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EVERT VERMEER &nCHTING 

INLEIDING 

Allereerst willen we enkele korte kanttekeningen plaatsen bij de 
themakeuze voor 1991 en 1992 "Veranderingen in EurO)». visies 
uit het Zuiden" door de EVS. 
De komende periode zal een belangrijk deel van het voorlichtings
en bewustwordingswerk van de EVS worden gericht op de polgen 
voor de ontwikkelingslanden van het proces van econpmische en 
politieke integratie tussen landen van de Europese Gealcenscbap, 
en van het proces van economische en politieke liberalisatie. in de 
Centraaleuropese landen. In het bijzonder zal daarbij aandacht wor
den besteed aan de effecten van deze twee Europese procasco op 
de mogelijkheden voor landen·in het Zuiden een on~ 
ces tot stand te brengen, dat duurzaam is in soclul. cwlogisch en 
politiek opzicht en ook de ontplooüngsmogelljkheden van vr~wen 
vergroot. In de uitwerking van dit EVS-speerpunt is een belangrijke 
rol toebedeeld aan menïngeulvisies uit het Zuiden: Zij zijn het die in 
eerste instantie zijn gevraagd hun visie te geven op de processen in 
Europa en de gevolgen daarvan voor het Zuiden. 
Uiteindelijk zal twee jaar discussie zowel met Zuid alt met een 
breed publiek binnen Nederland uitmonden in een beleidsprO(pal11. 
dat de politieke besluitvorming - in het bijzonder die van de Partij 
van de Arbeid - mede zal beinvloeden. 

De verslaglegging bestaat uit drie onderdelen. In eerste· i,nstantie 
wordt verslag gedaan van de landelijke acti~iten van de , EVS 
(hoofdstuk 1). Vervolgens treft u het verslag aan qn het vrouwe• 
werk (hoofdstuk 2) en tot slot een verslag van de gewestelijke acti
viteiten (hoofdstuk 3). 
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1. LANDE_LijKE ACTIVITEITEN 

1.1. Inleiding 
Het jaar 1990 stond voor de EVS in het teken van zowel de afwikke
ling van het speerpuntonderwerp "Mensenrechten, democratie en 
ontwikkeling", alsmede van het opstarten van het nieuwe speer
pur.tonderwerp "Europa". Het bedoelde omslagpunt lag in de 
maand mei van dat jaar. 
De activiteiten in het kader van het speerpunt "Mensenrechten, 
democratie en ontwikkeling" werden afgerond op dinsdag 11 
december 1990 met de aanbieding van het EVS-boek .. Trek het 
Recht!" aan minister Pronk en een hoge vertegenwoordiger van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Daarmee was een 
einde gekomen aan een twee jaar durende discussie binnen èn bui.: 
ten de partij over de rol van mensenrechten in de Nederlandse bui
tenlandse politiek in het algemeen, en in het Nederlandse ontwik
kelingssamenwerkingsbeleid in het bijzonder. Hoogtepunt van deze 
discussie was de landelijke conferentie op 31 maart 1990, waarin 
het debat werd toegespitst op concrete politieke beleidsaanbevelin
gen. Deze mondden uit in een beleidsprogramma, dat in september 
1990 werd aangeboden aan het partijbestuur. Daarmee werd dit 
beleidsdocument richtinggevend voor het partijbeleid op buiten
lands politiek terrein terzake van de mensenrechten in hun brede 
betekenis. 
Het is goed te vermelden dat nooit eerder door zoveel lokale EVS
groepen is bijgedragen aan de vaststelling van de concrete beleids
aanbevelingen. Het aantal van 500 deelnemers, zowel aan de lande
lijke conferentie van 1989 als aan die van 1990 (waarvan de helft 
niet-partijleden), onderstreept de omvangrijke deelname van velen 
in èn buiten de partij aan dit debat. 

De door de EVS gelnitieerde discussie over het nieuwe speerpunt
onderwerp "Europa" werd in mei 1990 gestart. De eerste maanden 
droeg de discussie een meer verkennend en analytisch karakter, en 
mondde uit in de eerste landelijke studiedag op zaterdag 24 novem
ber in Amsterdall).. Ook deze dag was een bijzonder succesvolle en 
inspirerende gebeurtenis, getuige de meer dan 100 deelnemers. 
Naast het vele voorlichtings- en bewustwordingswerk van de EVS in 
de afdelingen en in de gewesten, grotendeels gefinancierd door de 
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NCO· en de Europese Commissie. is de aandacht van de EVS ook 
opgeëist door de activiteiten van bet nieuwe kabinet~ wurin de 
PvdA vooral op bet terrein van de ontwikkelingssamenwerking in 
de persoon van minister Pronk beleidsbepalend· is gewordca..· De 
EVS prijst zich gelukkig met de nieuwe kansen die daarmee zijn 
gecreëerd om het gedachtengoed van EVS en partij om te zetten in 
concreet politiek beleid; niet alleen op het terrein vaa de mensen
rechten. ontwikkeling en democratie, maar ook met betrekkiag tot 
Europa. 

1.2. Speerpuntactiviteiten 
1.2.1. Afronding van bet speerpunt "Mensenrechten. ontwikkding 
en democratie in Noord/Zuid-perspectief' 
Vanaf bet voorjaar van 1988 tot en met de zomer van 1990 hebben 
de activiteiten van de Evert Vermeer Stichting voor een belangrijk 
deel in bet teken van het centrale speerpuntonderwerp "Mensen
rechten, ontwikkeling en democratie in Noord/ZUid-perspectief' 
gestaan. 
De speerpuntcommissie \leeft begin 1990 de laa~ hand gelegd aan 
de voorbereiding van de landelijke conferentie en het concept
beleidsprogramma "Trek bet Recht! Mensenrechten; ontwikkeling 
en democratie in· Noord/Zuid-perspectief'. Voor dit éoncept;. 
beleidsprogramma zijn verschillende uteme deskundigelt uitgeno
digd een bijdrage te leveren. Het document heeft·gediend als discus
siestuk op de EV5-conferentie die op zaterdag 31 maart 1990 is 
gehouden. 

1.2.2. De landelijke EVS-conferentie "Trek bet Recht!" 
Het programma van de conferentie zag er als volgt uit:• , 
Nico Schrijver, volkenrechtskundige van het Institute of Social Stu
dies in Den Haag en voorzitter van de Evert VenDeer Stichting. 
opende de dag en hield een inleiding met als thema "Measenrechten 
en democratie: essentiële bouwstenen voor een sociMI-democra
tiscb ontwikkelingsbeleid". 
Na een cultureel intermezzo van de ArgeDtijDse zangeresfgitariste 
Ana Maria Conrado. hield Devaki jain uit Iadia, lid van de SOuth 
Commission en directeur van bet Institute o(Social Studles Truat in 
New Delhi, een uitzetting met als motto "Mensenrechten als instru
ment in de strijd van de armsten om een beter bestaan". 
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In het middagprogramma werd op basis van het concept-beleidspro
gramma "Trek het Recht!" in twaalf fora en werkgroepen gediscus
sieerd over beleidsaanbevelingen op het gebied van mensenrechten, 
ontwikkeling en democratie. De volgende thema's stonden centraal 
in dit programma-onderdeel: 
1. Duurzame ontwikkeling, economische groei ~n mensenrechten: 

een haalbare combinatie? 
Met medewerking van Devaki jain {Institute of Social Studies, 
New Delhi), Piet Terhal (Erasmus Universiteit), A.F.P. Bakker 
(De Nederlandsche Bank) en josephine Verspaget (PvdA Twee
de-Kamerfractie). 

2. Participatie in en door basisorganisaties ter verwezenlijking van 
mensenrechten. 
Met medewerking van Max van den Berg (NOVIB/Gast aan 
tafel), Ferdinand van Dam (Rijksuniversiteit Leiden), joke 
Schrijvers (Universiteit van Amsterdam) en Kees Waagmeester 
(Onze Wereld). 

3. Hoe verhoudt bevolkingspolitiek zich tot mensenrechten? 
Met medewerking van Jacques Savelaar (World Population 
Foundation), Els Postel (Rijksuniversiteit Leiden/VENA), janita 
jansen (WEMOS) en Susan Blankhart (DGIS). 

4. Het Nederlandse mensenrechtenbeleid: Meten met twee maten? 
Met medewerking van Alman Metten (PvdA Europees Parle
ment), j.S.L. Gualtherie van Weezei (CDA Tweede-Kamerfrac
tie), prof. P.R. Baehr (Rijksuniversiteit -Leiden) en Nico Schrij
ver. 

5. Hebben kinderen ook mensenrechten? 
Met medewerking van Riety Smit (UNICEF), prof. j.E. Doek 
(Defence for Children International) en Piet Visscher (EVS
speerpuntcommissie Mensenrechten). 

6. Bevrijdingsstrijd en mensenrechten: de- PLO, of, hoe ver reikt 
solidariteit? 
Met medewerking van Toine van Teeffeien (Palestina Comité), 
jan Marinus Wiersma (Internationaal secretaris PvdA) en Ah 
van de Ven (EVS.Speerpuntcommissie Mensenrechten). 

7. Mensenrechten en lokaal ontwikkelingssamenwerkingsbeleid. 
Met medewerking van jan van Bergen (EVS-werkgroep Gemeen
ten en ontwikkelingssamenwerking), j. van Uth de jeude (wet
houder Utrecht) en Sjaak de Ugt (NOVIB). 
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8. Steun aan jonge democratieën in Midden-Amerika. 
Met medewerking van Rosalina Tuyuc (vertegenwoor«:tigster van 
CONA VIGUA - een organisatie van weduwen in Guatemala), 
Vilma NuAez (lid van de mensenrechtencommissie Midden
Amerika, CODEHUCA en voorzitter mensenrechtencommissie 
Nicaragua, CNNPDH), Th. van Banning (DGIS) en Ria Brouwers 
(onafhankelijk ontwikkelingsdeskundige). (Deze werkgroep 
werd georganiseerd in samenwerking met het Humanistisch 
Overleg Mensenrechten). 

9. Rechten van minderheidsgroepen in de Nederlandse situatie. 
Met medewerking van l..eila jordens-Cotran (Nederlands Cen
trum Buitenlanders), Aad Kosto (staatssecretaris van justitie) en 
Ozden Kutluer (NCB). 

10. Vluchtelingen en Europees-Nederlands beleid. 
Met medewerking van Maarten van Traa (PvdA Tweede-Kamer
fractie), Lieke Thesingh (Vereniging Vluchtelingenwerk Neder
land) en Cees Flinterman (IUjksuniversiteit Limburg). · 

11.lnternationale economische organisaties en mensenrechten. 
Met medewerking van Pitou van Dijck (CEDLA), Martje van 
Putten (Europees Parlement) en Herman von Hebel (NJCM). 

12. Mensenrechten en ontwikkelingsprojecten (kwaliteit van de 
hulp-discussie). · 
Met medewerking van Paul Hoebink (Katholieke Universiteit 
Nijmegen), Geertje Lyklama l Nijeholt (Institute of Social Stu
dies, Den Haag), 8. Berendsen (DGIS) en Dorine Plantenga 
(Rijksuniversiteit LeidenNEN A). 

Na een literaire voordracht door Rein Edzard werd de dag afgalo
ten door de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, J• Pronk. 
In zijn betoog ging jan Pronk vooral in op de plaats van mensen
rechten in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Gezien de actuali
teit van deze thematiek op dat moment (de beoogde execu.tia in 
Indonesit) een thema dat zeer tot de verbeelding sprak. In de publi
citeit na de conferentie in de grote landelijke dagbladen werd dan 
ook ruime aandacht besteed aan de toespraak-van Pronk. 

1.2.3. Regionale activiteiten in het kader van het speerpunt Mensen
rechten 
De regionale werkgroepen van de Evert Vermeer Stichting hebben 
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zich nadrukkelijk in de discussies rond het speerpunt gemengd. 
Naast interne discussies in de gewestelijke groepen met leden van 
de speerpuntcommissie en/of andere deskundigen, is er op geweste
lijk niveau ook een aantal naar buiten gerichte activiteiten georgani
seerd. 
Een regionale conferentie in het Noorden van het land waar de rela
tie tussen mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking werd ver
kend aan de hand van het specifieke voorbeeld Nicaragua, moest 
vanwege gebrek aan belangstelling helaas worden afgelast. 
Daar staat tegenover dat nog nooit eerder door zoveel.lokale EVS
groepen is bijgedragen aan de vaststelling van de concrete aanbeve
lingen voor het beleidsdocument "Trek het Recht!". In de gewesten 
Amsterdam, Noord-Holland-Noord, Noord-Holland-Zuid, Leiden, 
Zuid-Holland, Rotterdam en Den Haag zijn na uitgebreide bespre
kingen concrete amenderingen voor het beleidsdocument geformu
leerd. 

1.2.4. Het beleidsdocument 
Na afloop van de conferentie is de speerpuntcommissie verder 
gegaan met het afronden van het defmitieve beleidsprogramma over 
mensenrechten, ontwikkeling en democratie. De, resultaten van de 
confereqtie zijn verwerkt en de binnengekomen commentaren uit 
de gewesten en van de kant van andere betrokkenen zijn meegeno
men bij het schrijven van een volgende conceptversie. Deze versie is 
bediscussieerd in de open AB-vergadering van 9 juni 1990 en is in 
verbeterde versie in september 1990 aangeboden.aan het partijbe
stuur van de Partij van de Arbeid. Daarmee is dit beleidsdocument 
onder de naam "Trek het Recht!" richtinggevend geworden voor het 
partijbeltid op het terrein van de buitenlandse politiek terzake de 
mensenrechten in hun brede betekenis. Of, zoals Marjanne Sint op 
de Oaptekst zegt: "Trek het Redatl betekent niet alleen het ongedaan 
maken van de kloof tussen Noord en Zuid, maar ook een oproep aan 
mensen om hun rechten op te eisen. Immers, veel rechten staan al op 
papier. Ze worden alleen niet nageleefd door regeringen. Dat betekent 
dat mensen en organisaties van onderaf voor hun rechten zullen moeten 
opkomen. Het bestuur van de Partij van de Arbeid onderschrijft deze 
visie van harte.· Delarmee maken EVS en PvdA mensenrechten mede tot 
inzet van het buitenlands beleid, inclusief ontwikkelingssamenwer
king.• 
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1.2.5. Voorbereidingen voor het nieuwe speerpunt Europa 
Het nieuwe EVS-speerpunt "Veranderingen in Europa, visies uit het 
Zuiden" beloopt de periode mei 1990 tot juni 1992. Centraal staat 
de EVS daarbij voor ogen om voor het Zuiden een centrale plaats in 
de dialoog in te ruimen en de ontwikkelingen in Europees verband 
in relatie tot het Zuiden ter discussie te stellen in de Partij van de 
Arbeid en daarbuiten, de media niet uitgezonderd. 
In de zomer van 1990 is de speerpuntcommisSie "Europa• begon
nen met haar werkzaamheden, die zich uitstrekken over 1991 en 
1992. De speerpuntcommissie bestaat uit Pitou van Dijck (voorzit
ter EVS), Hanke Koopman {DB), Chris Peeters (AB), lneke Hey
koop (AB), Marijke Priester (beleidsmedewerker EVS), Siebrand 
Wiedijk (algemeen vormingswerker EVS), Wout Nijland (coördina
tor EVS), Maartje van Putten (Europees Parlement, Socialistische 
Fractie), Jan Klugkist (NIO-vereniging), Ineke van Dijk (Rooie 
Vrouwen), Theo Ruyter (NIO), Joke Schrijvers (INDRA, Universi
teit van Amsterdam), Piet Terhal (ErasmusUniversiteit), Thanasis 
Apostolou (Tweede-Kamerfractie PvdA), Gerrit Faber (Rijksuniver
siteit Utrecht), Wouter Tims (directeur SOW), en enkele correspon
derende leden, waaronder Kitty Roozemond (FNV) en jan Pronk 
(minister voor Ontwikkelingssamenwerking). Dienstweigeraar Mar
tin van Berkel was in· het eetste jaar belast met het secretariaat van 
de speerpuntcommissie. 

1.2.6. De conferentiebundel nieuwe·stijl ·zuid over Noord" 
Zoals gebruikelijk stond het eerste jaar van het speerpunt in het 
teken van analyse. Dit betekende dat door de speerpuntcommissie 
gewerkt werd aan het vervaardigen van een bundel die op de lande
lijke conferentie op 9 maart 1991 gepresenteerd is. In tegenstelling 
tot voorgaande jaren was de opzet van de bundel in zoverre afwij
kend, dat de auteurs grotendeels afkomstig waren uit het Zuiden. 
Deze experimentele opzet kostte meer tijd dan de gebruikelijke con
structie waarin uitsluitend met Nederlandse auteurs werd ge\Pierkt 
(communicatie, vertaling). De gedachte achter deze opzet was om 
de stem van het Zuiden zo optimaal mogelijk te laten doorklinken. 
Daarmee is voorkomen dat alleen mensen uit het Noorden analyse
ren wat de invloed van de huidige Europese ontwikkelingen op het 
bestaan van mensen in het Zuiden is. 
De constructie was als volgt: De speerpuntcommissie bestaat uit een 
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aantal Nederlandse deskundigen en EVS-betrokkenen. De commis
sie heeft een stuk opgesteld, getiteld "Changing Europe: Visions 
from the South", waarin de uitgangspunten en plaatsbepaling van 
de commissie ten aanzien van het onderwerp "Europa" werden uit
een gezet. Op basis hiervan werden auteurs uit het Zuiden aange
zocht om een bijdrage te leveren, waaruit hun visie op de huidige 
Europese ontwikkelingen blijkt. Deze auteurs vormden duo's met 
de Nederlandse speco-leden. Het Nederlandse speco-lid hield con
tact met haar/zijn partner over diens bijdrage en was, samen met het 
secretariaat, verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bijdrage voor 
de bundel. De bundel "Zuid over Noord" heeft tegen het einde van 
1990 een forse aanslag gedaan op de menskracht van de EVS. Daar
tegenover stond dat de opzet, die toch een experimenteel karakter 
had, duidelijk vruchten heeft afgeworpen. 

1.2.7. De introductiestudiedag "Veranderingen in Europa, een stap 
terug?" 
Ter introductie op het eerste speerpuntjaar werd op zaterdag 24 
november 1990 een studiedag belegd onder de titel '"Veranderingen 
in Europa, een stap terug?' Over liberalisering, de rol van de over
heid en perspectieven voor ontwikkelingslanden". Alle deelnemers 
kregen ter voorbereiding een uitgebreide documentatiemap toege
zonden. 
In het ochtendgedeelte werden inleidingen verzorgd door: 
- Pitou van Dijck (voorzitter EVS), die een algemene inleiding over 

het speerpuntthema en onderwerp en opzet van de dag hield; 
- Geertje Lycklama (rector Institute of Social Studies) over "Ont

wikkelingen in Europa: het einde van de geschiedenis?"; 
- Wouter Tims (Vrije Universiteit Amsterdam) over "Tussen oude 

ruïnes en nieuw leven: over paden van hervorming en beleid". 
Aan het eind van de ochtend vond een discussie met de inleiders 
plaats. 
In het middagprogramma werd er in werkgroepverband gediscus
sieerd over de volgende onderwerpen: 
1. Europese Monetaire Unie: nieuwe kansen voor een oplossing 

van de schuldencrisis? 
Met als inleiders Leo Verwoerd (ministerie voor Financiën) en 
Gerrit Faber (Universiteit van Utrecht, Internationale Economi
sche Betrekkingen); 
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2. Europese politieke samenwerking en het democratisch gehalte 
van een verenigd Euf')pa: kansen voor een goed Europees ont
wikkelingssamenwerkingsbeleid? 
Met als inleiders Maartje van Putten (Socialistische Fractie Euro
pees Parlement) en Heinz Greijn (NIO-vereniging); 

3. Socialistische landen in het Zuiden: hoe ver reikt de invloed van 
het nieuwe Midden- en Oost-Europa? 
Met als inleiders: Liduine Zumpolle en Pieter van Rossem (bei
den Pax Christi); 

4. Europese eenwording en duurzame ontwikkeling, een onmoge
lijke combinatie? 
Met als inleider Sicco Mansholt (voormalig minister voor Land
bouw, voormalig EG-Landbouwcommissaris, voormalig voorzit
ter van de Club van Zes); 

5. Migratie uit het Zuiden, Schengen en hoe het verder moet 
Met als inleider Thanasis Apostolou (Tweede-Kamerfractie 
PvdA) 

De dag werd afgesloten door Piet Terhal (ErasmusUniversiteit Rot
terdam), die naar aanleiding van de conclusies uit de werkgroepen 
een vooruitblik op de landelijke conferentie gaf. 
De studiedag werd bezocht door ruim honderd personen. Reacties 
waren positief: men was onder de indruk van de kwaliteit van de 
lezingen en had de discussies in de werkgroepen als constructief 
ervaren. Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagde ouver
ture van het nieuwe speerpuntthema. Een verslag van de dag is ver
krijgbaar op het EVS-secretariaat. 

1.2.8. Regionale activiteiten in het kader van het speerpunt Europa 
De regionale werkgroepen van de Evert Vermeer Stichting hebben, 
ondanks het nog prille stadium waarin de activiteiten zich bevon
den, ook een aantal naar buiten gerichte activiteiten georganiseerd. 

1.3. Overige landelijke activiteiten 
1.3.1. Diverse actualiteiten 
In 1990 hebben diverse actualiteiten de aandacht van de EYS 
opgeëist. 
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l. De kabinetsnota "Een wereld van verschil'' 
De kabinetsnota van Jan Pronk "'Een wereld van verschil', nieuwe 
kaders voor het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid in de jaren '90" 
draagt mede de sporen van het EVS-gedachtengoed zoals dat - in 
het kader van het EVS speerpuntenbeleid - gedurende jaren achter
een is ontwikkeld. 
Onder leiding van een AB-commissie heeft de EVS een tekst van 
commentaar op de diverse beleidsaspecten van de nota geschreven. 
Ten einde te bereiken dat de nota een stevig draagvlak krijgt, juist 
ook onder eigen partijleden en sympatisanten, heeft de EVS in 
december 1990 en januari 1991 samen met het Internationaal Secre
tariaat en de gewesten een drietal regionale bijeenkomsten rond de 
nota georganiseerd; in Utrecht met ruim 300 deelnemers, in Meppel 
met 200 deelnemers en in Goes met ruim 100 deelnemers. Daar
naast zijn tientallen spreekbeurten over het onderwerp belegd. 
Concluderend kan gesteld worden dat het beleid van Jan Pronk 
velen in de partij en EVS aanspreekt en inspireert. 

2. Aantasting omvang en kwaliteit van de hulp 
Tegen het eind van 1990 heeft de EVS samen met meer dan 60 
maatschappelijke organisaties stelling genomen tegen voornemens 
van het kabinet minder aan ontwikkelingshulp te gaan uitgeven dan 
1,5% van het Netto Nationaal Inkomen en deze post verder te "ver
vuilen" met oneigenlijke uitgavenposten. 
De EVS heeft daarvoor samen met de Rooie Vrouwen en de Jonge 
Socialisten en op onderdelen met de MFO's, vakbeweging, CDA 
Vrouwen en CDJA een reeks van activiteiten ontplooid. In 199 I 
zouden deze activiteiten culmineren in de volgende feitelijke ont
wikkelingen: 
- het partijcongres van februari 1991 nam een resolutie aan tegen 

aantasting en uitholling van de 1,5% en voor vcrsnelde terugdrin
ging van de bestaande vervuiling van de begroting; 

- het partijbestuur wees in zijn verklaring over de Tussenbalans 
bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking af; 

- de fracties van PvdA en CDA spraken zich beiden uit voor hand
having van het budget voor ontwikkelingssamenwerking zonder 
dat dit overigens leidde tot een gezamenlijke motie; 

- op het landelijk congres van EVS en AVS werden de uitspraken 
van het partijcongres opnieuw bevestigd. 
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3. De Golfoorlog 
In het Algemeen Bestuur van de EVS is uitgebreid gediscussieerd 
over de Golfcrisis en de mog~lijkc gevolgen voor ontwikkelingslan
den. De EVS heeft besloten als organisatie geen stellingname te 
betrekken. Wel is door individuen vanuit de EVS aan het debat in 
de partij en in de media deelgenomen. 

4. Samenwerking met Derde-Wereldorganisaties 
Ook in deze vcrslagperiode heeft de EVS op tal van terreinen haar 
intermediaire functie vervuld op het snijvlak van de relatie tussen 
de Derde-Wereldbeweging en de partij. Het gaat hierbij om vele 
actuele kwesties waaronder bij voorbeeld: 
- de opstelling van de PvdA jegens het ANC aangaande materiële 

steun, het sanctiebeleid en andere aspecten in de solidariteitsrela
tie met het ANC 

- de opstelling tegenover Nicaragua, El Salvador, de Philippijnen; 
- activiteiten als handtekeningenacties, petities aan ambassades met 

betrekking tot mensenrechtenkwesties, advertentie-acties in kran
ten, et cetera. 

