meer 
Registeraccountant 
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AKTIVA 

Te vorderen overheidsubsidie 

LASTEN 

Salarissen en sociale lasten 
Diverse personeelskosten 
Bureaukosten 
Huisvestingskosten 
Aanschaf inventaris 
Inrichting werkruimten 
Reis- en verblijfkosten 
Werkgroepen 
Vormingskommissies 
Kursussen 
Diskussieprojekten 
Drukkosten brochures 
Vormingsnummer partijkrant 
Diverse kosten 

Totaal der lasten 

Voordelig saldo, toegevoegd aan kapitaal 
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BALANS OP 30 SE ==============; 

f 165.098,20 

f 82.535,78 
2.113,73 

21.348,76 
9.568,66 

10.855,96 
4.849,02 
4.163,40 

10.981,80 
4.552,05 

17.259,34 
8.459,31 

42.999,43 
9.137,62 

601,15 

f 229.426,01 

14.172,19 

!=~~~~~~~~~~ 



;RDAM 
===== 

PASSIVA 

Kapitaal 
Partij van de Arbeid, rekening-courant 

: DE PERIODE 
:=========== 

TEMEER 1975 =========== 

BATEN 

Overheidssubsidie 
Bijdrage Partij van de Arbeid 

f 14.172,19 
150.926,01 

!=1~~~~~~~~~ 

f 165.098,20 
78.500,--
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TOELICHTING JAARREKENING 
~======================= 

Overheidssubsidie 

De overheidssubsidie is als volgt berekend: 

Uitgaven 

f 22.500,--
206.926,01 

!=~~~~~~~ot~l 

Percentage·subsidies 

à 
à 

90 % 
70 % 

Salarissen en sociale lasten 

Salarissen 
Sociale lasten 
Uitzendkrachten 

Ontvangen ziekengeld 

Drukkosten brochures 

Brochure "Niet getrouwd" 
Brochure "Socialisme Nu en Morgen" 
Diversen 
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Subsidie 