5. Steun aan projecten in de Derde Wereld 
In 1990 is voor ongeveer j 40.000,- steun verleend aan projecten 
van progressieve maatschappelijke organisaties, waaronder veel 
vrouwenorganisaties, in de Derde Wereld. 

1.3.2. Europese contacten 
In I 990 is de EVS er in geslaagd een belangrijke doorbraak te berei
ken binnen de internationale organisatie !WA (International Wor
kers Aid) waarvan we sinds twee jaar lid zijn. Deze organisatie 
bestaat uit lidorganisaties uit geheel Europa die alle voortkomen uit 
of gelieerd zijn aan sociaal-democratische partijen/vakbewegingen. 
Alle organisaties houden zich bezig met hulpprojecten, zowel in het 
Noorden als in het Zuiden van de wereld. In 1990 zijn de eerste 
stappen gezet om binnen deze organisatie niet alleen uitwisseling te 
hebben over de kwaliteit en uitvoering van de diverse hulpprojec
ten, maar dit te koppelen aan een internationale politieke beleids
discussie. Binnen de genoemde organisatie wordt nu gewerkt aan de 
invulling van een uitgebreide Europese campagne waarin de ont
wikkelingen in Europa rond l9Y2 en het feit dat 500 jaar geleden 
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Columbus in Latijns-Amerika arriveerde centraal staan. Een uitste
kende gelegenheid voor de EVS om een aantaï beleidsconclusies 
vanuit EVS en PvdA over het thema ontwikkelingsproblematiek te 
exponeren. 

1.4. Activiteiten in het kader van Gemeenten en Ontwikkelingssamen
werking (GenO) 
1.4.1 Landelijk steunpunt 
De oprichting van het steunpunt Lokale overheden en internationa
le politiek, waarvan in het vorige verslag melding werd gemaakt, 
heeft enige vertraging opgelopen. Dit is het gevolg van gebleken 
meningsverschillen tussen de betrokken geledingen, namelijk Cen
trum voor Lokaal Bestuur, Internationaal Secretariaat en Evert Ver
meer Stichting, over de wijze waarop de PvdA aan dit onderwerp 
invulling moet geven. Er wordt nu in eerste instantie aan gewerkt 
om de betrokkenen op één lijn te krijgen. Daartoe zijn de bovenge
noemde partijen in dit verslagjaar een aantal malen bijeen gekomen 
en is overeengekomen een gezamenlijke studiedag te organiseren, 
welke voor juni 1991 staat gepland. 

1.4.2 Gemeentelijk beleid 
De werkgroep GenO heeft ondertussen haar activiteiten voortgezet. 
De werkgroep heeft programma-suggesties geleverd voor de verkie
zingsprogramma's van de PvdA voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 1990 en er zijn eveneens programma-aanbevelingen 
geschreven voor de verkiezingsprogramma's van de Provinciale-Sta
tenverkiezingen van maart 1991. Deze zijn naar de PvdA-program
macommissies verstuurd. 
Voorts is een nota "Gemeenten en buitenlandse politiek" geschre
ven, welke aan het Algemeen Bestuur is·voorgelegd. 
Daarin wordt bewust gekozen om niet alleen te spreken over 
gemeenten en ontwikkelingssamenwerking, maar over "de interna
tionale aspecten van lokaal beleid". Hieronder worden eveneens 
anti-apartheidsbeleid, vredes- en veiligheidsbeleid, Europa 1992, 
duurzame ontwikkeling, vluchtelingenbeleid en stedenbanden en 
jumulages gevat. 
Ten slotte is een bijdrage geleverd aan de Landelijke conferentie van 
31 maart 1990 waarin gesproken is over "Mensenrechten en lokaal 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid" . 
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l. 1-.3 Cursus Gemeenten en Ontwikkelingssamenwerking 
De cursus GenO, zoals die door de werkgroep "Gemeen~en en ont
wikkeling" ontwikkeld is, werd dit jaar een keer gegeven in Dok
kum. Vanwege de zware tijdsbelasting van lokale bestuurders en 
fractieleden is de cursus omgevormd tot een afgeronde cursus van 
vier dagdelen, zodat de cursus nu loopt van vrijdagavond tot en met 
zaterdagmiddag. 

1.5. Nieuwe publikaties 
Naast de uitgaven in het kader van de speerpunt heeft de EVS in 
1990 drie andere publikaties uitgebracht. Twee daarvan betekenden 
het voorlopige eindpunt van een langdurig en intensief project. 
Op basis van eerdere EVS-speerpuntuitgaven is een bundeling arti
kelen samengesteld (met bijdragen van onder andere jan Pronk, 
Eveline Herfkens, Wouter Tims en Nico Schrijver), die in twee talen 
vertaald is; in het Engels als "Solidarity against Povert}r, a socialist 
programme from Holland" en het Spaans onder de titel "Solidaridad 
contra la Pobreza, un program socialista de Holanda". Deze uitga
ven zijn met behulp van externe subsidie in een oplage van in totaal 
6.000 stuks gedrukt en kunnen momenteel door de EVS kosteloos 
worden verspreid onder diverse organisaties over de gehele wereld, 
met name NGO's, onderzoeksinstituten en bibliotheken in de Derde 
Wereld. 

2. ACTIVITEITEN VROUWENWERK 

2.1. Vooraf 
Voor het vrouwenwerk staat 1990 in het teken van een nieuwe 
koersbepaling. 
In de twee voorafgaande jaren had het vrouwenwerk als gevolg van 
tijdelijke personele onderbezetting de verantwoordelijkheid vanuit 
de staf voor het speerpunt Mensenrechten. De reorganisatie eind 
1989 en de daaruit voortvloeiend aanstelling van de beleidsmede
werkster schiep de ruimte voor de medewerkster vrouwenwerk om 
zich weer volledig op het vrouwenwerk te richten. 
In het kader van de reorganisatie van de staf was ervoor gekozen 
om delen van het vrouwenwerk te integreren in het overige EVS
werk. Zo kreeg het algemene vormingswerk de verantwoordelijk
heid voor de integratie van gender in het "basisvormingswerk" (cur-
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sussen, vormingspakketten rondom het speerpunt en dergelijke). 
Bovendien kregen de algemene vormingswerkers expliciet als taak 
om in hun contacten met de gewestelijke vertegenwoordigers het 
belang van de genderverhoudingen steeds weer naar voren te bren
gen. 
De beleidmedewerkster kreeg de verantwoordelijkheid voor integra
tie in het speerpunt en andere beleidsterreinen. 
Daarmee werd het voor het vrouwenwerk mogelijk zich sterker toe 
te leggen op het opvoeren van druk op lokaal niveau en op landelijk 
niveau om in alle activiteiten van de EVS een gedegen integratie van 
het gendervraagstuk te verwezenlijken. Het vrouwenwerk kreeg met 
andere woorden een aanjaagfunctie binnen de EVS. 
De reorganisatie maakte het tevens mogelijk het vrouwenwerk ten 
dele te richten op een nieuwe doelgroep, namelijk die vrouwen (en 
mannen) die reeds enigszins bekend zijn met de discussies binnen 
de EVS (ruim). Het vrouwenwerk kon zich meer richten op dit mid
denkader, dat kon worden ingezet om de aanjaagfunctie in de 
gewesten gestalte te geven. 

2.2. Hernieuwde koersbepaling en doelstellingen van het vrouwenwerk 
De ervaringen van de afgelopen jaren bracht de behoefte mee de 
stand van zaken rondom het vrouwenwerk binnen de EVS eens op 
een rijtje te zetten en daaruit conclusies te trekken voor de toekom
stige invulling van het werk. 
De conclusies van deze bezinning waren de volgende: 
* In de toekomst blijft het belangrijk om in te spelen op de behoefte 

aan vorming en bewustwording onder (Rooie) vrouwen. Mede 
omdat deze vormingsactiviteiten, evenals in het verleden, ook in 
de toekomst een grote instroom van vrouwen in de EVS zullen 
kunnen betekenen. Het grote aantal aanvragen voor lezingen over 
het onderwerp "Internationale arbeidsdeling" tekent de behoefte 
aan kennis over en inzicht in de gevolgen van internationale ont
wikkelingen voor vrouwen. 

* In de toekomst blijft het streven naar integratie van het gender
vraagstuk in het politieke analyse- en beleidswerk van de EVS 
belangrijk. Reeds jaren wordt in EVS-activiteiten zoals bundels, 
conferenties en studiedagen, naast aparte hoofdstukken en werk
groepen, steeds veel aandacht besteed aan het integraal aan de 
orde stellen van de genderverhoudingen. Toch bleek telkenmale 
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weer hoe diep geworteld het denken is in algemene termen zoals 
"mensen" en "armen", zonder onderscheid te maken tussen man
nen en vrouwen. Steeds weer stuit men op het feit dat "vrouwen" 
of zelfs de man/vrouw-verhoudingen als een apart subthema 
beschouwd worden, waardoor ze geïsoleerd raken van het alge
mene verhaal. 

* De integratie van het gendervraagstuk in het algemene vormings
werk in de gewesten is wellicht te vrijblijvend geweest. We kun
nen constateren dat er met name veel (Rooie) vrouwengroepen 
zijn bereikt die door deze activiteiten gemotiveerd zijn geraakt 
om zich met de Derde-Wereldproblematiek te gaan bezighouden. 
Dat betekent dat er ten dele is bijgedragen aan activiteiten 
vanivoor mensen (vaak vrouwen) wier interesse voor de situatie 
van vrouwen reeds is gewekt. Daarnaast is uiteraard in het aanbod 
van het vormingsmateriaal, zoals de cursussen en de vormings
pakketten rondom het speerpunt, altijd ruim aandacht geweest 
voor het overdragen van basiskennis in relatie tot het gender
vraagstuk 

* Misschien is er binnen de EVS als organisatie te snel vanuit 
gegaan dat diegenen die direct betrokken zijn bij het werk (zoals 
de leden van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de 
staO voldoende belang hechten aan en inzicht hebben in de vèr
strekkende gevolgen die de integratie van een genderanalyse met 
zich zal brengen. 

* Voor onderzoek, anders dan rond het speerpuntonderwerp, zal in 
de komende periode geen ruimte zijn. 

In de afgelopen jaren is, met name door Maartje van Putten, onder
zoek gedaan naar de gevolgen van de internationale arbeidsdeling 
voor de positie van vrouwen. Uit deze onderzoeksactiviteiten is veel 
zeer bruikbaar vormingsmateriaal voortgekomen zoals twee boeken, 
materiaal voor vormingspakketten en cursussen en een film. 
Deze evaluatie en de mogelijkheden die door de reorganisatie 
geschapen werden leidden tot de volgende doelstellingen van het 
vrouwenwerk: 
a. Het bewaken van de integratie van het gendervraagstuk in het 

algemene vormingswerk en in het werk van de beleidsmede
werkster. 

b. Het op elkaars spoor brengen en versterken van de solidariteit 
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van mensen binnen de EVS (direct betrokkenen en achterban) 
die zich sterk maken voor de integratie van het gendervraagstuk 

c. Het mobiliseren en kanaliseren van druk vanuit de achterban op 
de mate c.q. de wijze van integratie van het gendervraagstuk in 
de analyse en het beleid van de EVS op landelijk en op geweste
lijk niveau. Het vrouwenwerk in de gewesten zal zich dus niet in 
eerste instantie richten op het bereiken van zoveel mogelijk 
mensen, maar op het ontwikkelen van een effectieve strategie 
voor de integratie van het gendervraagstuk in het gewestelijke 
en landelijke werk van de EVS. 

d. Het opnieuw impulsen geven aan de discussie binnen de EVS 
(bestuur, staf, EVS-groepen) over het belang van het gender
vraagstuk voor het werk van de EVS en het expliciet aandacht 
schenken aan de belemmeringen (attitude) bij de integratie van 
genderverhoudingen in het EVS-werk Met andere woorden alle 
geledingen van de EVS laten meedenken over de 
knelpunten/weerstanden bij deze integratie, en de mogelijke 
oorzaken daarvan. 

e. Het vergroten van de kennis en het doorbreken van de slogans 
over het gendervraagstuk Het vormen en scholen van de EVS 
over de cruciale elementen van een genderanalyse en de raak
vlakk~n, knelpunten en vraagpunten bij de integratie van deze 
analyse in de arm/rijk-analyse (klasse-analyse). 

2.3. Activiteiten die hieruit zijn voortgekomen 
2.3.1. Het vrouwenwerk en het speerpunt 
De periode tot aan april 1990 staat in het teken van de afronding 
van het speerpunt Mensenrechten, ontwikkeling en democratie. 
Omdat de medewerkster vrouwenwerk dit speerpunt vanuit de staf 
heeft begeleid, is zij de eerste maanden van dit jaar bij de afronding 
van het boek "Trek het Recht" en de voorbereidingen van de confe
rentie van 31 maart 1990 betrokken gebleven. In dit boek werd als 
één van de deelterreinen die in de bundel nader uitgewerkt worden, 
een hoofdstuk opgenomen over het beleid gericht op een gelijk
waardig bestaan voor mannen en vrouwen. 
Op de landelijke EVS conferentie "Trek het Recht!" is als experi
ment gekozen voor een programma zonder specifieke werkgroep 
over vrouwen. 
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Met betrekking tot het speerpunt Europa is er door de medewerk
ster vrouwenwerk meegedacht over de aanpak van dit thema. In het 
najaar van 1990 is een start gemaakt met de voorbereidingen van 
twee activiteiten van het vrouwenwerk in relatie tot het speerpunt 
Europa, namelijk: 
- een studiedag onder de titel "Het Spiegel-effect, over de positie 

van vrouwen in West- en Oost-Europa", op 2 februari 1991 en 
- een voorconferentie onder de titel "Alternatieven voor ontwikke

ling, een uitdaging voor vrouwen" op 8 maart 1991, in samenwer
king met de Rooie Vrouwen. 

2.3.2. Attitudeverandering EVS-organisatie 
Op 6 oktober organiseerde het vrouwenwerk in samenwerking met 
het algemene vormingswerk, een interne studiedag voor leden van 
het AB, het DB, de staf en de EVS-groepen met als thema: Het gen
dervraagstuk, ook een zaak voor mannen? Ter voorbereiding van 
deze dag werd door het vrouwenoverleg een stuk geschreven. 
Het idee voor deze dag was ontstaan vanuit een bezorgdheid over de 
mate van betrokkenheid van mannen binnen de EVS bij het gender
vraagstuk In de loop der tijd was bij enkelen (voornamelijk vrou
wen) het gevoel ontstaan dat, ondanks het feit dat het binnen de 
EVS redelijk geaccepteerd is om genderverhoudingen in discussies 
naar voren te brengen, dit nog niet vaak leidde tot een serieuze 
gedachtenwisseling over de wijze waarop genderverhoudingen in 
het geding zijn. Vrouwen in de EVS begonnen te ervaren dat geac
cepteerd worden niet hetzelfde is als serieus genomen worden. 
Doel van deze studiedag was om mannen aan het woord te laten 
over hun betrokkenheid bij het gendervraagstuk Vrouwen waren 
ook welkom, maar als toehoorders; de discussie tussen mannen 
stond centraal. Op de dag waren 2l mensen aanwezig (15 mannen, 
6 vrouwen). Na een korte inleiding door Sicbrand Wiedijk werd een 
discussie gevoerd rondom vragen zoals: Wat heb je in het verleden 
gemerkt van de inbreng van vrouwen in het EVS werk?; Wat vond 
je van deze inbreng? Als je de inbreng van vrouwen als positief hebt 
ervaren, heb je zelf bijgedragen aan het versterken/vergroten van die 
"winst"? 
In de middag werd in twee groepen aan de hand van stellingen 
doorgepraat over een aantal knelpunten bij de integratie van gender 
zoals: relatie tussen macro- en micro-niveau, de betekenis van cul-
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tuurverschillen, de verwevenheid van klassentegenstellingen en 
gendertegenstellingen. 
Aan het einde van de dag zijn conclusies getrokken voor toekomsti
ge plannen. 

2.3.3. Het vrouwenoverleg 
Het EVS-vrouwenoverleg heeft vooral in het afgelopen jaar redelijk 
stabiel gefunctioneerd. 
Het blijkt dat dit overleg, waarin stafvrouwen en vrouwen uit het 
AB en het DB deelnemen, heel belangrijk is voor de onderlinge 
ondersteuning en motivatie. 
De uitbreiding van het DB met twee vrouwen (waardoor drie van de 
zes bestuursleden vrouw zijn) gaf ook het vrouwenoverleg een extra 
impuls. 
In het vrouwenoverleg worden zaken besproken van zeer uiteenlo
pende aard, zoals de ervaringen van vrouwen met het functioneren 
binnen de besturen, tot het plannen maken voor activiteiten die 
vanuit het vrouwenwerk georganiseerd worden. 

2.3.4. Contacten vrouwen en Derde-Wereldbeweging in Nederland 
Vanuit het vrouwenwerk is actief deelgenomen in het Overleg Mon
diale Vrouwenbeweging (OMV) en in de contacten met andere 
organisaties en netwerken (zoals BOVO: Breed Overleg Vrouwen en 
Ontwikkeling) rondom de plannen voor een coördinatie/steunpunt 
mondiaal vrouwenwerk. 

2.3.5. Contacten Rooie Vrouwen 
Opvallend zijn de steeds toegenomen contacten en afstemming van 
inhoud en prioriteiten van werk tussen het EVS-vrouwenwerk en de 
Rooie Vrouwen. Met name in de samenwerking rondom de voorbe
reidingen van de voorconferentie (8 maart 1991) in het najaar van 
1990 werd duidelijk dat wederzijdse beïnvloeding van elkaars werk 
zeer vruchtbaar kan zijn. Internationale zaken zullen de agenda van 
de Nederlandse vrouwenbeweging steeds meer gaan beïnvloeden. 
De ervaring ten aanzien van strategieën van de Nederlandse vrou
wenbeweging zijn bruikbaar voor de perspectieven van de interna
tionale vrouwenbeweging. 
Actieve deelname van lneke van Dijk (voorzitster van de Rooie 
Vrouwen) aan het EVS-vrouwenoverleg en aan de Speerpuntcom-
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missie garanderen de continuïteit van de contacten tusse11 de EVS 
en de Rooie Vrouwen. 

2.4. Overige activiteiten 
Hieronder volgen enige van de vele activiteiten waarin is bijgedra
gen door het EVS-vrouwenwerk: 

In de diverse gewesten organiseerden (Rooie Vrouwen-) groepen in 
de afgelopen periode een bijeenkomst in samenwerking met het 
EVS-vrouwenwerk: 

* In Maarssen werd een thema-avond georganiseerd onder de titel: 
"Vrouwen in de Derde Wereld, hoe beïnvloedt de schuldencrisis 
hun leven?". 

* Op de gewestelijke Rooie Vrouwendag in Zeeland s10nd het 
thema "Bevolkingspolitiek en vrouwen" centraal. 

* Het Educatief Centrum Het Baken in Leeuwarden verzorgde een 
ochtendvullend programma rondom de film "De toekomst is 
begonnen" van Maartje van Putten. De EVS-medewerkster vrou
wenwerk hield een inleiding. 

* Het vrouwenwerk organiseerde een discussieavond voor EVS
kader rondom de film "De toekomst is begonnen" van Maartje 
van Putten. Maartje was aanwezig en hield een inleiding. 

* Op uitnodiging van de Projectgroep Ontwikkelingssamenwerking 
Rhenen werd een avond georganiseerd over Internationale 
arbeidsdeling en de positie van vrouwen. 

Vanuit het vrouwenwerk werd bij diverse gelegenhedensamenge
werkt met andere organisaties: 

* Vanuit het EVS-vrouwenwerk is deelgenomen aan de voorberei
dingen van de conferentie "1992 protectie of vrijhandel; de belan
gen van Europa en de Derde Wereld". Deze conferentie werd 
georganiseerd door diverse organisaties waaronder IRENE, NIO, 
SOMO, EFTA (European Fair Trade Association), CCE (Consu-
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menten Commissie voor Europa) en de EVS. De centrale coördi
natie lag in handen van SOBE. 

* Vanuit het vrouwenwerk is een aantal malen samengewerkt met 
het Nicaragua Comité. Er is deelgenomen aan een forum, georga
niseerd rondom het bezoek van Vilma Nufiez, lid van de mensen
rechtencommissie van Nicaragua, over de rechten van arbeiders 
en vrouwen in het toekomstige Nicaragua. 

Op de studiedag "Nicaragua, een stap terug? De toekomst van de 
volksorganisaties" werd deelgenomen aan het forum over de toe
komst van de vrouwenbeweging na de machtswisseling waarop 
twee vrouwen uit Nicaragua als gast aanwezig waren. 
Op het congres van het Nicaragua Comité is er door de medewerk
ster vrouwenwerk van de EVS een inleiding verzorgd over de knel
punten bij de integratie van gendervraagstukken in solidariteits
werk. 

* Er hebben diverse contacten plaatsgevonden met vrouwen uit de 
Derde Wereld, zoals met mevrouw Nancy Iglesias van de onaf
hankelijke vrouwenbeweging in Cuba, mevrouw Vanessa Castro 
van IPADE uit Nicaragua en mevrouw Alba de Mejîa uit Hon
duras. Met deze laatste is een uitgebreid interview gemaakt voor 
Rooie Vrouw. 
Uiteraard hebben de activiteiten met de Nicaraguaans vrouwen 
ook zeer vruchtbare contacten opgeleverd. 

* Door het vrouwenwerk werd een informele bijeenkomst georgani
seerd rondom het bezoek aan Nederland van de uit Chili afkom
stige Natacha Molina. Zij besprak de gevolgen van de recente 
democratisering voor de vrouwen( -beweging) in Chili. De bijeen
komst was bedoeld voor een ieder die daarvoor belangstelling 
had. 

* Op 3 november werd door de medewerkster vrouwenwerk een 
workshop georganiseerd op de conferentie 5 jaar na Nairobi, 
welke georganiseerd werd door de Nederlandse Vrouwenbewe
ging en de Nio-vereniging. 
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3.ACTIVITEITEN IN DE GEWESTEN 

3.1. Algemeen 
In deze verslag periode is er binnen de EVS gediscussieerd over een 
andere opzet van het vormingswerk binnen de gewesten. 
De discussie is gestart in een zogenaamde open AB-dag waar de 
belangrijkste vragen over het gewestenwerk zijn geïnventariseerd. 
Daarna is een commissie aan het werk gegaan om de genoemde pro
blematiek uit te werken. In een drietal AB-vergaderingen is het 
werk van de commissie bediscussieerd. Uiteindelijk is binnen het 
AB van de EVS het volgende over het vormingswerk binnen de 
gewesten vastgesteld. 

Het vormingswerk heeft twee doelstellingen: 
1. Een inhoudelijke doelstelling: mensen inzicht geven en betrek
ken bij de ontwikkelingsproblematiek. 
2. Draagvlakverbreding: mensen bij EVS en de partij betrekken. 

ad 1. 
De eerste doelstelling van het vormingswerk kan op verschillende 
manieren worden ingevuld: 
a. het vormingswerk in de gewesten kan gericht zijn op informatie

verstrekking op zich. Informatieverstrekking over bij voorbeeld 
de situatie in ontwikkelingslanden en over het Nederlandse 
(PvdA-) ontwikkelingsbeleid; 

b. vormingswerk waarin naast informatie ook gewerkt wordt aan 
bewustwording. Het doel van dit soort vormingswerk is dat 
mensen niet alleen meer informatie krijgen, maar ook de struc
turele samenhang zien en hun eigen positie in de machtsverhou
dingen ter discussie stellen; 

c. vormingswerk waarin naast informatie en bewustwording ook 
een handelingsperspectief wordt gegeven. Dit soort vormings
werk heeft als uiteindelijk doel om mensen te motiveren mee te 
doen aan (politieke) acties. Acties die door andere Derde
Wereldorganisaties worden georganiseerd of acties van de EVS 
zelf (die vooral bestaan uit politieke lobby). De informatie die de 
gewestelijke vertegenwoordiger geeft moet daarop hetrekking 
hebben; 

d. vormingswerk dat gericht is op houdingsverandering van het 
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leven van individuen en erop is gericht een nieuwe levensstijl te 
ontwikkelen. 

·Afgesproken is dat de gewestelijk vertegenwoordigers zich richten 
op de eerste drie soorten van vorming. Van de staf wordt verwacht: 
- dat zij ten behoeve van vormingsactiviteiten 

a) informatie doorgeeft over actuele zaken binnen de PvdNpoli
tiek en acties die in Nederland gaande zijn op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking; 

- dat zij ten behoeve van vormingswerk 
b) aangeeft hoe de Noord/Zuid-vraagstukken ingebracht kunnen 

worden in andere politieke discussies; 
- dat zij ten behoeve van vormingswerk 

c) aangeeft hoe de problemen in ontwikkelingssamenwerking 
samenhangen met persoonlijke positie als consument, vak
bondslid en dergelijke. 

ad 2. 
Draagvlakverbreding: mensen bij EVS en de partij betrekken. Naast 
deze inhoudelijke doelstelling heeft het vormingswerk een belang
rijke rol in de draagvlakverbreding voor de EVS. Draagvlakverbre
ding in de zin van een groei van het aantal actieve EVS-ers. Draag
vlakverbreding is voor de EVS essentieel omdat zonder een duidelij
ke achterban de politieke zeggingskracht verzwakt. 
Draagvlakverbreding is te bevorderen door continuïteit van speer
puntconferenties (grote instroom), door meer naambekendheid 
(landelijk en gewestelijk) en meer mogelijkheden om kennis te 
maken met de EVS-activiteiten op gewestelijk niveau. Kennisma
king kan vooral via vormingswerk. Met lobbyen kunnen mensen 
attent worden gemaakt op de EVS, maar de mensen die je benadert 
zullen niet meteen actief worden in de EVS. 
Hierbij worden de volgende methoden/middelen voorgesteld: 
- door de sectie vorming worden landelijk cursussen georganiseerd 

(naast de cursussen voor groepen in de gewesten), zodat mensen 
die onder andere via de enquête van de landelijke conferentie, 
hun belangstelling al hebben laten blijken, kennis kunnen maken 
met de EVS; 

- het secretariaat zal in zijn materiaaVinformatie een aantal aankno
pingspunten geven voor discussie over actuele zaken; 
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- de beleidssectie zorgt voor meer naambekendheid door wat meer 
in de publiciteit te treden bij actuele discussie over ontwikke
lingssamenwerking; 

- de gewestelijke vertegenwoordigers zullen door artikelen in regio
nale (partij-)bladen de naambekendheid van EVS vergroten; 

- de gewestelijke vertegenwoordigers geven door samen te werken 
met andere organisaties de EVS op regionaal niveau meer bekend
heid. 

3.2. Activiteiten per gewest 
3.2.1. Groningen 
De EVS-werkgroep heeft de afgelopen periode gewerkt aan een 
regionale studiedag over "Mensenrechten als criterium voor ontwik
kelingssamenwerking". Er werd samengewerkt mèt de EVS-groepen 
uit de gewesten Drenthe en Friesland. Voor de studiedag is een 
informatiemap samengesteld. Echter, deze dag is op het laatste 
moment vanwege onvoldoende belangstelling niet doorgegaan. In 
de zomer van 1990 zijn er nieuwe groepsleden aangetrokken. De 
werkgroep van de EVS is samen gaan werken met de werkgroep van 
de Brede Kommissie Buitenland (BKB). Maandelijks komt men bij 
elkaar rond een bepaald thema/onderwerp. 

3.2.2. Friesland 
In Friesland maakt de EVS.deel uit van de Werkgroep Internationa
le Betrekkingen (WIB). Eenmaal per zes weken wordt een spreker 
uitgenodigd voor interne scholing en discussie. 
Zoals hierboven is aangegeven heeft ook Friesland meegewerkt aan 
de voorbereiding van de mensenrechten-studiedag. Na de afgelas
ting is de gewestelijk vertegenwoordiger verder gegaan met zijn 
activiteiten in de WIB. Dit heeft.onder meer geresulteerd in een stu
diedag op 18 juni, waar zowel gesproken werd over ontwapening in 
Europa als over de vergroting van de belangstelling in het gewest 
voor internationale betrekkingen (voor dit laatste is een werkplan 
gemaakt). 

3.2.3. Drenthe 
De werkgroep binnen dit gewest heeft veel tijd besteed aan de voor
bereidingen van de eerder genoemde noordelijke studiedag. Daar
naast is de werkgroep bezig geweest met de voorbereidingen van de 
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landelijk conferentie in 1990 over mensenrechten. 

3.2.4. Overijssel 
In dit verslagjaar hebben geen specifieke EVS-activiteiten plaats 
gevonden in het gewest. 

3.2.5. Flevoland 
In het begin van 1990 is binnen dit gewest getracht de cursus Vijf 
voor Twaalf van de EVS te organiseren. Door gebrek aan belangstel
ling kwam dit regionaal niet van de grond. De belangstellenden uit 
het gewest worden nu naar het landelijke cursusaanbod doorverwe
zen. In overleg met het gewestelijk bestuur is besloten het EVS
werk te concentreren op een klein aantal kernactiviteiten, vooral 
gericht op informatie-overdracht. In Lelystad heeft dat geresulteerd 
in een discussie-avond over het thema Gemeente en Ontwikkelings
samenwerking. In 1991 zal getracht worden meer activiteiten rond 
dit thema te organiseren. 

3.2.6. Gelderland 
De activiteiten van de gewestelijk vertegenwoordiger van de EVS in 
dit gewest zijn in 1990 vooral gericht geweest op de invulling van 
het speerpuntonderwerp Europa 1992 en de gevolgen voor het Zui
den. De gewestelijk vertegenwoordiger heeft zitting in de landelijke 
commissie die dit speerpuntonderwerp inhoudelijk uitwerkt. Helaas 
moet worden vastgesteld dat de EVS-werkgroepen die binnen dit 
gewest actief waren niet meer bij elkaar komen. 

3.2.7. Noord-Brabant-Oost 
In de eerste helft van 1990 zijn er binnen EVS-verband geen activi
teiten ontplooid. In juni is door de EVS-groep in Eindhoven een 
thema-avond georganiseerd over "Bereikt onze ontwikkelingshulp 
de armsten?". 

3.2.8. Noord-Brabant-West 
Binnen het gewest bleek in deze verslagperiode weinig behoefte te 
bestaan aan georganiseerde bijeenkomsten. De activiteiten hebben 
zich beperkt tot het rondzenden aan alle afdelingen van de sugges
ties voor het opnemen van het thema Ontwikkelingssamenwerking 
op provinciaal niveau en het uitzetten van een beperkt onderzoek. 
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Wat dat laatste betreft is het de bedoeling na te gaan in hoeveel 
afdelingen van de PvdA het onderwerp Ontwikkelingssamenwer
king is opgenomen in de lokale verkiezingsprogramma's. Ook 
wordt onderzocht of in de lokale bestuursafspraken iets wordt 
gezegd over ontwikkelingssamenwerking enlof andere internationa
le aspecten. 

3.2.9. Limburg 
Binnen dit gewest is er in 1990 gewerkt aan de verspreiding van 
materiaal om er voor te zorgen dat er in het Provinciale- Statenpro
gramma een paragraaf over ontwikkelingssamenwerking werd opge
nomen. Bovendien is men in 1990 begonnen om in Geleen een 
Derde-Wereldplatform van de grond te krijgen. 

3.2.10. Zeeland 
Na een stille periode is de EVS-groep begin 1990 weer een aantal 
keren bij elkaar geweest. Er is een advies geschreven over "Provin
cies en Ontwikkelingssamenwerking" ten behoeve van het verkie
zingsprogramma voor de Provinciale-Statenverkiezingen. Het advies 
is overgenomen. De groep heeft plannen gemaakt om de gemeente
lijke verkiezingsprogramma's uit te pluizen op het Genü-beleid 
voor de komende periode en dat kritisch te volgen. 
Aan het eind van 1990 is een zeer goed bezochte discussieavond 
georganiseerd. Als gastspreker trad Jan Pronk op naar aanleiding 
van zijn nota "Een wereld van verschil" over het te voeren ontwik
kelingsbeleid in de komende jaren. 

3.2.11. Rotterdam 
In 1990 is in dit gewest vooral gewerkt aan een andere opzet van 
EVS-activiteiten. Besloten werd om als werkgroep meer naar buiten 
te treden om meer dan alleen een studieclub te zijn. Vanaf mei 1990 
is begonnen met de voorbereiding van een aantal discussie-avon
den. In november werd de eerste discussie-avond georganiseerd met 
als onderwerp de internationale aspecten van het vluchtelingen
vraagstuk, met als sprekers Jan Nico Scholten en Jan Krajenbrink 
(CDA Tweede-Kamerlid). De thema-avonden worden in 1991 
voortgezet. 
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3.2.12. Zuid-Holland 
De EVS-werkgroep vergadert sinds enige tijd in het partijkantoor in 
Rotterdam. Begin 1990 is veel tijd besteed aan het beleidsprogram
ma over mensenrechten en ontwikkeling, dat in maart 1990 werd 
vastgesteld. De werkgroep heeft ook het boek van Tinbergen "Kun
nen wij de aarde beheren?" besproken. Binnen de werkgroep is ook 
tijd besteed aan uitwisseling van ervaringen met GenO binnen de 
diverse woonplaatsen van de groepsleden. 
In deze verslagperiode is een EVS-groep in Leiden opgericht. De 
werkgroep organiseerde een avond over vluchtelingen en asielzoe
kers. De eigen Leidse aanpak stond daarbij centraal. Men heeft in 
Leiden vanuit de werkgroep contacten met de fractie in de gemeen
teraad gelegd en zoekt nieuwe mogelijkheden om een EVS-bijdrage 
aan plaatselijk beleid te geven. 

3.2.13. Den Haag 
De EVS-werkgroep heeft een druk jaar achter de rug. Voor de 
zomer van 1990 is het speerpunt "Mensenrechten, democratie en 
ontwikkeling" afgerond. Daartoe heeft een kleine groep van de EVS
Den Haag zich in januari/februari intensief bezig gehouden met het 
leveren van commentaar op de beleidsaanbevelingen over dit speer
punt. 
De vergaderingen van de werkgroep zijn vanaf september besteed 
aan het nieuwe speerpunt "De ontwikkelingslanden en het nieuwe 
Europa". Daarbij is met name de aandacht gericht op de gevolgen 
van het ontstaan van één interne markt en de Derde-Wereldlanden. 
In december is er een bijeenkomst georganiseerd over het beleid 
vanjan Pronk op dit punt. 

3.2.14. Utrecht 
Eind 1989/begin 1990 heeft de EVS-werkgroep een aantal malen 
gesproken over het thema mensenrechten als voorbereiding op de 
landelijke conferentie van de EVS in maart 1990. Daarnaast heeft de 
werkgroep in een tweetal bijeenkomsten gesproken over de begro
ting 1990, ontwikkelingssamenwerking EG en de Nederlandse 
begroting voor ontwikkelingssamenwerking. De werkgroep werkt 
mee aan een Derde-Wereldactiviteitenkalender, die met behulp van 
een subsidie van de Provincie Utrecht één maal in de twee maanden 
wordt uitgebracht. In het verslagjaar is er in Utrecht een landelijke 

32 



discussie-avond georganiseerd over het thema "Internationale 
arbeidsdeling". Hierbij werd de film "De toekomst is begonnen" 
vertoond en was de maakster Maartje van Putten aanwezig voor een 
informatief debat. 

3.2.15. Noord-Holland-Zuid 
In de eerste maanden van 1990 heeft de EVS-werkgroep zich inten
sief bezig gehouden met de discussie over het concept-beleidsdocu
ment mensenrechten "Trek het Recht". Ook is de vormingsmap 
over mensenrechten besproken. Maandag 18 juni is een discussie
avond over internationale arbeidsdeling georganiseerd en is de film 
"De toekomst is begonnen" vertoond. 
De tweede helft van 1990 is gestart met de discussie over het nieu
we speerpuntonderwerp. 

3.2.16. Noord-Holland-Noord 
De laatste maanden van 1989 heeft de kleine gewestelijke werk
groep zich gericht op het concept-beleidsdocument van de speer
puntcommissie mensenrechten. Dit als voorbereiding op de lande
lijke conferentie in maart 1990. De traditie van dit gewest is doorge
zet, daar waar het gaat om het jaarlijks organiseren van een studie
dag. Daaraan is door de groep hard gewerkt. De dag is op 12 mei 
1990 gehouden en had als thema "Zuivere producenten, zinvol of 
niet". In het ochtendprogramma werd gediscussieerd over zuivere 
koffie en zuivere textiel en in het middagprogramma werd ingegaan 
op de wereldhandel, met als voorbeeld palmolie. Tot slot sprak een 
vertegenwoordiger van een wereldwinkel over de mogelijkheden 
voor consumenten in Nederland. 

3.2.17. Amsterdam 
De EVS-werkgroep is intensief betrokken geweest bij de discussie 
over het concept-beleidsdocument "Trek het Recht". 
Daarnaast organiseerde de werkgroep in maart 1990 een discussie
avond met "Vluchtelingenwerk Amsterdam" over het Nederlandse 
asielbeleid, de migrantenproblematiek en het Schengcnverdrag. 
Naast het onderwerp mensenrechten heeft de werkgroep zich bezig
gehouden met de voortdurende onderhandelingen in de GA TT en 
met de beleidsnota van jan Pronk "Een wereld van verschil". 
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3.3. Enkele conclusies 
Over het algemeen blijven de meeste gewesten actief in het organi
seren van verschillende vormingsactiviteiten, met uitschieters naar 
boven èn naar beneden. Globaal kan worden geconcludeerd dat ook 
de gewesten ondervinden dat de publieke aandacht voor ontwikke
lingssamenwerking enigszins lijkt terug te lopen. Dat kan ook 
komen door versterkte aandacht voor Oost-Europa, voor het milieu 
of voor andere aandachtsgebieden. 
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JONGE SOCIALISTEN 

INLEIDING 

De organisatie van de JS heeft in 1990 duidelijk de gevolgen onder
vonden van de teruggelopen hoeveelheid tijd die jongeren ter 
beschikking kunnen stellen voor politieke activiteiten. Oorzaken 
hiervan zijn de sterk toegenomen studiedruk voor studenten en de 
afgenomen jeugdwerkloosheid. In het verleden konden studenten 
en werkloze jongeren zoveel tijd in het bestuurswerk steken, dat het 
voor werkende jongeren niet mogelijk was op basis van gelijkwaar
digheid binnen het bestuur te functioneren. Op zich positief maar 
tekenend voor de nieuwe situatie was dan ook, dat het nu wel 
mogelijk was voor een werkende jongere (Hennie van Beek) een 
hoeveelheid tijd in het dagelijks bestuur te investeren die vergelijk
baar was met die van de andere bestuursleden. Ondanks de 
genoemde tendens is het in de loop van 1990 gelukt alle bestuurs
ptaatsen bezet te krijgen. 

In deze periode is ook een discussie ontstaan over het functioneren 
van het landelijk bureau van de JS. Deze discussie heeft ertoe geleid 
dat het bestuur een heroriëntatienota heeft geschreven en het func
tioneren van het landelijk bureau van de JS heeft laten doorlichten 
door het organisatie-adviesbureau Diemen & Van Gestel. Het con
gres heeft de lijnen die in de heroriëntatienota en het organisatie
advies zijn uitgezet, aanvaard. Daarmee is de discussie over de inter
ne organisatie afgesloten, zodat de JS nu met des te meer energie 
inhoudelijk aan de slag kan gaan. 

HET BESTUUR 

Het dagelijks bestuur van de JS kent reglementair acht plaatsen: vier 
plaatsen voor in functie te kiezen bestuurders en vier voor algemene 
bestuurders. Van volledige bezetting van deze bestuursplaatsen is 
echter niet steeds sprake geweest. 
Na het milieucongres van november 1989 was het dagelijks bestuur 
van de JS als volgt samengesteld: 
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voorzitter: 
algemeen secretaris: 
secretaris scholing & vorming: 
penningmeester: 
algemene bestuurders: 

Marcel Hoogland 
Walfred Haans 
Eef Meijerink 
Petra Veltheer 
Hennie van Beek, Bregje 
Hamelynck en Paul Hendriks. 

Op het congres van 6 mei 1990 trokken Eef Meijerink, Hennie van 
Beek en Paul Hendriks zich terug uit het bestuur. Tanja Dohmen en 
Harry Bijl traden toe tot het bestuur als algemene bestuurders. De 
laatstgenoemde trad echter al na enkele weken om persoonlijke 
redenen terug. Omdat de kandidaat voor de functie van secretaris 
scholing & vorming niet werd verkozen, is Walfred Haans voor dit 
beleidsterrein verantwoordelijk gemaakt. 
Van 23 tot 25 november hield de JS een beleidscongres waarop 
reglementaire bestuursverkiezingen plaatsvonden. Marcel Hoog
land, Bregje Hamelynck en Tanja Dohmen traden terug uit het 
bestuur. Het congres herkoos Walfred Haans en Petra Veltheer in 
hun functies. Voorzitter werd Mark de Koning en secretaris voor 
scholing en vorming werd Erwino Ouwerkerk. Ditmaal raakten ook 
alle vier de plaatsen voor de algemene bestuurders bezet. In het ver
lengde van het organisatie-advies van het bureau Diemen & Van 
Gestel, dat inmiddels beschikbaar was, werden de algemene 
bestuurders met specifieke verantwoordelijkheden belast. Zo werd 
Berber Vollema belast met publiciteit, Henny Ketelaar met activitei
ten, Robert Wester met ledenwerving en Thomas Windmulder met 
afdelingswerk. Toen Erwino Ouwerkerk vanwege gezondheidspro
blemen reeds kort na zijn aantreden zijn bestuursactiviteiten moest 
opschorten, heeft Walfred Haans diens verantwoordelijkheid over-
genomen. 

MEDEWERKERS 

Anders dan bij de meeste organisaties wordt het een goede zaak 
gevonden als mensen niet te lang bij de JS blijven werken. Dit van
wege het contact met de doelgroep: de verhouding tussen de leden 
en het personeel moet niet tezeer door leeftijdsverschil bepaald 
worden. 
In 1990 hebben enkele personeelswisselingen plaats gehad. Het 
bureau van de JS heeft in verband daarmee dit jaar enige onderbe-
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zetting gekend. Eind 1989 kende de JS vier bezoldigde functies: 
twee secretariaatsfuncties, één medewerker voor scholing & vor
ming en één dienstweigeraar voor het begeleiden van de JS-afdelin
gen. Walter Hooghiemstra is sinds september 1987 bureaucoördina
tor, Locs Tuinder sinds december 1987 secretariaatsmedewerker, 
Eelko van den Boogaard sinds september 1986 medewerker voor 
scholing & vorming en john van Dijk sinds oktober 1988 dienst
weigeraar belast met afdelingswerk. In januari 1990 vertrok de 
medewerker voor scholing & vorming. In april vertrok de dienst
weigeraar. In december vertrok de secretariaatsmedewerker. Toen 
deze personeelsleden vertrokken werden hun plaatsen niet onmid
dellijk herbezet. Enerzijds had dit te maken met de tijdstippen 
waarop de meest geschikte kandidaten hun dienstverband konden 
aanvangen. Anderzijds was dit een gevolg van een discussie die bin
nen de JS ontstond, waarbij de personeelsbezetting een rol speelde. 
Mede in verband hiermee heeft het dagelijks bestuur beslote~ aan te 
haken bij het organisatie-onderzoek van het bureau Diemen & Van 
Gestel dat op het landelijk bureau van de PvdA zou plaatsvinden. 
Omdat dit organisatie-onderzoek gevolgen kon hebben voor de 
functie-omschrijvingen, is de herbezetting uitgesteld tot het 
moment waarop het onderzoek was afgesloten. Diemen & Van 
Gestel kwam tot de conclusie dat het huidige aantal personeels
ptaatsen in het licht van de wensen van de afdelingen in ieder geval 
moest worden gehandhaafd. In augustus werd de medewerker voor 
scholing & vorming opgevolgd door Hennie van Beek. In augustus 
werd de vacature van de dienstweigeraar vervuld door Bas Holla. De 
vacature van de secretariaatsmedewerker kon in februari 1991 wor
den vervuld door Annelies Huber. 

CoNGRESSEN 

In 1990 hebben twee congressen plaatsgevonden. De JS congres
seerde op 6 mei. Op dit congres zou de JS haar standpunten over 
Oost-Europa bepalen. In plaats daarvan liep de discussie over het 
organisatorisch verslag dermate uit, dat de discussie over Oost
Europa moest worden uitgesteld. Er kwam vergaande kritiek naar 
voren op het functioneren van het landelijk kantoor, de omvang 
van de personeelsformatie, de beperkte omvang van het budget dat 
werd uitgekeerd aan de afdelingen en de vele onvolkomenheden in 
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de ledenadministratie van de PvdA. Ten dele hingen de problemen 
die aan deze kritiek ten grondslag lagen samen met de onderbezet
ting van personeel en bestuur die op dat moment het ernstigst 
merkbaar werd. Ten dele hingen de problemen ook samen met 
meer structurele zaken. Het bestuur kreeg van het congres de 
opdracht voorstellen voor een heroriëntatie te formuleren die het 
aan het JS-congres van november 1990 zou moeten voorleggen. 
De discussie over Oost-Europa werd vervolgens afgerond op een 
voortgezet congres dat op 15 september plaatsvond. Het oude JS
standpunt dat Nederland zich zou moeten terugtrekken uit de 
NAVO werd hier genuanceerd: politiek lidmaatschap van de NAVO 
is in de huidige situatie wel aanvaardbaar in verband met de coördi
natie van ontwapeningsonderhandelingen. Het militaire lidmaat
schap wordt echter nog steeds afgewezen. 
Aan het beleidscongres van 23 tot 25 november werden de tekst van 
het bestuur over de heroriëntatie en het rapport van Diemen & Van 
Gestel voorgelegd. In het algemeen was dit advies positief over de 
bestaande organisatie. In het licht van de wensen van de JS-afdelin
gen en de prioriteit die aan de verschillende produkten van het lan
delijk bureau werd toegekend, oordeelde Diemen & Van Gestel dat 
de bestaande personeelsformatie minimaal moest worden gehand
haafd. Het organisatie-adviesbureau bepleitte het opzetten van een 
eigen ledenadministratie, onafhankelijk van de centrale ledenadmi
nistratie van de PvdA. Daarnaast drong het adviesbureau erop aan 
dat JS-congressen zich onthouden van het doen van bindende uit
spraken inzake organisatorische aangelegenheden, aangezien de 
noodzakelijke kennis bij de congresgangers vaak niet aanwezig is. 
Aanbevolen werd het congres zich te laten richten op het doen van 
uitspraken over zijn intenties en behoeften in plaats van besluiten te 
nemen over de wijze waarop een en ander zou moeten worden gere
aliseerd. Het JS-congres heeft de conclusies van de heroriëntatienota 
en het rapport van Diemen & Van Gestel aanvaard. 
Op het congres van 23 tot 25 november vonden daarnaast discus
sies plaats over jongeren in de jaren negentig. Standpunten werden 
bepaald over de onderwerpen werken, weten, wetten, welzijn en 
wonen. De JS heeft zich op dit congres uitgesproken voor het 
afschaffen van de financiële gelijkstelling van het bijzonder onder
wijs aan het openbaar onderwijs, tegen de mogelijke invoering van 
maatschappelijke dienstplicht en voor nationalisatie van de gezond-
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heidszorg. Het JS-standpunt dat het aparte minimum-jeugdloonstel
sel zou moeten worden afgeschaft is nogmaals bevestigd. 

SCHOLING & VORMING 

Het scholings- en vormingsbeleid heeft in deze periode enigszins 
onder druk gestaan door het ontbreken van een personeelslid gedu
rende de eerste helft van 1990. Niettemin heeft het beleid nader 
vorm kunnen krijgen in het kader van de nieuwe werkwijze waar
voor de JS heeft gekozen. De nieuwe werkwijze houdt in dat reke
ning wordt gehouden met het feit dat jongeren zich minder makke
lijk dan vroeger binden aan een maatschappelijke beweging en zich 
vervolgens bij alle aspecten van haar activiteiten laten inschakelen. 
Voor hetscholings-en vormingsbeleid heeft deze nieuwe werkwijze 
tot gevolg dat er in de eerste plaats niet meer vanuit wordt gegaan 
dat mensen permanent verder moeten worden geschoold ten einde 
hen met alle inhoudelijke en organisatorische aspecten van onze 
beweging te leren kennismaken. In plaats daarvan worden mensen 
geworven op afzonderlijke politieke onderwerpen. De JS kan men
sen met specifieke belangstelling politieke scholing en ingangen 
voor politieke pressie bieden. Daartoe zijn brochures geproduceerd 
met behulp waarvan op afdelingsniveau thema-avonden worden 
opgezet. In verband hiermee heeft ook een politieke vaardigheden
weekend plaatsgevonden. 
Het scholings- en vormingsbeleid heeft daarnaast vorm gekregen in 
een aantal landelijke activiteiten, zoals introductieweekenden, een 
ander politieke vaardighedenweekend, een scholingsweekend in 
verband met de MSO-activiteit om leerlingen van middelbare scho
len te leren kennismaken met de plaatselijke politiek (Wegwijs 
Lokaal) en themadagen ter voorbereiding op het JS-congres. 