f 20.250,--
144.848,20 

!=l~~~~~~k~~ 

f 65.190,05 
17.410,61 

455,18 

f 83.055,84 
520,06 

f 6.948,24 
33.693,36 
2.357,83 


	PvdA_jv_1974-75_0001.tif
	PvdA_jv_1974-75_0002.tif
	PvdA_jv_1974-75_0003.tif
	PvdA_jv_1974-75_0004.tif
	PvdA_jv_1974-75_0005.tif
	PvdA_jv_1974-75_0006.tif
	PvdA_jv_1974-75_0007.tif
	PvdA_jv_1974-75_0008.tif
	PvdA_jv_1974-75_0009.tif
	PvdA_jv_1974-75_0010.tif
	PvdA_jv_1974-75_0011.tif
	PvdA_jv_1974-75_0012.tif
	PvdA_jv_1974-75_0013.tif
	PvdA_jv_1974-75_0014.tif
	PvdA_jv_1974-75_0015.tif
	PvdA_jv_1974-75_0016.tif
	PvdA_jv_1974-75_0017.tif
	PvdA_jv_1974-75_0018.tif
	PvdA_jv_1974-75_0019.tif
	PvdA_jv_1974-75_0020.tif
	PvdA_jv_1974-75_0021.tif
	PvdA_jv_1974-75_0022.tif
	PvdA_jv_1974-75_0023.tif
	PvdA_jv_1974-75_0024.tif
	PvdA_jv_1974-75_0025.tif
	PvdA_jv_1974-75_0026.tif
	PvdA_jv_1974-75_0027.tif
	PvdA_jv_1974-75_0028.tif
	PvdA_jv_1974-75_0029.tif
	PvdA_jv_1974-75_0030.tif
	PvdA_jv_1974-75_0031.tif
	PvdA_jv_1974-75_0032.tif
	PvdA_jv_1974-75_0033.tif
	PvdA_jv_1974-75_0034.tif
	PvdA_jv_1974-75_0035.tif
	PvdA_jv_1974-75_0036.tif
	PvdA_jv_1974-75_0037.tif
	PvdA_jv_1974-75_0038.tif
	PvdA_jv_1974-75_0039.tif
	PvdA_jv_1974-75_0040.tif
	PvdA_jv_1974-75_0041.tif
	PvdA_jv_1974-75_0042.tif
	PvdA_jv_1974-75_0043.tif
	PvdA_jv_1974-75_0044.tif
	PvdA_jv_1974-75_0045.tif
	PvdA_jv_1974-75_0046.tif
	PvdA_jv_1974-75_0047.tif
	PvdA_jv_1974-75_0048.tif
	PvdA_jv_1974-75_0049.tif
	PvdA_jv_1974-75_0050.tif
	PvdA_jv_1974-75_0051.tif
	PvdA_jv_1974-75_0052.tif
	PvdA_jv_1974-75_0053.tif
	PvdA_jv_1974-75_0054.tif
	PvdA_jv_1974-75_0055.tif
	PvdA_jv_1974-75_0056.tif
	PvdA_jv_1974-75_0057.tif
	PvdA_jv_1974-75_0058.tif
	PvdA_jv_1974-75_0059.tif
	PvdA_jv_1974-75_0060.tif
	PvdA_jv_1974-75_0061.tif
	PvdA_jv_1974-75_0062.tif
	PvdA_jv_1974-75_0063.tif
	PvdA_jv_1974-75_0064.tif
	PvdA_jv_1974-75_0065.tif
	PvdA_jv_1974-75_0066.tif
	PvdA_jv_1974-75_0067.tif
	PvdA_jv_1974-75_0068.tif
	PvdA_jv_1974-75_0069.tif
	PvdA_jv_1974-75_0070.tif
	PvdA_jv_1974-75_0071.tif
	PvdA_jv_1974-75_0072.tif
	PvdA_jv_1974-75_0073.tif
	PvdA_jv_1974-75_0074.tif
	PvdA_jv_1974-75_0075.tif
	PvdA_jv_1974-75_0076.tif
	PvdA_jv_1974-75_0077.tif
	PvdA_jv_1974-75_0078.tif
	PvdA_jv_1974-75_0079.tif
	PvdA_jv_1974-75_0080.tif
	PvdA_jv_1974-75_0081.tif
	PvdA_jv_1974-75_0082.tif
	PvdA_jv_1974-75_0083.tif
	PvdA_jv_1974-75_0084.tif
	PvdA_jv_1974-75_0085.tif
	PvdA_jv_1974-75_0086.tif
	PvdA_jv_1974-75_0087.tif
	PvdA_jv_1974-75_0088.tif
	PvdA_jv_1974-75_0089.tif
	PvdA_jv_1974-75_0090.tif
	PvdA_jv_1974-75_0091.tif
	PvdA_jv_1974-75_0092.tif
	PvdA_jv_1974-75_0093.tif
	PvdA_jv_1974-75_0094.tif
	PvdA_jv_1974-75_0095.tif
	PvdA_jv_1974-75_0096.tif
	PvdA_jv_1974-75_0097.tif
	PvdA_jv_1974-75_0098.tif
	PvdA_jv_1974-75_0099.tif
	PvdA_jv_1974-75_0100.tif
	PvdA_jv_1974-75_0101.tif
	PvdA_jv_1974-75_0102.tif
	PvdA_jv_1974-75_0103.tif
	PvdA_jv_1974-75_0104.tif
	PvdA_jv_1974-75_0105.tif
	PvdA_jv_1974-75_0106.tif
	PvdA_jv_1974-75_0107.tif
	PvdA_jv_1974-75_0108.tif
	PvdA_jv_1974-75_0109.tif
	PvdA_jv_1974-75_0110.tif
	PvdA_jv_1974-75_0111.tif
	PvdA_jv_1974-75_0112.tif
	PvdA_jv_1974-75_0113.tif
	PvdA_jv_1974-75_0114.tif
	PvdA_jv_1974-75_0115.tif
	PvdA_jv_1974-75_0116.tif
	PvdA_jv_1974-75_0117.tif
	PvdA_jv_1974-75_0118.tif
	PvdA_jv_1974-75_0119.tif
	PvdA_jv_1974-75_0120.tif
	PvdA_jv_1974-75_0121.tif
	PvdA_jv_1974-75_0122.tif
	PvdA_jv_1974-75_0123.tif
	PvdA_jv_1974-75_0124.tif
	PvdA_jv_1974-75_0125.tif
	PvdA_jv_1974-75_0126.tif
	PvdA_jv_1974-75_0127.tif
	PvdA_jv_1974-75_0128.tif
	PvdA_jv_1974-75_0129.tif
	PvdA_jv_1974-75_0130.tif
	PvdA_jv_1974-75_0131.tif
	PvdA_jv_1974-75_0132.tif
	PvdA_jv_1974-75_0133.tif
	PvdA_jv_1974-75_0134.tif
	PvdA_jv_1974-75_0135.tif
	PvdA_jv_1974-75_0136.tif
	PvdA_jv_1974-75_0137.tif
	PvdA_jv_1974-75_0138.tif
	PvdA_jv_1974-75_0139.tif
	PvdA_jv_1974-75_0140.tif
	PvdA_jv_1974-75_0141.tif
	PvdA_jv_1974-75_0142.tif
	PvdA_jv_1974-75_0143.tif
	PvdA_jv_1974-75_0144.tif
	PvdA_jv_1974-75_0145.tif
	PvdA_jv_1974-75_0146.tif
	PvdA_jv_1974-75_0147.tif
	PvdA_jv_1974-75_0148.tif
	PvdA_jv_1974-75_0149.tif
	PvdA_jv_1974-75_0150.tif
	PvdA_jv_1974-75_0151.tif
	PvdA_jv_1974-75_0152.tif
	PvdA_jv_1974-75_0153.tif
	PvdA_jv_1974-75_0154.tif
	PvdA_jv_1974-75_0155.tif
	PvdA_jv_1974-75_0156.tif
	PvdA_jv_1974-75_0157.tif
	PvdA_jv_1974-75_0158.tif
	PvdA_jv_1974-75_0159.tif
	PvdA_jv_1974-75_0160.tif
	PvdA_jv_1974-75_0161.tif
	PvdA_jv_1974-75_0162.tif
	PvdA_jv_1974-75_0163.tif
	PvdA_jv_1974-75_0164.tif
	PvdA_jv_1974-75_0165.tif
	PvdA_jv_1974-75_0166.tif