CONTACTEN MET DE PvoA 

De nieuwe werkwijze waarvoor de JS heeft gekozen, beoogt op zich 
een grotere groep jongeren te bereiken door haar op afzonderlijke 
politieke onderwerpen te werven. De gedachte hierbij is jongeren 
op die manier in staat te stellen met kennis en vaardigheden die de 
]S hen heeft aangereikt verder actief te worden binnen allerlei maat
schappelijke organisaties. Hoewel het van groot belang is dat op een 
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dergelijke wijze een netwerk wordt opgebouwd, is ook in 1990 de 
nodige aandacht gericht op de PvdA. 
In 1990 is in de contacten tussen de JS en de PvdA een nieuwe 
dimensie opgetreden. Vanwege de positie van de PvdA in de rege
ring werd het zinvol geacht nadere contacten te leggen met enkele 
ministers en staatssecretarissen. In verband hiermee zijn met deze 
bewindslieden gesprekken gevoerd, waarin wederzijds de wensen 
en beperkingen werden verduidelijkt. 
De voorzitter van de ]S, Marcel Hoogland, heeft de JS vertegenwoor
digd in het partijbestuur als adviserend lid. Via hem heeft de JS al in 
een vroeg stadium de PvdA-discussies kunnen volgen. 
Ook heeft de JS een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de par
tijraadsvergadering van 29 september en daar met succes een motie 
verdedigd voor het behoud van een goede studiefinanciering. De 
actualiteit heeft zich echter niet zoveel van deze uitspraak aange
trokken als wenselijk is. 

AFDELINGEN 

Binnen de JS gaat de oprichting van afdelingen meestal met veel 
tamtam gepaard, maar het afsterven van afdelingen is doorgaans een 
slepend en geruisloos proces. Mensen verhuizen naar een andere 
plaats of vallen weg doordat ze actief worden binnen een andere 
maatschappelijke organisatie. Toch blijkt het steeds weer mogelijk 
jongeren met specifieke activiteiten enthousiast te krijgen voor het 
socialisme. Nieuwe afdelingen konden dan ook ontstaan in Marurn 
(Groningen), Bergen op Zoom, Leeuwarden en Boarnsterhim (Frys
lan). 

GEMEENTERAADSCAMP AG NE 

De landelijke JS heeft zich in het kader van de gemeenteraadscam
pagne gericht op ondersteuning van plaatselijke activiteiten. Deze 
ondersteuning heeft op drie momenten vormgekregen. In het kader
blad, de Aktief, is een aantal amendementen gepubliceerd op het 
model-gemeenteraadsprogramma van het Centrum voor Lokaal 
Bestuur. Ook is een politieke vaardighedenweekend georganiseerd 
dat speciaal gericht was op de raadscampagne. Daarnaast is de afde
lingen campagnemateriaal aangereikt dat speciaal gemaakt was voor 
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de raadscampagne en zijn nadere suggesties aan de hand gedaan 
voor campagne-activiteiten. 
Door de zeer teleurstellende verkiezingsuitslag zijn er nauwelijks 
nieuwe jongeren uit de JS in de gemeenteraden verkozen. 

SOUDARITEITSPROJECT 

De jonge Socialisten hebben in 1990 vorm gegeven aan een solidari
teitsproject ten behoeve van het boerenverzet in Bangla-Desh. Dit 
solidariteitsproject beoogt enerzijds politieke bewustwording bij de 
leden van de JS en anderzijds het inzamelen van geld voor een orga
nisatie van landloze boeren in Bangla-Desh. Deze organisatie wordt 
met dit geld in staat gesteld een politieke krant voor haar leden te 
drukken. Het solidariteitsproject is in een belangrijk aantal JS-afde
lingen van start gegaan en wordt voortgezet in 1991 om des te meer 
geld te kunnen inzamelen. 

fiNANCIEN 

De JS heeft in 1990 een actief beleid gevoerd met betrekking tot 
subsidiewerving. De penningmeester van de JS heeft namens alle 
politieke jongerenorganisaties besprekingen gevoerd, onder meer 
met het ministerie van WVC. Deze besprekingen hebben er uitein
delijk toe geleid, dat de subsidie voor de politieke jongerenorganisa
ties - en dus ook voor de JS - structureel wordt verhoogd. Helaas 
heeft de PvdA in deze subsidieverhoging aanleiding gezien voorstel
len te doen voor enerzijds verlaging van haar financiële bijdrage aan 
de JS en anderzijds de JS fors te laten meebetalen aan het nieuwe 
partijblad ROOD. Realisering van extra activiteiten die door de sub
sidieverhoging mogelijk zou zijn, wordt steeds moeilijker door het 
beslag dat de PvdA op JS-middelen wenst te leggen. 
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STICHTING VORMINGSWERK 
PARTIJ VAN DE ARBEID 

INLEIDING 

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 1990 heeft de 
urgentie van goede scholings- en opleidingsmogelijkheden voor 
lokale bestuurders nog eens onderstreept en leidt tot een verdere 
verbreding en verdieping van het SVP-programma op dit terrein. 
De verkiezingsresultaten hebben niet alleen aanleiding gegeven tot 
discussie over de politieke koers en profilering van de Partij van de 
Arbeid in de regering. Ook de politieke uitgangspunten en 
bestuursstijl op lokaal niveau zijn onderwerp van gesprek gewor
den. Bestuurlijke vernieuwing is met grote prioriteit op de agenda 
van de lokale bestuurders gekomen. Het gaat daarbij om zaken als 
de bestuursstijl van gemeentebestuurders, de positie en werkwijze 
van raadsfracties, de mate van openheid van plaatselijke partijafde
lingen en de kwaliteitseisen die aan raadsleden - maar ook andere 
volksvertegenwoordigers - gesteld dienen te worden. 
Voor een opleidings- en trainingsinstituut als de SVP heeft een aan
tal van deze vraag~tukken direct te maken met de richting en aan
pak van activiteiten in de lokale politiek. De verkiezingen van 1990 
leiden wat dat betreft niet tot een breuk met, maar tot een bevesti
ging van al eerder gestelde prioriteiten van de stichting. 
Bestuurlijke vernieuwing is niet alleen een belangrijk thema in de 
lokale politiek, maar ook in de landelijke politiek staat het functio
neren van het openbaar bestuur volop in de belangstelling. De 
Tweede Kamer heeft de Commissie Staatkundige Vernieuwing 
(Commissie-Deetman) ingesteld en de regering heeft sociale ver
nieuwing - waarvan bestuurlijke vernieuwing een belangrijk onder
deel uitmaakt - tot inzet van beleid gemaakt. Reden voor de SVP en 
de Wiardi Beekman Stichting om een gezamenlijke conferentie aan 
dit onderwerp te wijden onder de titel "Bestuurlijke vernieuwing en 
de Partij van de Arbeid als bestuurderspartij". 
In dit verslagjaar is het functioneren van het openbaar bestuur als 
onderwerp hoog op de politieke agenda gekomen. juist de verant
woordelijkheid van de Partij van de Arbeid voor de kwaliteit van 
haar bestuurders geeft het scholingsinstituut in de komende jaren 
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een belangrijke taak bij het versterken van het operbaar bestuur. 

OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN 

De SVP verzorgt jaarlijks programma's voor verschillende groepen 
PvdA-leden. Voor nieuwe of betrekkelijk onervaren leden bestaan 
introductieprogramma's die in afdelingen of gewesten worden geor
ganiseerd. Er bestaan verschillende soorten trainingen voor afde· 
lingo;;bestU'trders. Er is een uitgebreid programma op het gebied van 
de lokale politiek. Samen met de WBS organiseert de SVP voor geïn
teresseerde leden studieconferenties over actuele politieke vraag
stukken. Ten slotte besteedt de stichting speciale aandacht aan de 
positieve-actieprojecten voor vrouwen en migranten in de PvdA. De 
activiteiten op het gebied van de lokale politiek zijn in de afgelopen 
jaren uitgegroeid tot het belangrijkste werkterrein van de SVP. 

Lokale politiek 
Ter voorbereiding van nieuwe gemeenteraadsleden en deelraadsle
den heeft de SVP in 1989 en 1990 een "Leergang gemeentepolitiek" 
georganiseerd van in totaal 16 dagdelen. Daarin wordt aandacht 
besteed aan het politieke besluitvormingsproces in de gemeente, 
aan de sociaal-democratische visie op de belangrijkste thema's in de 
lokale politiek en aan het ontwikkelen van politieke vaardigheden. 
Het programma is enerzijds gericht op grote toegankelijkheid: 
decentrale, gewestelijke uitvoering en geschikt voor partijleden met 
een geringe kennis van de gemeentepolitiek Anderzijds biedt de 
leergang, hoe summier ook, een aanzienlijk diepgaander oriëntatie 
op de lokale politiek dan eerdere, soortgelijke cursussen. Bij de 
voorbereiding en uitvoering is intensief overleg gepleegd met 
gewestelijke besturen, die bovendien een financiële bijdrage ten 
behoeve van de cursisten hebben geleverd. 
In totaal namen ruim 500 partijleden aan de leergang deel. Onge
veer 150 gastdocenten - wethouders, ambtenaren of externe des
kundigen - hebben belangeloos een bijdrage aan deze cursussen 
geleverd. Binnen de PvdA is veel deskundigheid op het gebied van 
de lokale politiek aanwezig en deskundigen zijn gaarne bereid aan 
opleidings- en trainingsprogramma's mee te werken. 
Ter ondersteuning van de campagne voor de raadsverkiezingen van 
1990 bood de SVP in samenwerking met de stichting De Beuk een 
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drietal programma's aan: 
* een presentatietraining voor lijsttrekkers 
* een onderhandelingstraining ter voorbereiding op de colkge-

onderhandelingen 
*een training "Reageren op discriminatie en onverdraagzaamheid". 
Van de laatste training is slechts op zeer beperkte schaal gebruik 
gemaakt. Er bestond geen overheersende belangstelling voor dit 
thema in de campagne, de gekozen trainingsopzet sloot bovendien 
onvoldoende aan op de sporadische ondersteuningsverzoeken die 
ons bereikten. Op grond van deze ervaringen zal in de toekomst 
dan ook naar andere wegen worden gezocht om dit vraagstuk aan te 
pakken. Gedegen vooronderzoek zal daarbij onmisbaar zijn. 

Naast de reguliere programma's voor (nieuwe) raadsleden is in 
samenwerking met het bureau Hendrikx/Van der Spek een training 
schriftelijke communicatie opgezet. In samenwerking met Vergou
wen Overduin werden de programma's "Mondelinge presentatie 
voor raadsleden" uitgebreid en geactualiseerd. Daarmee heeft de 
SVP een samenhangend pakket aan communicatietrainingen dat in 
de komende jaren nog kan worden uitgebreid met enkele meer 
gespecialiseerde onderdelen. 

Sinds ~nige jaren biedt de SVP gemeenteraadsfracties de mogelijk
heid onder professionele begeleiding politieke en organisatorische 
vraagstukken aan te pakken. In dit verslagjaar is van dit trainings
aanbod intensief gebruik gemaakt. De verkiezingsuitslag en de daar
op volgende discussie had gevolgen voor de inhoud en aanpak van 
deze trainingen. In het algemeen zijn de trainingen sterk gericht op 
een drietal doelstellingen: 
* een versterking van de positie van de raadsfractie in het lokaal

politieke krachtenveld. Veel fracties zijn meer volger dan initiator 
in de gemeentepolitiek en moeten concurreren om invloed met 
goed geïnformeerde ambtenaren, collegeleden en maatschappelij
ke organisaties en instellingen. Zij ervaren dat zelf over het alge
meen als een ongewenste situatie; 

* een duidelijker eigen politieke prioriteitsstelling, zowel op kortere 
als langere termijn; 

* meer aandacht voor externe betrekkingen en verbetering van de 
externe communicatie. 

44 



De begeleiding is in handen van een groep gespecialiseerde trainers 
die binnen een gezamenlijk besproken en vastgesteld kader werken. 

In nauw overleg en samenwerking met de Commissie Etnische 
Groepen organiseert de SVP vanaf medio 1990 nel werkbijeenkom
sten voor migranten-(deel)raadsleden van de PvdA, waaraan de 
partijvoorzitter een vaste bijdrage levert. Op deze eerste bijeen
komst kwamen de volgende punten aan de orde: 
* je po'iitie van migranten-raadsleden binnen de lokale politiek, 

hun plaats binnen de fractie en hun positie ten opzichte van de 
eigen :1chterban; 

* de ervaringen van de raadsleden met het werk in de gtmeenteraad 
en de fractie; 

* het opzetten van een netwerk van etnische raadsleden en op•,ol-
gers; 

* een inventarisatie van de scholingsbehoefte. 
jaarlijks zal een tweetal bijeenkomsten van het netwerk worden 
georganiseerd. Daarnaast zijn er diverse opleidings- en consultancy
faciliteiten. 

De SVP ontwikkelde in 1990 een tweetal trainingen voor wethou
ders, respectievelijk fractievoorzitters van gemeenteraadsfracties. De 
toegenomen eisen die aan lokale bestuurders en aan de lokale poli
tiek gesteld worden vormen het uitgangspunt voor heide trainingen. 
De SVP wil op deze wijze bovendien de mogelijkheid bieden tot 
meer communicatie tussen lokale politici van verschillende 
gemeenten onderling. 
De ervaring, opgedaan met de training van fracties en met evaluatie
procedures, heeft geleid tot de training "Leiding gl·ven voor fractie
voorzitters van de PvdA". Het programma is ontwikkeld en uitge
voerd in samenwerking met het trainings- en adviesbureau Vergou
wen Overduin en heeft in 1990 een succesvolle start gehad met 
twee pilotgroepen. Achterliggende gedachte is dat van fractievoor
zitters veel verwacht wordt op het gebied van organisatie en com
municatie, maar dat zij noch over de formele positie noch (in het 
algemeen) over de professionele kennis en vaardigheden beschik
ken die daarvoor nodig zijn. Dit programma biedt op het gebied van 
de organisatie van het fractiewerk, de politieke hesluitvorming en 
personeelsbeleid instrumenten voor effectief politiek management. 
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Te zijner tijd zal in de partijpers uitgebreider verslag van dit project 
worden gedaan. 

De eisen die aan de bestuurlijke capaciteiten van PvdA-wethouders 
worden gesteld zijn leidraad geweest voor het programma "Politiek 
management in het lokaal bestuur". De ontwikkeling en uitvoering 
ervan is tot stand gekomen in samenwerking met het Centrum voor 
Lokaal Bestuur en het organisatie-adviesbureau Andersson, Elffers, 
Felix BV. Het programma besteedt aandacht aan drie aspecten van 
het wethouderschap: 
* de bestuurlijke omgeving (De PvdA-wethouder als actor in het 

openbaar bestuur); 
* de politieke doelstellingen (De PvdA-wethouder als politiek 

bestuurder: politieke prioriteiten en profilering); 
* de instrumenten (De PvdA-wethouder als manager van een 

bestuurlijke organisatie). 
Bestuurders, organisatiedeskundigen en specialisten op deelterrei
nen verzorgen inleidingen en bespreken door deelnemers inge
brachte praktijksituaties. 
De ervaringen met de eerste pilotgroep vallen buiten het tijdsbestek 
van dit verslag, maar vermeld kan worden dat de belangstelling 
voor dit programma groot is geweest en de waardering buitenge
woon ho'og. 

PARTIJPROJECTEN 

De SVP leverde een bijdrage aan drie partijprojecten. 
Bescheiden was de inbreng van het scholingsinstituut bij de discus
sie over ontwikkelingen in Europa. Op verzoek van het partijbe
stuur was de SVP behulpzaam bij de produktie van een discussie
map over recente ontwikkelingen in Oost- en West-Europa. 

Voorts nam de stichting deel aan de werkzaamheden van de partij
commissie Sociale Vernieuwing. In opdracht van de commissie 
organiseerde ze samen met het Centrum voor Lokaal Bestuur en De 
Beuk een werkconferentie over sociale vernieuwing voor PvdA-wet
houders en fractievoorzitters uit de eerste 37 gemeenten die met de 
rijksoverheid een convenant hebben afgesloten. De conferentie 
bood de gelegenheid onderlinge ervaringen uit te wisselen en suc-
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cessen en knelpunten te bespreken. Deskundigen op onderdelen 
van de sociale vernieuwing presenteerden in korte interviews hun 
denkbeelden en konden voorts naar keuze door de deelnemers 
geconsulteerd worden. 

Ten slotte was de SVP intensief betrokken bij het project "Positieve 
actie in de PvdA": 
* in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de 

stichting een aantal presentatietrainingen voor vrouwelijke kandi
daten; 

* de SVP produceerde een onderzoeksverslag naar het positieve
actieproject bij de gemeenteraadsverkiezingen; 

* analoog aan het project bij de raadsverkiezingen werd een eerste 
informatiebijeenkomst gehouden voor vrouwen geïnteresseerd in 
het lidmaatschap van de Provinciale Staten; 

* een vertegenwoordiger van de stichting maakte deel uit van de 
begeleidingscommissie positieve actie. 

Voortzetting van scholingsactiviteiten na de verkiezingen apart voor 
vrouwelijke raadsleden ontmoette in dit verslagjaar vrijwel geen 
belangstelling. 
Om kadervorming te stimuleren ontwikkelde de SVP een cursus
aanbod voor vrouwen die op termijn geïnteresseerd zijn in een 
raadslidmaatschap of zich voorbereiden op een politiek-bestuurlijke 
functie in de PvdA: "Vrouwen actief in De PvdA", waarvoor even
eens bescheiden belangstelling bestond. 

POLITIEKE MENINGSVORMING EN DISCUSSIE 

Politieke scholing langs de weg van de in gewest of afdeling georga
niseerde kadercursus vormt nog maar een beperkt deel van de acti
viteiten van de SVP. Om de politieke meningsvorming en discussie 
in bredere kring te stimuleren verzorgt de SVP in samenwerking 
met de Wiardi Beekman Stichting studieconferenties die beogen 
geïnteresseerde leden van de PvdA inzicht te bieden in (recente) 
ontwikkelingen in politiek en maatschappij. Sinds begin 1990 is 
daartoe een speciale medewerker aangetrokken, waarvan de forma
tie door de WBS en de activiteitenfinanciering door de SVP ter 
beschikking wordt gesteld. 
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In 1990 werden twee conferenties georganiseerd: 
* Bestuurlijke vernieuwing en de Partij van de Arbeid als bestuur

derspartij, een thema dat mede werd ingegeven door de instelling 
van de Commissie Staatkundige Vernieuwing (Commissie- Deel
man). Aandacht werd besteed aan de knelpunten en problemen 
van het openbaar bestuur op nationaal niveau, de relatie tussen 
nationale en lokale overheid en bestuurlijke vernieuwing op 
gemeentelijk niveau; 

* Minderheden meer toekomst. Taboes, dilemma's en uitgangspun
ten van het minderhedenbeleid, in samenwerking :net het flanij
bestuur en de Commissie E•nbche Groepen van de PvdA. I 'it
gangspunt van de conferentie vormde het dilemma voor de PvdA 
dat zij zowel het verwijt krijgt dat zij teveel doet voor de verbete
ring van de positie van minderheden als het verwijt dat zij te wei
nig doet. De conferentie was informatief, zeker ook in de bespre
king van het rapport Allochtonenbeleid van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, maar omzeilde uiteindelijk een 
paar taboes die in de loop van 1990 al wel ruime publieke aan
dacht hadden gekregen. 

Na twee jaar zal dit samenwerkingsproject tussen SVP en WBS wor
den beoordeeld en dan mogelijkerwijs onder gezamenlijke verant
woordelijkheid worden voortgezet. 

ÜVERIGE ACTIVITEITEN 

Naast de hierboven genoemde activiteiten is de SVP meer of minder 
direct betrokken geweest bij andere bijeenkomsten, cursussen en 
trainingen. 
De SVP organiseerde zelf programma's voor: 
* afdelingsbestuurders 
* gemeenteraadsleden (onder andere gemeentefinanciën) 
* vrouwelijke leden van de PvdA 
* kaderleden 
* gewestelijke scholingsfunctionarissen 
* leden van Provinciale Staten. 

Een deel van het scholingswerk vindt plaats in afdelingen en gewes
ten, meestal in nauw overleg met de SVP. Soms betreft het hier 
lokale initiatieven die door de SVP slechts financieel ondersteund 
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worden, soms om SVP-introductiecursussen die door de afdelingen 
worden gebruikt voor scholing van nieuwe leden, soms om afde
lingsbesturen die training of advies op maat wensen en zich daar
voor tot de SVP wenden. 
Zoals in het vorige verslagjaar reeds zichtbaar werd, neemt het aan
tal door gewesten en afdelingen zelf geïnitieerde scholingsactivitei
ten af. Slechts enkele gewesten hanteren scholing en vorming als 
integraal onderdeel van gewestelijk beleid en formuleren een eigen 
scholingsbeleid. Dat betekent niet dat in andere regio's geen activi
teiten plaats vinden. Daar is het echter meer gebruikelijk dat gewes
ten in nauwe samenwerking met de SVP een nadere invulling geven 
aan het landelijke scholingsaanbod. 

BELEID EN ORGANISATIE 

In 1990 stelde het SVP-bestuur het beleidsplan 1990-1994 vast. 
Daarin werd gekozen voor een bijstelling van doelstellingen, werk
wijze en organisatie zodanig, dat de SVP kan beantwoorden aan de 
eisen die aan een opleidingsinstituut met professionele dienstverle
ning mogen worden gesteld. 
Om tot een verantwoorde uitvoering van dit beleidsplan te komen 
verzocht het SVP-bestuur het organisatie-adviesbureau Andersson, 
Felix en Elffers BV te Utrecht nader onderzoek te doen naar de 
positie van de SVP en te adviseren over activiteiten, werkwijze en 
organisatie van de stichting. De adviseurs verrichtten een markton
derzoek onder deelnemers, tussenpersonen en beleidmakers met 
betrekking tot het bestaande en in de toekomst gewenste aanbod 
van de SVP en onderzochten de bestuursstructuur en interne orga
nisatie. 
Kort samengevat concludeerden de adviseurs dat een fundamentele 
wijziging in doelgroepen of activiteiten niet gewenst is, maar dat 
ingezet moet worden op kwaliteitsverbetering, stroomlijning, uit
breiding en meer variatie. Opvallend is de te geringe bekendheid 
van de SVP. Een meer systematische aanpak van public-relations en 
wervingsactiviteiten is gewenst. Voor de interne organisatie zijn 
voorstellen geformuleerd om tot een grotere flexibiliteit te komen 
en tot een verdergaande professionalisering in de dienstverlening. 
Het adviesrapport "Toekomst Stichting Vormingswerk Partij van de 
Arbeid" pleit voor een voortzetting van de huidige status van de 
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SVP: een onafuankelijk opleidingsinstituut, stevig ingekaderd in de 
partij op landelijk, gewestelijk en lokaal niveau. 
Werkorganisatie en bestuur hebben het advies in hoofdlijnen 
onderschreven, evenals het partijbestuur. In 1990 is een begin 
gemaakt met de uitvoering van het rapport. In 1991 zal de imple
mentatie voltooid worden. 

Het bestuur van de stichting heeft zich intensief beziggehouden met 
het organisatie-onderzoek en de gevolgen daarvan voor organisatie 
en werkwijze van de SVP. 
Het bestuur kwam in dit verslagjaar negen maal bijeen en bchanàe'
de naast het organisatie-onderzoek en -advies onder meer de \ool
gende onderwerpen: 
* het jaarprogramma 1991 en de begroting voor dat jaar; 
* de vervulling van bestaande vacatures; 
* het samenwerkingsproject tussen SVP en WBS; 
* de financiële situatie; 
* voortgang van lopende projecten. 
Het dagelijks bestuur onderhield contacten met het dagelijks 
bestuur van de PvdA over plaats en toekomst van de SVP en nood
zakelijke afstemming tussen SVP-reorganisatie en organisatieveran
dering van het partijbureau. 

Pieter de Graaf nam afscheid van het stichtingsbestuur. Per 31 
december 1990 was het bestuur van de Stichting Vormingswerk 
Partij van de Arbeid als volgt samengesteld: 
Pijkei Schröder voorzitter 
Annelies de Vries vice-voorzitter 
Leo Schoots 
Siem Rijpma 
Alard Beek 

Johan Bijzen 
Sjoerd Muller 
Wobbie Plemper 

secretaris 
penningmeester 
lid uit hoofde van zijn functie als 
partijsecretaris 
lid 
lid 
lid namens het partijbestuur. 
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PERSONEEL EN ORGANISATIE. 

De personeelsbezetting kon dit verslagjaar niet op volle sterkte 
gehandhaafd worden. Hil Oasterveld was langdurig ziek en verliet 
in dit verslagjaar de stichting. Zij werd tijdelijk en voor een deel van 
de tijd vervangen door Anne Geerdink 
Joke Gierveld nam afscheid van de SVP om wethouder in Purme
rend te worden. Haar functie werd hangende het organisatie-onder
zoek niet vervuld. 
vo· .r de vr~a-1isatie en n;tvoering van de "leergang gemeentepoli
tieK" en andere projecten op het gebied van de lokale politiek werd 
Jaap Kronemeijer aangesteld ter vervulling van zijn vervangende 
dienstplicht. Hij bleef na afloop daarvan nog voor een beperkte 
periode in dienst van de SVP. 

Per 31 december 1990 was de personeelsbezetting als volgt: 
Frans Becker coördinator (volledige werktijd) 
Bernard Hollebrand medewerker (volledige werktijd) 
Jaap Kronemeijer tijdelijk junior-medewerker (volledige 

werktijd) 
Tineke Schrander administratief medewerker (volledige 

werktijd) 
Anja Seite administratief medewerker (16 uur per 

week). 

OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN VAN DE SVP 

Door de verschuiving in activiteiten is dit jaar gekozen voor een 
andere presentatie van de gegevens. De gegevens sluiten nauw aan 
bij het overzicht in het jaarprogramma van de SVP. Om een beter 
inzicht in de relatieve verdeling van activiteiten te bieden is naast 
het aantal deelnemers niet meer het aantal cursussen/trainingen ver
meld, maar het totaal aantal cursisten-dagdelen. 
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Overzicht van activiteiten van de Stichting Vormingswerk Partij van 
de Arbeid 1990 

deelnemers totaal aantal 
cursisten/dagdln. 

Introductiecursussen 
Kennismaking met de PvdA 
Introductie Lokale Politiek 
Vrouwen op weg naar de politiek 

Kadercursussen 
Afdelingsbestuurders 
Trainingen op maat voor 
afdelingsbesturen 
Vrouwelijke kaderleden 
Diverse Rooie Vrouwen
scholingsactiviteiten 

23 
40 
68 

35 

47 
19 

52 

Conferenties actuele politieke vraagstukken 

92 
240 
408 

175 

141 
190 

142 

Bestuurlijke vernieuwing 72) 720 
Minderhedenbeleid 180) 

Lokale politiek *) 
In het kader van de verkiezingscampagne: 
Presentatietraining lijsttrekkers 80 160 
Presentatietraining vrouwelijke 
raadsleden 60 300 
Omgaan met discriminatie 
Onderhandelen 

Overige cursussen raadsleden 
Leergang gemeentepolitiek 
Mondelinge presentatie 
Schriftelijke presentatie 
Gemeentefinanciën 

ll 
28 

183 
41 
ll 

110 

*) exclusief advisering aan gemeenteraadsfracties. 
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44 
140 

1750 
195 
88 
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Bijeenkomsten vrouwelijke 
raadsleden 33 66 
Fractievoorzitters 16 128 
Netwerk migranten-raadsleden 35 35 
Conferentie sociale vernieuwing 60 120 
Fractietrainingen 360 1220 

Provinciale Staten 
Diverse activiteiten 35 70 

Scholingskader 27 54 

Diverse activiteiten in samenwerking 
met afdelingenigewesten 175 350 
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WIARDI BECKMAN STICHTING 

1. INLEIDING 

Het jaar 1990 leverde voor de Wiardi Beekman Stichting de gebrui
kelijke resultaten op: een veelheid aan conferenties en andere bij
eenkomsten; de uitgave van brochures en discussienota's en van de 
eigen periodieken Socialisme en Democratie, Lokaal Bestuur en Het 
jaarboek voor het democratisch- socialisme. Daarnaast werd door staf 
en curatorium, naar aanleiding van de directeurswisseling van eind 
1989, de nodige tijd besteed aan een evaluatie van werkwijze, pro
gramma en activiteiten van de WBS. 
Dit jaarverslag beoogt van bovenstaande een overzicht te geven. In 
de volgende paragraaf wordt de uitkomst van genoemde evaluatie 
weergegeven en worden tevens enkele nieuwe initiatieven opge
somd. Deze paragraaf is gebaseerd op een interne notitie "De WBS 
op middellange termijn", die in juni 1990 door het curatorium werd 
goedgekeurd, en die in het najaar met positief resultaat in het partij
bestuur werd besproken. Paragraaf drie bevat een overzicht van 
publikaties en activiteiten in 1990. Na een korte aanduiding, in 
paragraaf vier, van de werkzaamheden van het curatorium en van 
de financiële situatie van de WBS, komt in paragraaf vijf het werk 
van het Centrum voor Lokaal Bestuur van de WBS aan de orde. In 
paragraaf zes ten slotte worden enkele aanvullende mededelingen 
over het werk van WBS-stafleden verstrekt. Als bijlagen zijn opge
nomen: een lijst van publikaties van de stafmedewerkers, een lijst 
van medewerkenden aan het werk van de WBS en het verslag over 
de jaarrekening 1990. 

2. EEN EVALUATIE EN ENKELE NIEUWE INITIATIEVEN 

Taak en functie van de WBS 
De taak van de WBS kan in zeer algemene termen worden geformu
leerd. Het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid is er 
voor de verwerking van nieuwe wetenschappelijke inzichten, voor 
reflexie op programma en organisatie van de partij en voor het sti
muleren van het politiek debat. Daartoe verricht zij eigen studies 
(en entameert discussies daarover), helpt de in en rond de PvdA 
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aanwezige deskundigheid te organiseren en verleent in meer directe 
zin diensten aan de partij (advisering partijorganen en dergelijke). 
Bij het Centrum voor Lokaal Bestuur van de WBS ligt de nadruk 
gedeeltelijk op laatstgenoemde activiteit, in casu het informeren en 
adviseren van lokale PvdA-bestuurders. 
Geheel tijdloos is bovenstaande omschrijving niet. Erin verwerkt is 
de ontwikkeling die de WBS heeft doorgemaakt van een overwe
gend beleidsgericht onderzoeksinstituut naar een organisatie waarin 
initiërende en oriënterende studies, op enige afstand van de beleids
praktijk, centraal zijn komen te staan. Een ontwikkeling die niet los 
gezien kan worden van de. sterke groei van het apparaat dat de 
Tweede-Kamerfractie in Den Haag dagelijks ondersteunt, en dat een 
deel van de oude \VBS-taken overnam, maar ook bij voorbeeld van 
de gegroeide behoefte in de partij aan studies die de eigen "identi
teit" betreffen - in algemene zin of op specifieke terreinen. 
Het gaat er niet om deze ontwikkeling volledig te omarmen, en 
zeker niet omdat zij heeft plaatsgevonden. Wel kan men stellen dat 
in de wijze waarop de WBS de afgelopen periode gefunctioneerd 
heeft, een harde kern zit die het waard is om te behouden, en die 
ook als zodanig uitgedragen moet worden. Daarbij is meer in het 
geding dan de "onafhankelijkheid" van de WBS ten opzichte van de 
partij, die wij angstvallig zouden verdedigen en die door de partij, al 
of niet met tegenzin, zou worden geaccepteerd. Deze onafhankelijk
heid krijgt pas reliëf als we haar koppelen aan de taak die het 
wetenschappelijk bureau van de PvdA zich moet stellen: eigen stu
dies en andere activiteiten te verrichten met als uitgangspunt: 
- distantie ten opzichte van de directe politieke actualiteit en ten 

opzichte van bestaande standpunten van de partij. Dit impliceert 
onderzoek met een langer tijdsperspectief en de pretentie om de 
politiek, waar het de onderkenning van maatschappelijke en poli
tieke problemen betreft, voor te zijn. 

Deze distantie werpt, althans in het "interne" debat in de partij, des 
te meer vruchten af wanneer ze gecombineerd wordt met een feite
lijk engagement met de partij zelf; 
- versterking van de politieke dimensie van het publieke debat. Dat 

veronderstelt een kritische opstelling jegens belangrijke trekken 
in onze (misschien: elke) politieke cultuur: de neiging om maat
schappelijke problemen in geïsoleerde beleidssectoren onder te 
brengen (met het bijbehorende jargon), de neiging ook om de 
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motieven voor eigen of andermans handelen belangrijker te vin
den dan de feitelijke uitkomsten van dat handelen en de neiging 
om machtsconflicten en politieke dilemma's onder dezelfde brij 
van goede of slechte "bedoelingen" te bedelven. Deze kritische 
opstelling werpt des te meer vruchten af wanneer zij gecombi
neerd wordt met het besef dat de politiek bij dilemma's alleen niet 
kan leven; dat het haar taak is om machtsconflicten te verzoenen; 

- een interne wetenschappelijke en politieke pluriformiteit, die het 
debat tot in de WBS zelf doet doordringen, en die voorkomt dat 
deze zich ooit tot politieke "stroming" in de partij ontwikkelt. 
Deze pluriformiteit werpt des te meer vruchten af wanneer het 
besef aanwezig is dat ze een zekere samenhang in het studiepro
gramma als geheel niet hoeft uit te sluiten. 

Deze ontboezeming dekt maar een deel van de praktijk van de WBS 
van de afgelopen jaren. Ze dient niet als maatstaf te fungeren waar
aan elke WBS-activiteit wordt afgemeten, maar kan wel als ideaal 
worden gezien, in het licht waarvan de WBS haar werk verricht. Het 
is overigens meer dan een ideaal. Het is ook een manier om een 
eigen plaats en een eigen identiteit te behouden - in een omgeving 
waarin talloze ambtelijke organisaties en beleidsinstituten zich, 
gewapend met een veelheid aan personeel en apparatuur, met 
beleidsonderzoek op korte en langere termijn bezighouden. En het 
is, mede in dat licht, de beste manier waarop de WBS het socialis
me, en de PvdA in het bijzonder, "van dienst" kan zijn. 

Met bovenstaande is nog niet veel gezegd over de gewenste werk
wijze en over de aard van het studieprogramma. Maar als we taak 
en functie van de WBS aldus omschrijven, wordt wel het belang nog 
eens geaccentueerd van de institutionele vormgeving die de WBS op 
dit moment kent. Te denken valt dan aan: 
- de (al genoemde) formele zelfstandigheid van de WBS ten opzich

te van de PvdA; 
- het aantrekken van stafmedewerkers in overwegend vaste dienst; 

medewerkers bovendien met een redelijk generalistische inslag; 
- een relatief democratisch ingerichte werkorganisatie en besluit

vormingsstructuur. 

Een flexibeler en meer gedifferentieerde werkwijze 
In de werkwijze van de WBS heeft zich de afgelopen vijftien jaar een 
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duidelijke verschuiving voorgedaan. Waar eerst voornamelijk in 
vaste secties werd gewerkt, gingen later de ad hoc-werkgroepen 
overheersen; waar eerst de WBS-medewerkers doorgaans een onder
steunende, secretariële rol vervulden, gingen zij later een centrale 
positie in het WBS-werk innemen. In de jaren tachtig zijn voor het 
eerst de meeste rapporten op naam (van de desbetreffende mede
werkers) gesteld. 
Deze werkwijze heeft haar nut zonder meer bewezen. Zij kan ook 
niet los gezien worden van de initiërende en oriënterende taak die 
de WBS zoëven werd toegeschreven. Dat neemt niet weg dat het 
"medewerker-gerichte" model relativering en bijstelling behoeft. In 
de eerste plaats moet worden vastgesteld dat niet al het WBS-werk 
initiërend en oriënterend van aard is; studies kunnen ook meer 
"toegepast" van karakter zijn en kunnen ook beogen een bepaalde 
ontwikkeling in het denken van de PvdA vast te leggen in plaats van 
uit te lokken. Bovendien kan ook in groepsverband genoemde ini
tiërende functie soms wel degelijk vervuld worden. 
In de tweede plaats draagt het medewerker-gerichte model een aan
tal gevaren in zich: 
- het gevaar van een naar binnen gerichte werkwijze: te weinig 

gebruik van externe deskundigheid respectievelijk verwaarlozing 
van de organisatie van deskundigheid als zelfstandige taak van de 
WBS; 

- het gevaar van een zekere verstarring in het studieprogramma 
doordat medewerkers zich lange tijd met één bepaald thema 
bezighouden. 

Hiermee hangt samen een wellicht wat te zwaar accent op het rap
port als medium waar omheen een belangrijk deel van het WBS
werk zich groepeert. De werkwijze van de WBS is op dit moment 
medewerker- ,maar ook sterk rapport-gericht. Het organiseren van 
conferenties en bijeenkomsten, ook over onderwerpen die niet 
rechtstreeks met het studieprogramma van individuele medewer
kers samenhangen, heeft - achteraf gezien - te weinig aandacht 
gekregen. 

Op grond van dit alles zou de WBS haar werkwijze flexibeler en 
meer gedifferentieerd moeten maken, waarbij medewerkers: 
- expliciet tot taak krijgen om de in en rond de PvdA aanwezige 

deskundigheid op "hun" studieterrein te organiseren; 
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- ruimte beschikbaar houden voor het (doen) verstrekken van 
adviezen aan partijorganen; 

- regelmatig, in de vorm van artikelen en dergelijke, over hun 
onderwerp publiceren, opdat niet alles tot die ene, allesomvatten
de publikatie wordt opgespaard - en daarom moeilijk af te ronden 
valt. 

Een en ander zal zich moeten afspelen onder het wakend oog van 
de directeur, in aansluiting aan wat eerder werd afgesproken over 
een strakkere voortgangscontrole op het werk van individuele 
medewerkers. Deze controle wordt vugemakkelijkt door V'1or de 
start van een studieproject vast te leggen aan welke inhm .• delijlre en 
organisatorische voorwaarden in de ioop van het project moet wor
den voldaan. Daarnaast dient het automat!sme dat elk individueel 
studieproject met een eindrapport wordt afgesloten, te worden 
doorbroken. 
Verder moeten de mogelijkheden verkend worden van een zelfstan
diger en meer prominente plaats voor conferenties en bijeenkom
sten in het geheel van WBS-activiteiten. Hierbij worden de ervarin
gen betrokken die jan Nekkers met de scholingsconferenties van 
WBS en SVP opdoet. 

Een dergelijke flexibilisering en differentiëring van het min of meer 
vaste WBS-werk is aan zekere grenzen gebonden; grenzen ten aan
zien van de beschikbare werktijd, maar ook ten aanzien van wat 
inhoudelijk van een medewerker, met meestal een eigen specialisme 
en een eigen studieproject, kan worden gevraagd. Daarom zou ver
andering van de bestaande werkwijze ook langs andere weg moeten 
worden gerealiseerd, en wel door: 
- actiever naar samenwerking binnen de WBS (WBS- en CLB-pro

jecten) en met derden (andere wetenschappelijke bureaus in bin
nen- en buitenland, universitaire vakgroepen, stageaires) te zoe
ken; 

- een deel van de bij de WBS beschikbare arbeidsplaatsen te gebrui
ken voor het aantrekken van tijdelijke medewerkers voor kortlo
pende projecten. 

Dat laatste is in 1990, mondjesmaat, gerealiseerd door een halve 
openstaande arbeidsplaats voor dit doel te gebruiken. Meer was niet 
mogelijk en is ons inziens, vanwege het in paragraaf 1 gestelde, ook 
niet wenselijk - zeker niet in een situatie waarin het budget van de 
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WBS, in vergelijking met dat van andere onderzmks-organisaties, 
beperkt is. 

Een "vnderzoeksverkenning" 
Dt in het voorgaande bepleite veranderingen in de werkwijze van 
de WBS-staf hebben tot doel het studieprogramma een flexibeler 
karakter te geven, een gediffe;entieerder gebruik te maken van het 
in de WBS-staf aanwezige talent en de onderzoekscapaciteit van de 
WBS - door een ruimere inschakeling van vrijwilligers en door 
samenwerking met andere organisaties - te vergroten. Met de 
beschikbare middelen kan, zo is de vooronderstelling, effectiever 
worden omgesprongen. 
Een flexibeler en meer gedifferentieerde werkwijze is echter op 
zichzelf niet genoeg. Minstens zo belangrijk is dat de WBS haar 
"selecterend vermogen" opvoert; optimaal in staat is om relevante 
onderzoeksthema's in kaart te brengen en daaruit - in aan~luiting 
aan de "politieke agenda" van de naaste toekomst, of wat zich daar
van laat vermoeden - een verantwoorde keuze te maken. Alleen zo 
kunnen de mogelijkheden die een wat andere werkwijze biedt, ten 
volle worden benut. De verkenning van die lange-termijn-agenda 
zou, met andere woorden, een structureel onderdeel van het werk 
van de WBS-staf moeten worden. Dit streven zou de volgende vorm 
kunnen aannemen. De WBS-staf gaat meer, en meer gezamenlijk, 
aandacht besteden aan bedoelde verkenning. Dat zou jaarlijks kun
nen uitlopen op een werkstuk ("onderzoeksverkenning", "jaarbe
richt", "trendrapport" of hoe men het ook noemt) dat in eerste 
instantie aan het curatorium wordt aangeboden, en vervolgens 
wordt gepubliceerd. Daarin wordt, uiteraard zonder enige pretentie 
van volledigheid, met hulp van individuele curatoren en externe 
deskundigen, een aantal politiek relevante maatschappelijke ont
wikkelingen in kaart gebracht en de mogelijkheden voor een zinvol
le WBS-bijdrage, in relatie tot elders verricht onderzoek, verkend. 
Besloten is om in het najaar van 1991, bij wijze van experiment, 
zo'n werkstuk te produceren. Vervolgens zal over eventuele voort
zetting van het experiment worden beslist. 

Enkele nieuwe initiatieven 
Intussen had de WBS in 1990 middelen en/of menskracht beschik
baar om al op korte termijn enkele nieuwe initiatieven te nemen. 
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Het belangrijkste wat dat betreft vormden de voorbereidingen van 
een rapport over sociaal-democratie, cultuurpolitiek en cultuurso
cialisme. Daartoe werd op tijdelijke basis de filosoof Bas van Stok
kom aangesteld. Het is de bedoeling dat zijn rapport in 1991 zal 
worden afgerond en gepubliceerd. 
Na overleg in staf en curatorium werd besloten om het rapport op 
het thema "burgerschap" toe te spitsen. In een door ontzuiling 
gekenmerkte samenleving, aldus Van Stokkom in een probleem
schets die de basis van zijn studie vormt, wordt het publieke 
domein verwaarloosd. "Het milieu takelt af, veel stedelijke gebieden 
zijn onleefbaar en criminaliteit bloeit. Bovendien is het hoger 
onderwijs gedegradeerd tot een aanhangsel van de arbeidsmarkt en 
besteden reclame en media op irrationele wijze aandacht aan con
sumptie. De klemtoon op individuele keuzevrijheid, carrière, gemak 
en comfort is ten koste gegaan van het gemeenschappelijk belang. 
De verloedering van het publieke domein hangt samen met uiteen
lopende ontwikkelingen zoals de veelbesproken individualisering, 
maar ook met scepticisme en waardenrelativisme. Het moderne 
individu erkent geen traditionele gezagsbronnen meer. Dat heeft 
grote voordelen: utopieën en dogma's, ook die van het socialisme, 
worden gewantrouwd. Maar ook nadelen: welke ideeën kunnen 
buiten het eigenbelang nog motivatie verschaffen? Hoe kunnen we 
solidariteit en verantwoordelijkheid opnieuw ingang laten vinden? 
Het probleem van de publieke armoede noodzaakt tot een herdefi
niëring van de opgaven van de sociaal-democratie: haar zorg om het 
zwakke en het weerloze, van datgene wat rechtsbescherming 
behoeft, dient te verschuiven van de 'behoeftige mens' naar de ver
waarloosde publieke goederen, de natuur incluis. Ter wille van een 
revitalisering van het publieke domein staan bepaalde vormen van 
private rijkdom (verspilling, luxe) fundamenteel ter discussie. Dit 
vereist een breuk met het sociaal-democratische (en liberale) para
digma van materiële groei, of liever gezegd een breuk met het para
digma van onbeperkte consumptieve bestedingen, want selectieve 
en verantwoorde produktiegroei blijft noodzaak. Tegelijk hebben 
we een hernieuwd besef van burgerschap nodig waarin de noties 
van sociaal toezicht en matiging van hun negatieve associaties wor
den ontdaan en rechten en plichten beter op elkaar zijn betrokken." 

Daarnaast verklaarde het curatorium zich akkoord met een voorstel 
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van Hans Wansink, tot 1 juli part-time eindredacteur van Lokaal 
Bestuur, ,m een achtergrondstudie over onderwijs en onderwijspoli
tiek te schrijwr:. f'e studie, aldus het voorstel van de auteur, "moet 
materiaal aandrager. o;- grond waarvan het formuleren van een hel
dere en realistische hoofddoelstelling van progressieve onderwijspo
litiek mogelijk wordt. Op basis var. de huidige stand van zaken van 
het onderzoek omtrent 'school en gelijkheid' en de ervaringen met 
stimuleringsprogramma's (. .. ) kan niet anders dan worden gecon
cludeerd dat de school op zijn best in zeer beperkte mate kan bij
rlragen aan verkleining van sociale ongelijkheid. Dat neemt niet weg 
( at het Nede:-landse bestel socia:1l selectiever is dan dat van andere 
rijk~ landen. Er is dus •. og een marge, die in kaart gebracht moet 
worden. Nit..ttemin biedt de notie promotion de tous meer perspec
tief, en zal deze moeten worden uitgewerkt tot de juiste dosering 
van individuele en maatschappelijke doelstellingen. Promotion de 
tous als leidraad heeft grote gevolgen. Het betekent bij vo9rbeeld 
accepteren van ongelijkheid van talent en van diversiteit en staat 
haaks op de denktrant van de jaren zeventig. Het betekent ook 
erkenning van het feit dat niet voor elke groep dezelfde oplossing 
(bij voorbeeld langere leerplicht) even effectief is. Of van het feit dat 
niet de staat, maar de onderwijsconsument zelf bepaalt wat goed 
voor hem is. 
Gezien de hoge eisen die aan het onderwijs worden gesteld en de 
grote problemen waarin het onderwijs terecht is gekomen, is de 
vraag welke aanpak en welk beleidsinstrumentarium meer perspec
tief biedt op gezondmaking onontkoombaar. Herwaardering van de 
'ware' vrijheid van onderwijs (ook voor niet-christenen) en bevor
dering van 'faire' competitie tussen scholen zouden wel eens effec
tiever kunnen blijken te zijn dan het gebruikelijke arsenaal beleids
instrumenten. En niet alleen effectiever, ook democratischer: de 
verhouding in onderwijsbemoeienis tussen staat, school en onder
wijsgebruiker moet in evenwicht worden gebracht." Aldus Wans
ink, die zijn studie eind 1991 gereed hoopt te hebben. 

Ten slotte moet op deze plaats gewezen worden op een voorstel van 
een drietal op het desbetreffende terrein deskundige partijgenoten 
om een rapport over geneesmiddelen en geneesmiddelenbeleid te 
schrijven; één en ander als vervolg op het WBS-rapport Winst op 
recept uit 1977. Met de initiatiefnemers (L. van der Hoeven, P. de 
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Wolf, A. Mantel) en met een groep van andere geïnteresseerde des
kundigen zullen in 1991 nadere afspraken over vorm en inhoud van 
een dergelijke publikatie worden gemaakt. 

3. ÜVERZICHT VAN ACTIVITEITEN 

3.1. De WBS in 1990: enkele hoofdlijnen 
Personele samenstelling staf en curatorium 
De historicus jan de Roos volgde in 1990 Hans Wansink op als 
eindredacteur van Lokaal Bestuur (zie verder paragraaf 5). De politi
coloog jan Nekkers werd aangesteld als tijdelijk medewerker voor 
het samenwerkingsproject met de Stichting Vormingswerk PvdA 
(zie verder paragraaf 3.6.); Bas van Stokkom op dezelfde basis voor 
het al genoemde burgerschapsproject. Ten slotte werd de crimino
loog Chris Rutenfrans aangesteld als part-time eindredacteur van 
Socialisme & Democratie (zie verder paragraaf 3.5.). 
Per 31 december 1990 bestond de staf uit de volgende medewer
kers: 
Paul de Beer (24 uur), wetenschappelijk medewerker voor het eco
nomieproject, in het bijzonder arbeid en inkomen; 
Pieter van Drie! (24 uur), wetenschappelijk medewerker voor het 
milieu-project; 
Karen v~n Elk (28 uur), wetenschappelijk medewerker Centrum 
voor Lokaal Bestuur; 
An Huitzing (35 uur), wetenschappelijk medewerker voor het pro
ject armoede, alsmede secretaris van de sectie VRO; 
Paul Kalma (35 uur), directeur en redactie-secretaris Socialisme & 
Democratie; 
Riet de Lange (20 uur), bibliotheekmedewerker; 
Vera van Lingen (35 uur), secretariaatsmedewerker; 
jan Nekkers (24 uur), medewerker voor het samenwerkingsproject 
WBS- Stichting Vormingswerk PvdA; 
Ria Nijholt (35 uur), secretariaatsmedewerker; 
jan de Roos (20 uur), eindredacteur Lokaal Bestuur 
Chris Rutenfrans (17,5 uur), eindredacteur Socialisme & Democratie 
Paul Scheffer (35 uur), wetenschappelijk medewerker voor het pro
ject Europa; 
Bas van Stokkom (28 uur), wetenschappelijk medewerker voor het 
project burgerschap 
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Anton Schuurman (35 uur), wetenschappelijk medewerker, tevens 
secretaris van het Centrum voor Lokaal Bestuur; 
Erika Vcrsteeg (35 uur), secretariaatsmedewerker Centrum voor 
Lokaal Bestuur; 
Line Vijlbrief ( 17,5 uur), bibliotheekmedewerker (gedetacheerd 
door de partij). 

De samenstelling van het curatorium onderging in 1990 eveneens 
wijziging. Als nieuwe leden traden toe:]. van Nieuwenhoven en W. 
Turkenburg. A. Hagenaars, A. Manneke en ]. Reijs traden af als 
curator. Bij de vervulling van deze en andere openstaande vacatures 
verdienen, zo stelde het curatorium vast, de volgende terreinen en 
disciplines bijzondere aandacht: economie, natuurwetenschappen, 
cultuur en lokaal bestuur. 
ln de eerste helft van 1991 zal in deze vacatures worden voorzien. 

Publikaties 
De publikaties van het Centrum voor Lokaal Bestuur worden ver
meld in paragraaf 5, die van individuele medewerkers van de WBS 
in bijlage I. Daarnaast kunnen nog de volgende uitgaven worden 
genoemd: 
- ]. Cohen e.a., Hoger onderwijs in de jaren negentiJ;:, Amsterdam 
(WBS), 1990 
-]. Cramer e.a., "De ecologische kwestie", De Toekomst, 4 (1990) 
nr. 3,3-17 
- M. Krop e.a. (red.), Het elfde jaarboek voor het democratisch-socia
lisme, Amsterdam (WBS/De Arbeiderspers), 1990 
- Verslag van de conferentie "De toekomst van gezondheid en gezond
heidszorg", gehouden op 9 december 1989, Amsterdam (WBS), 
1990 

Studieconferenties 
In 1990 werden door de WBS de volgende studieconferenties geor
ganiseerd: 
- op 9 en 10 juni 1990 organiseerden WBS en SVP in Egmond aan 

Zee een conferentie over "Bestuurlijke vernieuwing en de Partij 
van de Arbeid als bestuurderspartij"; 

- in hetzelfde kader werd op 1 december in Amersfoort een confe
rentie belegd over het thema "Minderheid meer toekomst: taboes, 
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dilemma's en uitgangspunten van het minderhedenbeleid"; 
- op 13 oktober werd, onder auspiciën van de Sectie volkshuisves

ting en ruimtelijke ordening van de WBS, de conferentie "Van 
goeden huize" gehouden, gewijd aan de kwaliteit van de volks
huisvesting in ons land. Aanleiding voor d~ conferentie vormde 
onder andere het in 1989 verschenen WBS-:-apport over hetzelfde 
thema, Kwaliteit in discussie; 

- op 24 november belegde de werkgroep sociaal-democratische 
geschiedenis van de WBS, samen met het Documentatiecentrum 
Nederlandse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen 
en het D:)cumentatiecentrum Nieuwste Geschiedenis van de T •n:
versiteit van Amsterdam een S} mposium over 'De Vrijzinnig
DemC'cratisclte Bond tussen sociaii-democra·ie en .iberalisme". 

In de paragrafen 3.6. respeLtievelijl< 3.3. wordt op deze conferenties 
nader ingegaan. 
Verder kan gewezen worden op een (besloten) studiedag over een 
samenhangend inkomensbeleid in de jaren negentig, georganiseerd 
in overleg met de Tweede-Kamerfractie van de PvdA. Aanleiding 
voor de bijeenkomst, gehouden op 18 mei in Utrecht, vormde de 
opnieuw aangewakkerde discussie over de koppeling tussen lonen 
en uitkeringen, maar deze discussie werd uitdrukkelijk in een bre
der inkomenspolitiek kader geplaatst. Op deze naar inhoud en deel
name gemeten geslaagde dag werden inleidingen gehouden door P. 
Vos, W. Drees, P. de Beer, H. Vijlbrief en M. Bruyn-Hundt. De orga
nisatoren, Paul de Beer en An Huitzing, werkten het door hen 
geschreven achtergronddocument om tot een artikel in Socialisme & 
Democratie. Ook de bijdrage van W. Drees werd later in het jaar in 
S&D gepubliceerd ("Koppeling? ja, natuurlijk!"- 1990/12). 
Ten slotte verdient de presentatie van de brochure Hoger onderwijs 
in de jaren negentig, op 29 mei in Den Haag, vermelding. Tijdens 
deze presentatie werd een aantal inleidingen gehouden, en wel door 
mede-auteur M.j. Cohen, M. van Buchem, M.F. Andriessen, N.A.]. 
Lagerweij, A.j. Peters,]. Borgman en ].M.M. Ritzen. De laatste nam, 
in zijn functie van minister van Onderwijs, het eerste exemplaar van 
de brochure in ontvangst. 

3.2. Voortgang stafprojecten 
Sinds 1989 wordt door Paul de Beer gewerkt aan een rapport over 
inkomenspolitiek. Ten grondslag aan dit project liggen vragen als: 
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- wat is een rechtvaardige inkomensverdeling; 
- op welke wijze kan een rechtvaardige inkomensverdeling naderbij 

worden gebracht; 
- hoe dient, in geval er sprake is van conflicterende doelstellingen, 

de afweging tussen inkomenspolitieke en andere sociaal-economi
sche doelstellingen te worden gemaakt? 

De eerste maanden van 1990 werkte De Beer aan een tussenrappor
tage, die in september door het curatorium besproken werd. Deze 
rapportage omvatte een overzicht van empirisch onderzoek naar de 
ontwikkeling en de oorzaken van inkomensongelijkheid in Neder
land en een beschouwing over het gebruik van ongelijkheidsmaat
staven. 
In september begon De Beer aan een studieverlof van een half jaar, 
bedoeld om zich grondiger te verdiepen in theoretische en filosofi
sche literatuur op het gebied van sociale rechtvaardigheid, social 
choice en inkomensverdeling. Het studieverlof begon met een stu
diereis van een maand door de Verenigde Staten, op uitnodiging 
van de Visitor Program Service. De Beer voerde tijdens deze reis een 
groot aantal gesprekken. met overheidsfunctionarissen, vakbonds
en werkgeversvertegenwoordigers en onderzoekers aan universitei
ten en andere instellingen. 
In het kader van het inkomensproject begeleidde De Beer ook een 
stagiaire, de politicologie-student Frank Heideman, die voor de 
WBS een inventarisatie maakte van de standpunten van de PvdA 
over inkomensbeleid, zoals vastgelegd in beginsel- en verkiezings
programma's. Verder is in het kader van het project een publikatie 
voorzien van Paul Depla, wetenschappelijk medewerker aan de 
Katholieke Universiteit Brabant. Depla werkt aan een korte studie 
over inkomensbeleid en rechtvaardigheidstheorie (de opvattingen 
van Rawls, Sen en Tinbergen). 
De Beer zal zijn onderzoek in 1992 afronden. 

Het project over armoede in Nederland, waarvoor An Huitzing ver
antwoordelijk is, verkeerde in 1990 in zijn laatste fase. Het rapport 
waaraan zij werkt, zal in de eerste helft van 1991 worden voltooid. 
In het kader van het armoede-project organiseerde Huitzing samen 
met Paul de Beer de al genoemde studiedag over inkomensbeleid. 
Verder nam zij deel aan enkele conferenties over armoede, georga
niseerd door "De arme kant van Nederland", en leverde zij een bij-

65 



drage aan de in maart gehouden werkconferentie van de PvdA over 
sociale vernieuwing. 

Het milieu-project van de WBS heeft door ziekte van Pieter van 
Driel de nodige vertraging opgelopen. Hij werd voor een gedeelte 
van het jaar vervangen door de politicologe Annette Schermer, die 
een studie voorbereidde over "Milieu, consument en mentaliteit". 
De gelijknamige studie zal begin 1991 verschijnen. 
In de loop van 1990 kon Van Driel de draad weer opnemen, en wel 
door de voorbereiding ter hand te nemen v:m regional~ studiedagen 
over lokaal milieubeleid. Deze dagen zullen in het voorjaar van 
1991 plaatsvinden en gebaseerd zijn op door Van Driel geschreven 
en verzam"[d studiemateriaal. De bijeenkomsten worden georgani
seerd door de Stichting Vormingswerk PvdA, in samenwerking met 
het Centrum voor Lokaal Bestuur. 
In de zomer van 1990 ontving de WBS van het PvdA-bestuur het 
verzoek om voor het partijcongres van 1 en 2 februari 1991 een dis
cussienota over milieu en milieupolitiek te vervaardigen. Daarop 
werd een werkgroep geformeerd, bestaande uit M. Epema-Brugman, 
]. Cramer, R. Rabbinge, R. Welschen, H. Opschoor en van WBS
zijde W. Turkenburg (curator) en P. van Drie! en P. Kalma (staO. 
Deze nota was eind november gereed en werd de maand daarop, 
onder de titel "De ecologische kwestie", gepubliceerd in een extra 
congresnummer van het PvdA-ledenblad De Toekomst. 
De nota stelt zich ten doel om de problemen nader te verkennen 
waarop uitvoering van de vaak vergaande doelstellingen van het 
milieubeleid ("Wat ecologisch noodzakelijk is, moet de grondslag 
van ons economisch handelen worden" - Wim Kok) in de praktijk 
stuiten. "Hoe brengen we deze vergaande doelstelling in de prak
tijk? Hoe doen we zoveel mogelijk recht aan andere belangrijke 
zaken, zoals een rechtvaardige inkomensontwikkeling, een voor
spoedige economische ontwikkeling en gezonde overheidsfinan
ciën, zonder dat realisering van de milieudoelstelling zelf in gevaar 
komt? Over dit soort vragen, over de spanningen die een stringent 
milieubeleid oproept en over de noodzaak van (vaak pijnlijke) poli
tieke keuzen handelt deze discussienota. Ze is geschreven tegen de 
achtergrond van een toegenomen urgentie van het milieubeleid en 
van nieuwe pogingen om dat beleid gestalte te geven." 
De nota werd op het partijcongres zeer goed ontvangen. Het con-
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gres nam het stuk zelfs integraal over, in plaats van er, zoals voorge
steld was, met inste:nming "kennis van te nemen". De nota zal, nu 
samen met d~ inleidingen op het congres van hoogleraar milieu
economie en werkgroeplid Opschoor, Tweede-Kamerlid Vermeend 
en de ministers Pronk en Alders, onder redactie van Pieter van 
Driel, in 1991 nogmaals worden gepubliceerd - in een gezamenlijke 
uitgave van PvdA en WBS. 
In hetzelfde jaar zullen ook nadere beslissingen vallen over de ver
dere inrichting van het milieuproject. Er is geld gereserveerd voor 
aanstelling van een (tijdelijk) medewerker voor het project. 

Wat het door Paul Scheffer uit te voeren Europa-project betreft heb
ben de ingrijpende veranderingen in Oost-Europa tot wijziging van 
de wijze van pub!ikatie geleid. De voorziene eerste delen van het 
rapport-in-wording, die betrekking hebben op Oost-Europa, zullen 
eind 1991 zelfstandig, en wel als achtergrondstudie, wordel} gepu
bliceerd. In 1992 volgt dan, in de vorm van een WBS-rapport, publi
katie van de laatste delen, handelend over verdieping en uitbreiding 
van de Europese Gemeenschap. 
Overkoepelende probleemstelling van het project blijft de verhou
ding tussen Europese integratie en nationale identiteit in beide 
delen van Europ en de mogelijkheden om de samenhang tussen 
West- en Oost-Europa te vergroten. In 1990 maakte Scheffer in het 
kader van het project een aantal studiereizen naar Oost-Europa, en 
nam hij, als spreker of anderszins, deel aan diverse conferenties 
over het thema Europa. Ook publiceerde hij over het onderwerp in 
onder andere De Groene Amsterdammer, de Haagse Post en 
NRC/Handclsblu.d, en in enkele buitenlandse tijdschriften. 
In verband met het grote tijdsbeslag van het Europa-project heeft 
Scheffer uitvoering van de plannen voor een te ondernemen studie 
naar de christen-democratie in Nederland voorlopig stil moeten leg
gen. 

Het rechtsstaat-project ten slotte, waarvoor joop van den Berg tot 
zijn vertrek bij de WBS per eind 1989 verantwoordelijk was, kwam 
tot een geïmproviseerde afronding in de vorm van een uitgebreid 
essay van zijn hand. Het verscheen, onder de titel "'Verplaatste 
macht": de sociaal-democratie en het labiele evenwicht van de 
rechtsstaat', in Het elfde jaarboek voor het democratisch socialisme. 
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Rond het desbetreffende thema zullen door de WBS in 1991 nieuwe 
activiteiten worden ontplooid. 

3.3. Secties en werkgroepen 
Sectie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
(stafmedewerkers: A. Huitzing, secretaris, V. van Lingen) 
De Stuurgroep van de Sectie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Orde
ning, die in 1990 onder voorzitterschap stond van E.M. Peeters, 
kwam enkele malen bijeen om te spreken over opzet en voortgang 
van de verschillende projecten. Deze projecten hebben betrekking 
op: 
- stadsvernieuwing: hoe beoordelen we de technische en sociale 

prestaties van de stadsvernieuwing en wat is de stadsvernieu
wingsopdracht voor de komende jaren? (publikatie in de vorm 
van een brochure); 

- regionaal ruimtelijk beleid: welke criteria moeten een rol spelen 
bij het (verder) inrichten van de ruimte in Nederland? Hoe wordt 
nu in een drietal regio's omgegaan met het openhouden van groen 
gebied, terwijl er veel gebouwd moet worden? (publikatie in de 
vorm van gebundelde artikelen); 

- ruimtelijke ordening en Europa: een probleeminventarisatie aan
gaande het effect van Europese eenwording op besluitvorming en 
-uitvoering op het terrein van infrastructuur, ruimtelijke ordening 
en volkshuisvesting (studieconferentie voorzien); 

- grondbeleid: op welke wijze kan het gemeentelijk grondbeleid 
een rol spelen in de ruimtelijke ordening? (publikatie in de vorm 
van een brochure) 

Op 13 oktober belegde de WBS een conferentie naar aanleiding van 
het in 1989 verschenen rapport Kwaliteit in discussie. Woningbouw 
onder invloed van bezuinigingen en deregulering. Er werd gediscus
sieerd over de vraag in hoeverre woning en woningproduktie nog 
steeds bijzonder van aard zijn, of deze een inhoudelijke en financië
le bemoeienis van de overheid met de volkshuisvesting rechtvaardi
gen en welke vorm die bemoeienis in het huidige tijdsgewricht 
moet hebben. De organisatoren stond daarbij een open confrontatie 
voor ogen tussen economen, dat wil zeggen degenen die de volks
huisvesting van buitenaf bezien en nog wel eens vraagtekens willen 
plaatsen bij de omvangrijke subsidies die naar deze sector stromen, 
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en de "volkshuisvesters", dat wil zeggen de deskundigen die in eni
gerlei vorm in de sector zelf actief zijn. 
Een confrontatie werd het inderdaad, waarbij de meningsverschillen 
overigens ook door de groep van huisvesters heen liepen. N. de 
Vreeze, mede-auteur en rt>iacteur van het WBS-rapport, analyseerde 
de feitelijke kwaliteitsontwikkeling en bepleitte overheidsingrijpen 
om kwaliteit en toeganke•ijkheid te waarborgen. De economen D.]. 
Wolfson en T. ten Raa kritiseerden zijn stellingname; Ten Raa 
bepleitte zelfs i11stelling van een nieuw, kleiner ministerie van 
ROM. 
ln het middaggedeelte reageerden H. Priemus, P.P. Kohnstamm, A. 
Sanson en E. Arnolduss ::n, waarna discussie volgde onder leiding 
van dagvoorzitter G. Middelkoop. Voor de bijeenkomst was een 
cor,ferentie-paper Vfrvaardigd, geschreven door WBS-medewerker 
An Huitzing. 
Het verslag van de conferentie zal in 1991 worden gepubliceerd. 

Gesprekskring staat en burger 
(stafmedwerker: P. Kalma; secretaris: j.j. Smilde) 
De Gesprekskring staHt en burger kwam in het verslagjaar vijf maal 
bijeen, daarbij kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 
a) Het vluchtelingenbeleid, waarover een inleiding werd gehou

den door E. Kalsbeek. I. Haas gaf op deze bijeenkomst een 
overzicht van de h·1idige problemen en de mogelijke oplossin
gen; 

b) Het rechterlijk toetsingsrecht, met name de toetsing aan de 
Grondwet door de rechter. Hierbij werd gebruik gemaakt van 
artikelen geschreven door de gesprekskringleden P. Akker
mans, E. Alkerna en E. jurgens; 

c) In verband met de werkzaamheden van de commissie-Deet
man, stond de Europese integratie en de consequenties daar
van centraal op de derde bijeenkomst; 

d) Rechtshandhaving. Ter discussie stond het rapport van de 
WRR uit 1988, een artikel uitjustitiële Verkenningen en de pas
sages uit de geruchtmakende rede van de minister-president 
gehouden bij de opening van het academisch jaar; 

e) Stel- en spelregels in de Nederlandse politiek, waarbij een 
inleiding werd verzorgd door het lid]. Th.]. van den Berg. 

In het verslagjaar werd de voorzittershamer van H. Aiders overge-
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nomen door E. Kalsbeek. ].]. Smilde werd de nieuwe secretaris. 

Werkgroep partijpolitieke processen 
(secretaris: A. de jong) 
De werkgroep hield in het verslagjaar zes bijeenkomsten. Het betrof 
de volgende onderwerpen: 
- De FNV op het breukvlak van de jaren negentig, met als inleiders 
Kees Tamboer en Frans Nijpels; 
- De selectie van Tweede-Kamerleden, met een inleiding van Ron 
Hillebrand die op dit onderwerp zal promoveren; 
- Het minderhedenbeleid in de jaren negentig, met als inleider Henk 
Molleman; 
- De sociaal-democratie als het werkelijk liberalisme, met als inlei
der ]os de Beus; 
- De ficties van de parlementaire democratie, met een inleiding door 
Arie de Jong; 
-De PvdA en het V on Munchhausen-syndroom, ingeleid door Coos 
Huijsen. 
In dit gevarieerde pakket groeide de aandacht voor de PvdA. 
Geheimhouding rond de werkzaamheden van de Commissie-Van 
Kemenade maakte het helaas onmogelijk daaraan tijdig aandacht te 
besteden. In het verslagjaar werd afgezien van een centraal thema 
en evenmin werd een bepaald produkt nagestreefd. 

Werkgroep/gesprekskring sociaal-democratische geschiedenis 
(stafmedewerker: A. Huitzing; secretaris: M. Brinkman) 
De werkgroep organiseerde weer vier bijeenkomsten van de 
gesprekskring. In de serie "Nieuw Links in de PvdA" sprak Lolle 
Nauta op 2l februari over de totstandkoming van het beginselpro
gramma van 1977. Op 16 mei hielden Paul Kalma en Marnix Krop 
een inleiding over de invloed van Nieuw Links op de PvdA. In de 
serie "Niet-socialistische partijen en groeperingen die in 1946 met 
deSDAPin de PvdA zijn opgegaan" sprak Herman Langeveld op 26 
september over de Christelijk-Democratische Unie en de sociaal
democratie in Nederland 1926-1950. Op 24 november vond een 
symposium plaats over de Vrijzinnig-Democratische Bond tussen 
liberalisme en sociaal-democratie. De organisatie van deze drukbe
zochte dag was in handen van het Documentatiecentrum Neder
landse Politieke Partijen van de Rijksuniversiteit Groningen, het 
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Documentatiecentrum voor Nieuwste Geschiedenis van de Univer
siteit van Amsterdam en de WBS-werkgroep sociaal-democratische 
geschiedenis. Er waren lezingen over verschillende aspecten van de 
VDB door Han Harmsen, Piet de Rooy, Ruud Koole, Henri Spijker
man en Gerrit Voerman. Erik Jurgens (PvdA), jacob Kohnstamm 
(D66) en Henk Vonhoff (VVD) discussieerden onder leiding van 
joop van den Berg over de vraag welke partij zich de ideologische 
erfgenaam van de VDB mag noemen. 
De werkgroep werkte tevens de plannen uit voor de publikatie in 
1994 van een bundel over "Honderd jaar sociaal-democratie in 
Nederland". De redactie van deze bundel - Maarten Brinkman, 
Madeion de Keizer en Maarten van Rossem - heeft inmiddels met 
vijf auteurs afspraken gemaakt. Madeion de Keizer nam namens de 
werkgroep deel aan besprekingen ter voorbereiding van de jubi
leumtentoonstelling in 1994 in het Rijksmuseum. 

Gesprekskring buitenlandse politiek 
(stafmedewerker: P. Scheffer; secretaris: M. Krop) 
In 1990 kwam de gesprekskring vier maal bijee~L In maart werd 
gediscussieerd over "Oorzaken en gevolgen van Amerikaans 
machtsverval", met als inleiders]. Rood en j.G. Siccama. De mei
bijeenkomst was gewijd aan "Nederland, Europa en de Duitse een
wording", waarbij S. Rozemond een inleiding verzorgde en H. Scha
per als co-referent optrad. In oktober was de Europese Politieke 
Unie onderwerp van gesprek, met P. Dankert en M. van den Heuvel, 
vervolgens werd in november gesproken over "Nederland en de 
Golfcrisis", na een inleiding door H. van den Broek 

Gesprekskring sociaal-economisch beleid 
(stafmedewerker: Paul de Beer) 
Aan het begin van het jaar werd een gesprekskring van deskundigen 
op sociaal-economisch gebied, werkzaam aan universiteiten, onder
zoeksinstellingen, op departementen en in vakbonden, opgericht. 
Het doel van deze gesprekskring is om circa vier maal per jaar over 
actuele sociaal-economische onderwerpen van gedachten te wisse
len. 
De gesprekskring kwam in 1990 drie maal bijeen. Tijdens de eerste 
bijeenkomst, op 8 maart, hield H. Don (CPB) een inleiding over de 
macro-economische ontwikkelingen en de mogelijkheden voor 
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beleid op middellange termijn. Broer Akkerboom (Het Parool) gaf 
commentaar. Op 10 mei hield M. Bos (SER) een inleiding over de 
Europese integratie en de consequenties daarvan voor het econo
misch beleid. Op 23 oktober leidde G. Keijzers (VROM) een discus
sie over het milieubeleid in, waarop F. Crone (FNV) een reactie gaf. 

3.4. Jaarboek voor het democratisch socialisme 
Het jaarboek voor het democratisch socialisme werd in 1990 voor de 
elfde keer uitgebracht. Het centrale thema in het elfde jaarboek 
vormt de verhouding tussen recht en politiek, met name in de theo
rie en praktijk van het democratisch socialisme. Het hoofdthema 
wordt allereerst belicht in het al genoemde essay van].Th.]. van den 
Berg. Hij bespreekt enerzijds de opkomst en vestiging van de rechts
staat en de bijdrage die daaraan - soms via omwegen - is geleverd 
door de sociaal-democratische beweging. Anderzijds gaat hij in op 
de hedendaagse problemen van recht en rechtshandhaving en op de 
vraag of er eigenlijk nog wel van een specifiek sociaal-democrati
sche opvatting hierover sprake is. 
Een van die hedendaagse problemen is de plaats van de rechter in 
het staatsbestel. In toenemende mate lijkt er sprake van te zijn dat 
in Nederland de rechter wordt ingeroepen om uitspraken te doen in 
kwesties die in feite een politiek karakter dragen. In dit kader hoort 
ook de vraag naar een constitutioneel hof, dat de resultaten v2n de 
wetgevende arbeid in de volksvertegenwoordiging kan toetsen aan 
de grondwet. Dit alles komt aan de orde in een artikel van W.]. Wit
teveen. 
Ten slotte bevat dit jaarboek een overzicht van de geschiedenis en 
collectie van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
dat over de hele wereld grote wetenschappelijke reputatie geniet en 
waaraan ook een zeer actieve uitgeverij verbonden is. 

Het Jaarboek wordt uitgegeven in samenwerking met De Arbeiders
pers en staat onder redactie van M. Krop, M. Ros, B. Tromp en S. 
Stuiveling. Donateurs van de WBS kunnen het jaarboek tegen gere
duceerd tarief toegezonden krijgen. Van deze mogelijkheid wordt 
ruim gebruik gemaakt. 

3.5. Redactie Socialisme&: Democratie 
( stafmedewerkers: Paul Kalma, Ria Nijholt, Chris Rutenfrans, Paul 
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Scheffer) 
In 1990 heeft de redactie van Socialisme & Democratie uitvoerig van 
gedachten gewisseld over de formule en de interne organisatie van 
het blad. Achtergrond daarvan vormde de behoefte om, na zelf de 
PvdA daartoe af en toe te hebben aangespoord, ook in eigen kring 
eens "de luiken open te zetten": een poging te doen om een grotere 
aantrekkingskracht uit te oefenen op nieuwe generaties lezers en 
auteurs. 
Daarnaast is ook de werkwijze van de redactie uitvoerig besproken. 
Sinds jaar en dag was de (omvangrijke) redactie slechts op afstand 
bij het maken van de maandelijkse afleveringen betrokken; ze 
vormde meer een inhoudelijk klankbord en fungeerde als de instan
tie die het beleid van de redactiesecretaris achteraf controleerde. 
jaren geleden is geprobeerd de redactiesecretaris te laten ondersteu
nen door een uit de redactie gevormde kernredactie, maar deze 
heeft onbevredigend gefunctioneerd en is na enige tijd weer opge
heven. 
Vervolgens is de feitelijke samenstelling van het blad in handen 
gelegd van een redactiesecretariaat, waarbij de redactiesecretaris for
meel de verantwoordelijkheid bleef dragen ten opzichte van de 
redactie, maar hij praktisch steun van enkele WBS-medewerkers 
kreeg bij de redigerende werkzaamheden. Algemeen was men van 
mening dat deze constructie aan herziening toe was: los van de 
grote hoeveelheid tijd die het de medewerkers kostte, verkeerde het 
secretariaat in een zeker isolement ten opzichte van de redactie, die 
op haar beurt het werk van het secretariaat met een zekere vrijblij
vende welwillendheid pleegde te bezien. 
De discussie in de redactie heeft met betrekking tot de formule en 
andere inhoudelijke aspecten van het redactiebeleid niet tot conclu
sies geleid. De redactie was van mening dat eventuele inhoudelijke 
veranderingen door diegenen zouden moeten worden geïnitieerd 
die het blad maandelijks samenstellen, en niet in abstracto vooraf 
kunnen worden geformuleerd. Wel werd geconstateerd dat de bin
ding die er met de PvdA bestaat, de identiteit van S&D in belangrij
ke mate bepaalt, en dat deze binding bij alle vernieuwing of simpel
weg verbetering van het blad moet worden vastgehouden. 
Over de interne organisatie van S&D nam de redactie wel enige 
besluiten. Om de eerder genoemde redenen kreeg het redactiesecre
tariaat permanent ondersteuning vanuit de redactie Daartoe werd 
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een redactie-nieuwe stijl gevormd, bestaande uit het redactiesecreta
riaat, drie zittende en twee nieuwe redacteuren. De bestaande redac
tie veranderde van naam en ging redactieraad heten - overeenkom
stig de functie die de redactie in de praktijk al steeds vervulde. De 
raad zorgt voor inhoudelijke ondersteuning van de redactie-nieuwe 
stijl, controleert vier maal per jaar (was acht maal) het redactiebe
leid op hoofdlijnen en vormt de instantie waartoe buitenstaanders 
zich bij een eventueel conflict kunnen richten. Met deze nieuwe 
werkwijze, en met de aanvullende steun van de per 1 augustus 
benoemde eindredacteur (in dienst van de WBS voor 0,5 van de 
werktijd) hoopt de redactie de basis te hebben gelegd voor een 
nieuwe bloei van S&:D. Per 1 januari 1991 werd ook het uiterlijk 
van het blad op basis van een ontwerp van Leo de Bruin vernieuwd. 
S&:D verscheen in 1990, zoals gebruikelijk, elf maal. M. de Keizer, 
H. Molleman, N. Barendregt en Th. van Lier traden terug als lid van 
de redactieraad. In 1991 zal in hun opvolging worden voorzien. C. 
Rutenfrans, G. van denBerghen W. Witteveen 
traden toe tot de redactie. 

3.6. Samenwerkingsproject met de Stichting Vormingswerk PvdA 
In 1989 werd besloten tot een tweejarig samenwerkingsproject tus
sen WBS en SVP. Ter ondersteuning van dit project werà begin 
1990 door de WBS een part-time medewerker voor de gen;:emde 
tijdsduur in dienst genomen, de politicoloog jan Nekkers. Achter
grond van dit project is de behoefte van de beide instellingen om 
tussen wetenschappelijk en scholingswerk een brug te slaan. Ideali
ter bestaat er tussen die twee een wisselwerking: het wetenschappe
lijk bureau voedt en stimuleert de scholing en vorming van actieve 
partijleden, en plukt op zijn beurt de vruchten van een confrontatie 
met de vaak praktisch-politiek gerichte opvattingen en wensen van 
die groep. 
In de praktijk is er van die wisselwerking maar in zeer geringe mate 
sprake. Wetenschappelijk onderzoek en scholing zijn uit elkaar 
gegroeid, zoals ook andere onderdelen van de sociaal-democratische 
"Rooie Familie" zich ten opzichte van elkaar hebben verzelfstan
digd, of zelfs geheel los van de sociaal-democratie zijn komen te 
staan. Het gaat hier voor een groot deel om een proces dat niet meer 
te keren valt en dat ook, als neerslag van de successen van het soci
aal-democratisch emancipatie-streven, van harte kan worden aan-
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vaard. Dat neemt niet weg dat de verzelfstandiging de afgelopen 
vijftien à twintig jaar lijkt te zijn doorgeschoten. 
W'BS en SVP w::htten zich niet alleen op verschillende groepen, 
maar waren tot voor kort ook min of meer gescheiden werelden. 
Vandaar het besluit om voor een periode van twee jaar een mede
werker aan te trekken die, in het kader van een samenwerkingspro
gramma van SVP en WBS, een aantal cursussen c.q. conferenties 
voorbereidt en organiseert. Na twee jaar zal het project worden geë
valueerd en zal worden bezi~'n of het op meer permanente basis 
moet worden voortgezet. 
In 1990 werden in het kader van het project twee conferenties geor
ganiseerd. Op 9 en lO juni werd in Egmond aan Zee gediscussieerd 
over het thema "Bestuurlijke vernieuwing en de PvdA als bestuur
derspartij". Op de eerste dag werden de knelpunten en problemen 
van het openbaar bestuur geïnventariseerd en vanuit het perspectief 
van ambtenaren. burgers en politici - de belangrijkste "spelers" in 
het spel - in workshops verder geanalyseerd. Op de tweede dag 
stond de relatie tussen de nationale en de lokale overheid centraal 
en werd de blik gericht op de vraag welke bestuurlijke vernieuwing 
noodzakelijk is om een aantal concrete maatschappelijke problemen 
aan te vatten. De conferentie werd besloten met een ronde-tafel
gesprek onder leiding van W. Etty over het primaat van de politiek. 
Op de conferentie werden iP..leidingen verzorgd door L.G. Gerrich
hauzen, P. Kalma, E.j. Mulock Houwer, M. Oosting, j.K.T. Postma, 
M. Rabbae, G.j. Schutte, H.D. Tjeenk Willink en R. Zunderdorp. 
Dagvoorzitters waren E. Kalsbeek en E. jurgens. Aan de bijeen
komst namen ongeveer ho:1derd mensen deel - het maximum dat 
kon worden toegelaten. 
Met rond tweehonderd deelnemers gaf ook de eendaagse conferen
tie over minderhedenbeleid, op 1 december in Amersfoort, een 
grote opkomst te zien. Vele leden van etnische minderheden, zo 
luidde het uitgangspunt van de conferentie, verkeren in een zeer 
problematische achterstandssituatie. "Er dreigt een 'permanente 
etnisch onderklasse' van mensen zonder toekomst te ontstaan. 
Bovendien zijn de tegenstellingen tussen autochtone en allochtone 
groepen, getuige bij voorbeeld het aantal CP/CD-stemmers bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1990, niet kleiner geworden. juist 
die delen van de autochtone bevolking die het meest contact heb
ben met minderheden, verkeren vaak ook op de rand van het mini-
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mum. Volgens sommigen van hen heeft de politiek teveel aandacht 
voor minderheden en te weinig voor hun eigen achterstandssituatie. 
De positie van de PvdA hierin is ongemakkelijk: haar wordt verwe
ten zowel te veel als te weinig voor de positieverbetering van min
derheden te doen. De positie van de PvdA is ook onduidelijk: omdat 
het minderhedenbeleid zich kenmerkt door vele hete hangijzers, 
taboes en dilemma's zijn onderwerpen waarover verschil van 
mening bestaat of onplezierige ontwikkelingen gemeld worden, 
moeilijk bespreekbaar." 
De deelnemers discussieerden zowel plenair als in werkgroepen. 's 
Morgens vond een forum plaats onder leiding van ]. Kamperveen, 
met als deelnemers:]. Chandoe, S. Arda,]. Secrenhout en H. Molle
man. 's Middags werd in werkgroepen gesproken over wonen Q. 
Schuyt en K. Tazelaar), werken (T. Apostolou, R. Gardeslen en W. 
Kleinjan), weten Q. Lilipaly enG. Extra), wetgeving en rechtsposi
tie (A. Kosto en C. Groenendijk) en wijkopbouw (L. Balai en D. 
Winkels). Vervolgens vond een debat plaats tussen H. Entzingeren 
R. Penninx. De bijeenkomst werd afgesloten met een bijdrage van 
dagvoorzitter Ed van Thijn. 
Van de twee conferenties zullen in 1991 verslagen worden gepubli
ceerd. 

3.7. Dr j.M. den Uyl-leerstoel 
Begin 1989 benoemde het College van Bestuur van de Universiteit 
van Amsterdam Tweede-Kamerlid en oud-minister]. Pronk als eer
ste tot bijzonder hoogleraar vanwege de Wiardi Beekman Stichting, 
met als leeropdracht "Ontwikkelingen in het democratisch socialis
me in relatie tot wetenschap en samenleving". 
Pronk startte zijn werkzaamheden in het kader van deze naar ].M. 
den Uyl genoemde leerstoel in het najaar van 1989. Al spoedig 
moest hij zich echter, vanwege zijn benoeming tot minister van 
Ontwikkelingssamenwerking, als hoogleraar terugtrekken. Zijn 
voor begin 1990 geplande oratie kon dan ook geen doorgang vin
den. 
Inmiddels heeft het curatorium van de leerstoel aan de WBS een 
nieuwe voordracht gedaan, die naar verwachting in de loop van 
1991 zal worden geëffectueerd. 
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4. BESTUUR EN FINANCIEN 

4.1. Activiteiten curatorium 
Het curatorium van de WBS kwam in 1989 zes maal bijeen. In janu
ari werd de begroting 1990 vastgesteld en een eerste evaluatie 
gehouden van activiteiten en werkwijze van de WBS. In maart werd 
deze discussie voortgezet. In april werd het concept-jaarverslag 
besproken, evenals de voorstelde inhoudelijke en organisatorische 
veranderingen bij Sociaiisme & Democratie; voorts werd een eerste 
discussie gewijd aan de voordracht van nieuwe curatoren. In juni 
besprak het curatorium de afrondende evaluerende notitie "De WBS 
op middellange termijn" (zie paragraaf 2) en een aantal voorstellen 
met betrekking tot het onderzoekprogramma. In september stond 
een tussenrapportage van de projecten Europa en inkomensbeleid 
op de agenda. In november ten slotte besprak het curatorium het 
burgerschapsproject, evenals voorstellen voor studies over. onder
wijs en geneesmiddelenbeleid. 

4.2. Financiën 
In financieel opzicht leverde het jaar 1990 voor de WBS weinig pro
blemen op. Door omstandigheden (ziekte, het onvervuld blijven 
van een vacature tijdelijk medewerker milieu) behoefde, anders dan 
voorzien, het reservefonds van de WBS, het Fonds Bijzondere Publi
katies, niet aangesproken te. worden. De overheidssubsidie nam toe, 
waarmee bezuinigingen in het verleden gecompenseerd werden. 
De omvang van donaties en giften week niet af van die van voor
gaande jaren. Naast de vaste bijdrage van de Partij van de Arbeid 
kon de WBS dit jaar ook weer rekenen op een algemene subsidie 
van De Centrale Levensverzekeringsmaatschappij. 

5. HET CENTRUM VOOR LOKAAL BESTUUR 

De belangrijkste gebeurtenis in 1990 voor het Centrum voor Lokaal 
Bestuur vormde zonder enige twijfel de desastreuze uitslag van de 
gemeenteraadsverkiezingen. Met enig verlies voor de PvdA had men 
weliswaar vrijwel overal rekening gehouden, maar dat het zo fors 
zou zijn was een onaangename verrassing. De PvdA zakte van 29 
naar 22 procent; in de grote steden was het verlies nog veel dramati
scher. De uitslag was meer dan een ongelukkig incident in een ove-

77 



rigens voorspoedige ontwikkeling. De uitslag was ook een symp
toom van zich wijzigende maatschappelijke en politieke verhoudin
gen. In het Jaarbericht is een poging gedaan tot een analyse van 
mogelijke oorzaken en gevolgen van de nederlaag. Ook probeert het 
Jaarbericht een richting aan te geven voor een toekomstige sociaal
democratische gemeentepolitiek, waarin de sociale vernieuwing een 
centrale rol speelt. 
Het Jaarbericht speelde een centrale rol op de Lokaal- Bestuursdag, 
die dit jaar gehouden werd op 3 november te Ede. Zowel tijdens het 
plenaire ochtenddeel, als in de themagroepen 's middags werd 
gesproken over (aspecten van) het thema sociale en bestuurlijke 
vernieuwing. 

5 .1. Publikaties 
Het Centrum voor Lokaal bestuur bracht in 1990 de volgende 
publikaties uit: 

Rapporten en brochures 
Begin 1990 verscheen Start, scholing en werk, onder redactie van 
Lies Vellekoop, dat evenals het in 1989 verschenen Eindpunt baan 
de aanpak van de massawerkloosheid in de grote steden tot onder
werp heeft. De verschillende schrijvers bespreken het probleem 
vanuit zèer verschillende invalshoeken. Start, scholing en werk bevat 
bijdragen van lokale bestuurders, landelijke politici, wetenschap
pers en vakhondsmensen - maar ook van de doelgroepen zelf. 
Eveneens in de reeks sociaal-economische rapporten verscheen De 
banenpool. Sociale vernieuwing in de praktijk. De auteurs Paul van 
Schilfgaarde en Wilma Kleiboer omschrijven daarin de plaats van de 
banenpools in de sociale vernieuwing en in het ingewikkelde stelsel 
van arbeidsvoorzieningen, en beschrijven de ervaringen tot nog toe. 
Ook geven ze tal van praktische wenken. 
Een derde publikatie is Bestuurlijke vernieuwing rond de grote stad, 
geschreven door Jeanet Pronk en Wim Derksen. Hun belangrijkste 
stelling is dat iedere agglomeratie haar eigen vraagstukken en oplos
singen kent. De wetgeving moet daarop worden afgestemd. Geen 
blauwdrukken meer voor het gehele land, maar voor iedere afzon
derlijke situatie een daarbij passende oplossing. De mogelijkheden 
die zich dan voordoen bespreken de schrijvers. 
Voorts verscheen het rapport Waterschappen, provincies en gemeen-
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ten, van Karen van Elk. In dit rapport beschrijft zij enkele belangrij
ke ontwikkelingen op het terrein van het waterbeheer zowel qua 
wetgeving als qua beleid. Tevens wordt ingegaan op de gevolgen 
hiervan voor respectievelijk provincies en gemeenten, en hun relatie 
met de waterschappen. Ten slotte wordt een perspectief voor de 
waterschappen voor de verdere toekomst geschetst. 
In de reeks brochures werd uitgebracht Gemeentelijk milieubeleid, 
een produkt van de werkgroep gemeentelijk milieubeleid, die hal
verwege 1988 was ingesteld en onder voorzitterschap stond van de 
Zuidhollandse gedeputeerde Hans van der Vlist; secretaris was 
Karen van Elk. Deze brochure geeft praktische tips voor het voeren 
van een gemeentelijk milieubeleid op verschillende onderdelen. Aan 
de orde komen onder meer geluidshinder, verkeer, rioleringen, 
energie en afval. 

Overige publikaties 
In het maart nummer van Lokaal Bestuur werd gepubliceerd "De 
provincie in de jaren negentig", bouwstenen voor verkiezingspro
gramma's voor de Provinciale Staten. Dit manifest, uitgebracht 
onder gezamenlijke vera-mwoordelijkheid van het partijbestuur en 
het bestuur van het Centrum voor Lokaal Bestuur, werd geschreven 
door een commissie onder voorzitterschap van de Overijsselse gede
puteerde jan Dijkema. Anton Schuurman en Karen van Elk deden 
gezamenlijk het secretariaat. 
Het "jaarbericht" verscheen in het oktobernummer van Lokaal 
Bestuur. Thema van het jaarbericht was bestuurlijke en sociale ver
nieuwing. Naast een analyse van de nederlaag van 21 maart 1990 
bevat het jaarbericht zowel een algemene beschouwing over sociale 
vernieuwing op lokaal niveau, als een concrete uitwerking voor ver
schillende doelgroepen. 
Voorts werd uitgebracht de documentatiemap "bestuur in grootste
delijke agglomeraties". 

5.2. Bijeenkomsten 
Het Centrum verleende (inhoudelijke) medewerking aan de door 
het partijbestuur georganiseerde bijeenkomst ter ere van de start 
van de gemeenteraadscampagne op 3 maart in Utrecht. 
Op 8 september organiseerde het socialistisch IPO een geanimeerde 
en goed bezochte ochtendconferentie over bestuurlijke problemen 
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in grootstedelijke agglomeraties. Naast de Statenleden werden hier
voor ook uitgenodigd de fracties en PvdA-burgemeesters van de 
gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. ]os van Kemenade, bur
gemeester van Eindhoven, en Schelto Patijn, commissaris van de 
Koningin in Zuid-Holland, zetten hun standpunten uiteen; Willem 
Konijnenbelt, hoogleraar bestuursrecht, gaf het startsein voor de 
discussie. Ongeveer honderd personen bezochten de bijeenkomst. 
De statendag werd dit jaar gehouden op 6 oktober en had als 
thema's de Statenverkiezingen van 1991 en de relatie tussen ruimte
lijke ordening en milieubeleid. Joop van den Berg, oud-directeur 
van de WBS, hield een inleiding over de positie van de PvdA halver
wege de verkiezingen voor de gemeenteraden en de Provinciale Sta
ten; Max van den Berg, directeur van de Dienst Ruimte en Groen 
van de provincie Noord-Holland, en W.J van de Grondelle van de 
Stichting Natuur en Milieu gaven hun visie over het verband tussen 
ruimtelijke ordening en milieu. 's Middags discussieerden Hans 
Alders, minister van VROM, Margreet de Boer, gedeputeerde van 
Noord-Holland en Jaap Jelle Feenstra, lid van de Tweede Kamer, 
met elkaar en met de zaaL Ongeveer 75 personen bezochten de sta
tendag. 
De jaarlijkse Lokaal-Bestuursdag (3 november) stond in het teken 
van de bestuurlijke en sociale vernieuwing. 's Morgens discussieer
den onder leiding van Felix Rottenberg, directeur van de Balie, met 
elkaar Mirjam Salet, wethouder Gorinchem, Rein Zunderdorp, oud
wethouder Groningen en voorzitter van de commissie Jaarbericht, 
Tweede-Kamerlid Flip Buurmeyer en senator Herman Tjeenk Wil
link. In de pauze was er gelegenheid te spreken met de bewindslie
den Alders, D'Ancona, Ter Veld, Ritzen, Wallage en Kosto. De the
magroepen - die alle een uitwerking vormden van het hoofdthema 
van de dag - gingen over de positie van de raad, de relatie tussen 
bestuur en burger, de banenpools, sociale vernieuwing en kleine 
gemeenten en stedelijke vernieuwing na 2l maart. De bijeenkomst 
werd afgesloten door Thijs Wöltgens. De ópkomst was vrij goed: 
ruim vierhonderd personen bezochten de Lokaal-Bestuursdag. 
Op 30 november organiseerde de projectgroep sociale vernieuwing -
met name in de personen van de vertegenwoordigers van SVP en 
Centrum - een conferentie voor wethouders van de 37 sociale ver
nieuwingsgemeenten. 
Een plenaire inleiding hield Tom Pauka, organisatie-adviseur van 

80 



Stichting De Beuk. Verreweg het grootste deel van de conferentie 
werd er gewerkt in een vijftal werkgroepen. De bedoeling van de 
conferentie was het onderling uitwisselen van ervaringen in aanwe
zigheid van enkele deskundigen op het gebied van de aanpak van de 
sociale vernieuwing. 

5.3. Contacten 
- Het DB van het Centrum vergaderde drie maal met een vertegen
woordiging van het partijbestuur: op 10 januari, 25 april en op 21 
september. 
Onderwerpen die aan de orde kwamen: de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, sociale vernieuwing, het jaarprogram
ma 1990 van het Centrum, achterstand contribuanten, financiële 
positie van het Centrum, lokaal referendum. 
- Overleg met de secretaris van het partijbestuur werd gevoerd over 

het organisatie-onderzoek dat het partijbestuur laat instellen naar 
de werkwijze van het partijbureau. Het bestuur van het Centrum 
heeft zich met de directeur en het curatorium van de WBS bereid 
verklaard aan het onderzoek mee te werken ond~r voorwaarde dat 
de autonomie van WBS/CLB als gegeven worden aanvaard en de 
interne organisatie en werkwijze van WBS/CLB buiten het onder
zoek blijven. 

- Op 17 november vond de jaarlijkse ontmoeting plaats van het 
dagelijks bestuur van het Centrum met het partijbestuur. Onder
werp van gesprek vormde het jaarbericht 1990. 

Wobby Plemper en Peter Rombouts bleven vertegenwoordigers van 
het partijbestuur in het bestuur van het Centrum, net als in 1989. 
- Het DB van het Centrum voerde twee maal overleg met de Twee

de-Kamerfractie: op 26 april over gemeentefinanciën, het 
bestuursakkoord en sociale vernieuwing, en op 15 november over 
bestuur in grootstedelijke agglomeraties, sociale vernieuwing, 
banenpools en de Invorderingswet 1990. 

- Overleg met de leden van de Tweede-Kamerfractie vond eveneens 
plaats in de vier bestuurlijke beraden voor binnenlandse zaken, 
politiezaken, sociale zaken en werkgelegenheid en WVC. Aan de 
Tweede-Kamerfractie stelde het Centrum voor tevens bestuurlijke 
beraden in te stellen voor de terreinen ruimtdijke ordening/volks
huisvestingen/of milieu. Vooralsnog was de reactie van de fractie 
niet positief. 
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- Met de EVS bestond ook dit jaar contact over gemeenten en bui
tenlandse politiek; besloten werd in 1991 gezamenlijk een confe
rentie over dit onderwerp te organiseren, waarbij ook de Mozer 
Stichting en het Internationaal Secretariaat betrokken zouden 
worden. 

- De contacten met de Stichting Vormingswerk PvdA werden 
opnieuw geïntensiveerd. De raakvlakken tussen Centrum en SVP 
worden ook steeds groter, nu de SVP zich meer en meer gaat rich
ten op het scholen van raads- en Statenleden en wethouders. 
Samenwerking vond onder meer plaats over de opzet van de wet
houderscursussen, die januari 1991 van start gaan, in de voorbe
reiding van de regionale bijeenkomsten over milieubeleid (maart 
1991), over de conferentie over sociale vernieuwing voor de wet
houders uit de 37 sociale vernieuwingsgemeenten. Over en weer 
raadplegen SVP en Centrum elkaar regelmatig over de opzet van 
cursussen en bijeenkomsten. 

5.4. Overige werkzaamheden 
- Het geven van adviezen aan individuele leden van fracties van 

raden en staten nam ook in 1990 een belangrijke plaats in bij het 
werk van het Centrum. 

- Daarnaast adviseert het Centrum ook aan partijleden en partijin
stellingen. In gestructureerde vorm betrof dit de deelname van de 
secretaris van het Centrum aan een partijwerkgroep die fracties 
adviseert over de houding ten opzichte van Centrumpartijleden in 
de raad en door deelname aan de projectgroep Sociale Vernieu
wing. Deze projectgroep is ingesteld door het partijbestuur en 
heeft tot taak de discussie over sociale vernieuwing binnen de 
partij te stimuleren en initiëren. 

- Na de zomer ging van start de commissie ouderenbeleid van het 
Centrum, die als opdracht heeft - als vervolg op de eerder ver
schenen brochure Een goede raad bij het ouderenbeleid - raadsleden 
een handreiking te doen voor een verdergaande aanpak van het 
ouderenbeleid op gemeentelijk niveau. De commissie staat onder 
voorzitterschap van Kees T etteroo en zal voor de zomer 1991 haar 
werkzaamheden afronden. Karen van Elk voert het secretariaat. 

- Het socialistisch IPO vergaderde vijf maal: op 6 april, 27 april, 8 
juni, 8 september en 12 oktober over respectievelijk de stellingna
me brief van VROM, het voorontwerp tot wijziging van de Wet 
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gcmeenschappelijke regelingen en de Provinciewet, het provinci
aal waterhuishoudingsplan, de bestuurlijke problemen rond 
grootstedelijke agglomeraties (zie hierboven) en de evaluatie van 
het IPO alsmede de brief van de Gideonsbende. Friso de Zeeuw, 
statenlid in Noord-Holland, was de vaste voorzitter, Karen van 
Elk de secretaris. 

- Vanaf november werd het studieproject Functioneel bestuur, eer
der gestokt vanwege ziekte en andere omstandigheden, weer ter 
hand genomen door de secretaris van het Centrum. 

- In het verslagjaar werden de voorbereidingen getroffen voor de 
conferentie over waterschappen en waterbcheer die 12 januari 
1991 gehouden wordt. 

- Studieus medewerker Karen van Elk maakte een eerste begin met 
een nieuw studieproject: Territoriale decentralisatie, met als case
studie sociale vernieuwing. 

5.5. Lokaal Bestuur 
In de partijfaadsvergadering van 16 juni werd gesproken over de 
reorganisatie van de partijpers. In een motie sprak de partijraad zich 
uit voor zoveel mogelijk integratie van de bestaande partijpers en 
partijverwante periodieken, en verzocht het partijbestuur voor wat 
betreft Lokaal Bestuur opnieuw te overleggen met het Centrum voor 
Lokaal Bestuur om te bewerkstelligen dat Lokaal Bestuur in De Toe
komst wo~dt geïntegreerd. Besprekingen zijn inmiddels gaande. Er 
is goede ·loop dat er in 1991 een voor beide partijen aanvaardbare 
regeling tot stand komt. 
Lokaal Blstuur kwam elf maal uit. De redactieleden Mathilde van de 
Brink en Anneke van Dok-van Weele namen aan het eind van het 
verslagjaar afscheid van de algemene redactie. 
Eindredacteur Hans Wansink diende per 1 augustus zijn ontslag in, 
jan de Roos nam zijn taak over. 

5.6. Bestuur en bureau 
Het dagelijks bestuur kwam in 1990 negen maal bijeen. Olga Halse
ma was opnieuw voorzitter; ook Steven Dijk, jan Berens en Albert 
Scheerder bleven lid van het dagelijks bestuur, dat bovendien ver
sterkt werd metjanny Vlietstra. 
Het algemeen bestuur kwam acht maal bijeen en sprak over: sociale 
vernieuwing, decentralisatie bijzondere bijstand, jaarbericht 1990, 
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jaarprogramma 1990, Lokaal Bestuur, rapport De Banenpool, de 
reorganisatie van het politie bestel, begroting 1991, rapport sociaal
economisch beleid, uitslag gemeenteraadsverkiezingen, rapport 
Waterschappen, provincies en gemeenten, brochure gemeentelijk 
milieubeleid, de provincie in de jaren negentig. 
Het jaarlijkse gesprek met de redactie van Lokaal Bestuur vond 
plaats op 4 mei. 
De slechte gemeenteraadsverkiezingen en de als gevolg daarvan 
dalende inkomsten van het Centrum noopten ertoe het contract met 
medewerker Lies Vellekoop niet te verlengen. Voorts verruilde de 
eindredacteur van Lokaal Bestuur Hans Wansink deze baan, zoals 
gezegd, voor een andere; per 1 augustus nam jan de Roos zijn baan 
over. 

6. OVERIGE 

Ook dit jaar hielden stafleden veelvuldig inleidingen voor PvdA
afdelingen. Verder verzorgden zij voordrachten voor universitaire 
vakgroepen en leverden zij bijdragen aan fora, vakbondscursussen, 
wetenschappelijke congressen, en dergelijke. Op individuele basis 
dienden zij leden van het partijbestuur en van de Tweede-Kamer
fractie va.n advies. 
Op initiatief van de werkgroep sociaal-democratische geschiedenis 
zijn voorbereidingen gaande voor een project "Honderd jaar Neder
landse sociaal-democratie in het Rijksmuseum", dat beoogt over dit 
thema in 1994 een tentoonstelling en een boekwerk te doen ver
schijnen. Rond de expositievorming is een wetenschappelijke werk
groep gevormd waarin zitting hebben: ]. Vroom (Rijksmuseum), P. 
de Rooij,]. Blom (Universiteit van Amsterdam),]. Bank (Rijksuni
versiteit Leiden), E. Fischer (Internationaal Instituut voor Sociale 
Geschiedenis), M. de Keizer, ].Th.]. van den Berg en P. Kalma. In 
1990 werden de voorbereidende werkzaamheden van de groep afge
rond. 
In 1990 werd een serie bijeenkomsten afgesloten van een ad hoc
gesprekskring cultuurpolitiek. De bijeenkomsten vonden plaats op 
initiatief van de Boekman Stichting (Hans van Duiken) en de Wiar
di Beekman Stichting (Paul Kalma) en dienden ter voorbereiding 
van een conferentie over het gelijknamige onderwerp. Deze confe
rentie kon wegens tijdgebrek niet meer in 1990 worden georgani-
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seerd en werd naar het najaar van 1991 verschoven. 
Jan Nekkers nam, in het kader van de voorbereiding en afronding 
van de conferentie over minderhedenbeleid, deel aan het werk van 
de PB-commissie die hetzelfde onderwerp behandelt (commissie
Rombouts). Verder trof hij de eerste inhoudelijke en organisatori
sche voorbereidingen voor een in 1991 te houden "zomerschool" 
over vernieuwing van de sociaal-democratie. Deze zomerschool is 
een gezamenlijk initiatief van de Woodbrookers, SVP en WBS. 
Paul Scheffer nam deel aan een aantal bijeenkomsten gericht op een 
betere samenwerking tussen linkse tijdschriften in Europa. Deze 
bijeenkomsten vinden plaats op initiatief van onder andere de 
Friedrich Ebert Stiftung. Scheffer is voorts lid van het algemeen 
bestuur van de Alfred Mozer Stichting. 
Chris Rutenfrans hield in december een voordracht over "het nood
zakelijke taboe op euthanasie", in het kader van de zogenaamde 
Beurs van Berlage-bijeenkomsten. De tekst van deze voordracht 
werd later in Socialisme & Democratie gepubliceerd. · 
Karen van Elk en Pieter van Driel waren betrokken bij diverse acti
viteiten van de Stichting Vormingswerk PvdA. Van Elk verving ver
der vanaf 1 november Anton Schuurman als secretaris van het Cen
trum voor Lokaal Bestuur, in verband met diens studieverlof. 
An Huilzing maakte in 1990 namens de WBS deel uit van het bege
leidingscollege van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Paul Kalma nam, als adviserend lid, zeer geregeld deel aan de 
besprekingen in het partijbestuur en in het DB. Eind 1990 trad hij 
toe tot de commissie-Van Kemenade, die in de loop van 1991 zal 
moeten rapporteren over veranderingen in de organisatie van de 
PvdA. 
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BIJLAGE I 

PUBLIKAllES 
STAFMEDEWERKERS 
WIARDI BECKMAN STICHTING 

P. de Beer 
- 'De opmars van de werkende vrouw', Intermediair, (26) 19, 11 

mei 1990, 17-21 
- 'Progressieve volkspartij verdoezelt identiteitscrisis PvdA', Forum, 

17 mei 1990, 12 
- 'Slippende koppeling', Intermediair, (26) 20A, 18 mei 1990, 9 
- 'Criteria voor een samenhangend inkomensbeleid' Socialisme & 

Democratie, (47) 1990, 242-250 (samen met An Huitzing) 
- 'Een solidaire loonpolitiek voor Nederland?, in: A. Buitendam, 

D.A.G. Dumas, A.C. Glebbeek (red.), Het Zweedse model: geschikt 
voor Import?, Assen/Maastricht (Van Gorcum), 1990, 155-164 

- 'Iedereen een eigen inkomen', Intermediair, (26) 42, 65-69 (samen 
metjolajackson) 

P. van Driel 
- (met]. Cramer e.a.), 'De ecologische kwestie', De Toekomst, 4 

(1990) 3, 3-17 

K. van Elk 
- Waterschappen, provincies en gemeenten, Amsterdam (WBS/CLB), 

1990 
- Gemeentelijk milieubeleid, Amsterdam (WBS/CLB), 1990 
- De provincie in de jaren negentig, Amsterdam (WBS/CLB), 1990 
- 'Denk niet dat je een gemeente bent', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 

3,11-13 
- 'Plaats en functie van de provincie', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 3, 

17 
- 'Praktijkboek gemeentelijk milieubeleid', Lokaal Bestuur, 1990, 
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nr. 6, lO 
- 'Uitbreiding provinciale rol bij intergemeentelijke herindeling?', 

Lokaal Bestuur, 1990, nr. 7/8, 31 
- bijdrage aan; 'ABC van de lokale bestuurder', Lokaal Bestuur, 

1990, nr. 7/8, 16-30 
- 'Hoogste tijd voor een sterker IPO', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 9, 11 
- 'Duurzame ontwikkeling op lokaal niveau', Lokaal Bestuur, 1990, 

nr. 9, 26 
- 'We gaan miljarden in het water gooien', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 

9, 13-15 
- 'Statendag 1990', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 11,10 
- 'Discussie over agglomeraties laait weer op', Lokaal Bestuur, 1990, 

nr. 10, 21-22 
- 'Milieu centraal in programma's Statenverkiezingen', Lokaal 

Bestuur, 1990, nr. 11, 11-13 
- 'Referendum mag niet vrijblijvend zijn', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 

12, 8-10 

A. Huitzing . 
- 'Wat is sociale vernieuwing niet?', in: De boel bij elkaar houden -

dat is het dus, Visies op sociale vernieuwing, Amsterdam (PvdA), 
1990 

- Van goeden huize, paper ten behoeve van de gelijknamige confe
rentie, Amsterdam (WBS), 1990 

- 'Criteria voor een samenhangend inkomensbeleid', Socialisme & 
Democratie, 47 (1990), 242-250 (samen met P. de Beer) 

- 'Zwak, zwakker, zwakst', Socialisme & Democratie, 47 (1990), 
257-259 

- 'Vrouwen uit de bijstand', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 11 
- 'Armoede in de zorgzame samenleving', Socialisme & Democratie, 

47 (1990), 343-347 

P. Kalma 
- (met ]. Cramer e.a.) 'De ecologische kwestie', De Toekomst, 4 

(1990), nr. 3, 3-17 
- 'Hopeloos maar niet ernstig', in: P. Kuypers c.a., Pretenties en par

tijen, Amsterdam (De Balie), 1990, 32-36 
- 'In het CDA wint de kruidenier het van de rt>ntmeester', de Volks

krant, 6 oktober 1990 
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- 'Partijen moeten selectionistisch zijn', NRC/Handelsblad, 27 maart 
1990 

- 'Grote coalitie, kleine politiek', HP/De Tijd, 21 december 1990 
- 'De nieuwe flinkheid', de Volkskrant, 26 september 1990 
- 'Politiek van de terugtocht', de Volkskrant, 24 oktober 1990 
- 'Koppelingssyndroom', de Volkskrant, 21 november 1990 
- 'Wie niet werkt. . .', de Volkskrant, 19 december 1990 
- 'Verzorgingspluralisme', Beleid en Maatschappij, 17 (1990), 307-

308 
- 'Bij alles geldt: geen paniek', De Toekomst, (3) 1989/1990, nr. 7 
- 'Sociale vernieuwing en het geheugen van de politiek', Socialisme 

& Democratie, 47 (1990), ll5-ll8 
- "'We are all barbarians". Gelijkheid bij R.H. Tawney', Socialisme 

en Democratie, 47 (1990), 146-148 
- 'Het staatsbeeld der sociaal-democratie', Socialisme & Democratie, 

47 (1990), 216-217 
- 'Zin en onzin bij L.C. Brinkman', Socialisme en Democratie, 47 

(1990) 290-292 
- 'Liberalisme en gemeenschapsdenken', Socialisme en Democratie, 

47 (1990) 318-320 
- 'Integratie of emancipatie', Zeggenschap, 1 (1990) 1 
- 'Shell en het "juridisch geneuzel"', Zeggenschap, 1 (1990) 2 
- 'Vakbonden zonder leden?', Zeggenschap, 1 (1990) 3 
- 'Terug naar de overheid?', Zeggenschap, 1 (1990) 4 
- 'Conjunctuur en beleid', Zeggenschap, 1 (1990) 5 

C. Rutenfrans 
- 'Socialisme of democratie', Socialisme & Democratie, 47 (1990), 

320-322 

J. de Roos 
- Is er nog hoop voor de provincies?, Lokaal Bestuur, 1990, nr. 10, 

9-ll 
- PvdA worstelt met sociale vernieuwing, Lokaal Bestuur, 1990, nr. 

12, 3-7 

P. Scheffer 
'Az oreg holgy ex az uj gondolkas. Az europai kozos hazrol', 
Vilagossas, jsanuar 1990, 25-32 
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- 'Une nation satisfaite, politique européenne et tradition de politi
que étrangère des Pays Bas', Cahiers Marxistes, janvier 1990, 28-
46 

-'De doos van Pandora', Haagse Post, 31 maart 1990,34-39 
- 'Vieilles lunes et nouvelle pensée. Sur la metaphore d'une 'maison 

commune' européenne', L'Evenement Europt'en, avril-juin 1990, 
187-201 

- 'Een diep wantrouwen in eigen land - Westduitse schrijvers 
ruziën over de eenwording', De Groene Amsterdammer, 22 augus
tus 1990, 24-25 

- 'De schier ingeboren tactiek van traineren', NRC/Handelsblad, 31 
augustus 1990 

- 'Het legitimatietekort van de sociaal-democratie', Socialisme & 
Democratie, 47 (1990), 252-253 

- 'Een afgewende blik naar de eenwording van Duitsland', 
NRC/Handelsblad, 2 oktober 1990 

- 'Oostblok overhoop', NRC/Handelsblad, 20 oktober 1990 
- 'Een beminnelijke marxist, Louis Althusser 1918 - 1990', 

NRC!Handelsblad, 24 oktober 1990 
Verder tot eind augustus een maandelijkse column voor de Volks
krant, daarna een tweewekelijkse column voor NRC/Handelsblad. De 
genoemdepublikatiesin NRC/Handelsblad zijn andere artikelen. 

A. Schuurman 
- 'Wibauts Levensbouw', Socialisme & Democratie, 47 (1990), 253 

256 
- 'Schorsen en vernietigen', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 1 
- 'Commissie van onderzoek', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 3 
- 'College-onderhandelingen', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 4 
- (met H. Wansink) 'De nederlaag', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 5 
- 'Cijfermatige benadering heeft beperkingen', Lokaal Bestuur, 

1990, nr. 6 
- 'Commissie', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 7/8 
- 'Persoonlijke belangen', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 10 
- 'Kwijtschelden', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 11 
- 'Sponseren', Lokaal Bestuur, 1990, nr. l2 

L. Vellekoop 
-(red.) Start, scholing en werk, Amsterdam (WBS/CLB), 1990 
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-'Arbeidsvoorziening en de gemeenten', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 2, 
24-27 

H. Wansink 
- 'De socialistische opstellen van]. Saks', Socialisme & Democratie , 

47 (1990), 55-56 
- 'Het testament van Deetman', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 1, 10-13 
-'Niet modieus, maar degelijk!', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 2, 12-13 
- 'Sociale vernieuwing in de praktijk', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 3, 

18-19 
- 'Grote stad vraagt oplossingen op maat', Lokaal Bestuur, 1990, nr. 

5, 18-20 

B. van Stokkom 
- 'Wat is er mis met het individualisme?', Trouw, 5 oktober 1990 
- 'Middenveld en commercialisering', Socialisme & Democratie, (47) 

1990, 288-290 
- 'Organisatie in anarchistisch perspectief, Civis Mundi, 1990, nr. 4 
- 'Een verantwoorde vorm van ongehoorzaamheid, nota bene, 

mevrouw, meneer, de bestuurder!', Binnenlands Bestuur, 1990, nr. 
50/51 
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BIJLAGE 11 

MEDEWERKENDEN 
AAN HET WERK VAN DE 
WIARDI BECKMAN STICHTING 

Curatorium 
M. Albrecht, M. van den Berg, R. Cohen, LA. Geelhoed, C.A. Groe
nendijk, G. Heyne den Bak, H. Hugenholtz, P. Kalma (secretaris 
(vanaf 1 november), ].A. van Kemenade (voorzitter), M.H. Leijen
aar, C.M. Ligtelijn-van Bilderbeek, ].H.B. van der Meer, E.]. Mulock 
Houwer,]. van Nieuwenhoven, W. Turkenburg, P. Zelissen (pen
ningmeester) 

Bestuur Centrum vooor Lokaal Bestuur 
Dagelijks bestuur:]. Berens, S.H. Dijk, 0. Halsema-Fles (voorzitter), 
A. Scheerder, A. Schuurman (secretaris),]. VIietstra 
Algemeen bestuur: R. van Gelder,]. Mobers, J.H armsma, T. Lan
ting,]. Berens, R. Schaeffer,]. Verdonk,]. Feijtel, S. Dijk,]. Sleur
ink-Rabbinge, E. Hoogendijk-van Duijn, A. Scheerder,]. Krosse, M. 
jussen, G. ter Horst, W. v/d Have, P. Heijnen, W. Plemper-Veltman, 
P. Rombouts, M. Vonk, 0. Halsema-Fles,]. van Lidt de jeude, A. 
van Dok-van Weele, W. Kozijn, C. Tetteroo, D. de Cloe, F. Niessen, 
H. Rienks, P. Stoffelen,]. van Nieuwenhoven, ].H.B. van der Meer, 
T. ] acobs,]. VIietstra 

Curatorium Dr j.M. den Uyl-leerstoel 
V.M. Bader, M.C. Brands,j.A. van Kemenade, P. de Rooij, S.K. Tho
den van Velzen 

Redactieraad Socialisme &: Democratie 
B. Akkerboom, N. Barendregt, G. van Benthem van den Bergh, 
].Th.]. van den Berg,]. Fortuin, W. Gortzak, C.A. de Kam, Th. van 
Lier, H. Molleman, W. Polak, H. Priemus, S. Rozemond (voorzit-
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ter), H. van Stiphout 
Redactie: B. Akkerboom, G, van den Bergh, P. Kalma (secretaris), C. 
Rutenfrans (eindredacteur), P. Scheffer, B. Tromp, G. Verrips, W. 
Witteveen 

Redactie Lokaal Bestuur 
T. jacobs (voorzitter), K. Roest, F. van de Ven, H. Hellegers, M. van 
de Brink, W. Brattinga, A. Schuurman, G. van Steenbergen, A. Bont
huis, A. van Dok, M. Salet, H. Wansink (tot 1 augustus) 

Redactie jaarboek voor het democratisch socialisme 
M. Krop, M. Ros, S. Stuiveling, B. Tromp 

Gesprekskring buitenlandse politiek 
D. Benschop, L. van Bladel, B.j. van den Boomen, L. Casteleijn, H. 
Coppens, A. Gerrits, M. van den Heuvel, K. Koch, B. Koenders, M. 
Krop, A. Melkert, S. Rozemond, P. Scheffer, R. Serry, j.G. Siccama, 
B. Steinmetz,j. Stoof, M. van Traa, P. van Tuijl,j.B. Veen, K. de Vey 
Mestdagh, F. Wielenga,j.M. Wiersma 

Gesprekskring sociaal-economisch beleid 
B. Akkerboom, P. de Beer, P.A. Boot, M. Bos, F. Crone, W. Derck
sen, H. Don, W. van Gelder, R. Gerritse, ].]. van Hoof, A. Huitzing, 
P. Kalma, M.A. Langman, F. Leijnse,]. van Ours,]. Plantenga, F. 
van der Ploeg, T. ten Raa, A.j.M. Roobeek, ].]. Siegers,]. Stroeken, 
X. den Uyl 

Stuurgroep Sectie volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 
F. Castricum, C. Cortie, T. Doesburg, P. Hooijmeijer, A. Huilzing 
(secretaris), ]. Lonink, H. Ottens, E.M. Peeters (voorzitter), ].A. 
Peters, W.A. de Pree,]. Schuyt, T. Strijers, L. Vulperhorst, H. Wes
tra 

Projectgroep evaluatie stadsvernieuwing (Sectie VRO) 
]. Schuyt, T. Strijers, M. v.d. Burg, H. Sakkers, G. Verduijn 

Projectgroep regionaal ruimtelijke beleid (Sectie VRO) 
H. Ottens, L. Vulperhorst, D. Frieling, L. Gerrichhauzen, C.W. 
jacobs, E. Köhler, W. Ostendorf 
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Project Europa en de nationale VRO (Sectie VRO) 
C. Cortie,]. Peters, H. Priemus, L. Vulperhorst 

Projectgroep grondbeleid voor ruimtelijk beleid (Sectie VRO) 
M. van den Berg, L. Genet, Y. Gietema,]. Lonink, N. Salomons, T. 
Spit, F.H. van der Veen 

Werkgroep sociaal-democratie en onderneming 
M. Albrecht, N. Barendregt, C. Boerman, E.G. Boshuijzen, H.j.R.Th. 
Claus, ]. Cohen, ]. Dijkema, ]. van der Doef, T. Doesburg, M. 
Epema-Brugman, ]. Harmsen, A. van der Hek, ]. Hokke, R. van der 
Laan, A.]. Lems,]. van Os van den Abeelen, P. Kalma, L.j. Pieters, 
W. Polak, S. Poppe, A. de Ruijter, N. Salomons, j.H. Simons, M. 
Sint, ]. Stekelenburg, H. van den Bergh, H.K. Verkoren, L. Vleg
geert, W. de Vrijer (voorzitter), B. van der Weg 

Begeleidingsgroep project "Consument, milieu en mentaliteit" 
P. de Beer, L. Beekhuis, G. Huis in 't Veld, G.j. van der Meer, H. 
Opschoor, Th. Wams 

Werkgroep Milieucongres ("De ecologische kwestie") 
]. Cramer, P. van Driel, M. Epema-Brugman, P. Kalma, H. 
Opschoor, R. Rabbinge, W. Turkenburg, R.W. Welsehen 

Werkgroep partij-politieke processen 
R. Andeweg,]. de Beus, M. Chavannes, W. Gortzak, G. Heyne den 
Bak, R. Hillebrand, C. Huijsen, L. jansen, A. de jong (secretaris), P. 
Kalma, K. Koch, R. Koole, M. Krop, R. Mastik, W. Meijer, H. Malle
man, j.S. Monasch, P. Nelissen, P. Nieuwenhuijsen, C. van Rest, P. 
Scheffer, K. Tamboer, B. Tromp (voorzitter), W. Voogt, P. Vos, D. 
Witteveen, L. de Wolff 

Werkgroep Staat en Burger 
P.W.C. Akkermans, H. Alders, E.A. Alkema, H. Bakker, W.H. de 
Beaufort, F. Becker, E. Berg, j.Th.j. van den Berg, ]. de Beus, P. 
Boon, W. Bos, P. van Buuren, ].J.M. van Dijk, E. Eggeraat, DJ. 
Elzinga,]. Eskes, LA. Geelhoed, P. Gilhuis, H. Gritter, T. jaspers, 
E. jurgens, P. Kalma, E. Kalsbeek, P. Kapteijn, K. Koch, W. Konij
nenbelt, P. Koppen, A. Kosto, j.H.B. v.d. Meer,]. de Mey, H. Malle
man,]. van Nieuwenhoven, S. Patijn, A. Peper,]. Peters,]. Postma, 
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L. Prakke, A. Reinders, A. Ringeling, H. Roethof, I. Samkalden, W. 
Sloots, E. van Thijn, V. Thunissen, H. Tjeenk Willink, F.j.F. Uijen, 
I. Visser, I. v.d. Vlies, K.G.de Vries 
Werkgroep sociaal-democratische geschiedenis 
F. Becker, M. Brinkman (secretaris), M. Campfens, A. Huitzing, M. 
de Keizer (voorzitter), M. van Rossem 

Gesprekskring cultuurpolitiek 
T. Adams, Y. van Baarle, G. van den Bergh, H. Blokland, F. van den 
Burg, H. van Duiken,]. Kassies, P. Kalma, F. Niessen, W. Ooster
baan,]. Reijs,]. Riezenkamp, C. Smithuijsen, B. Tromp, G. Verrips 

Commissie jaarbericht 1990 CLB 
R. Zunderdorp (voorzitter), A. Schuurman (secretaris)]. Bugter, K. 
van Elk, P. Nieuwenhuijsen 

Programcommissie gemeenteraad 1990 
R. Zunderdorp (voorzitter), S. Dijk (secretaris), A. Bloem, M.]. 
Bruin,]. van Lidt de jeude, S. Noorman, M. Salet, A. Scheerder, N. 
Schipper, E. van Urk,]. Wevers, P. Ze lissen 

Commissie ouderenbeleid CLB 
C. Tetteroo (voorzitter), K. van Elk (secretaris),]. Beilen-Geerts, M. 
Boereboom, G. Brouwer, ].de Lau-Haanstra, R. Platteschorre, Th. 
Poortenaar, H. Rienks, L. Vellekoop, W. Voogt, Th. Wehkamp, A. 
Witlox, G. Wolves 

Commissie arbeidspools CLB 
A. Brouwer-Korf,]. Bugter, F. Buurmeijer, S. van Driel, 0. Halsema
Fles, P. janse, G. Kessler, H. Krosse, P. Laman, P. Lemmen, P. van 
Schilfgaarde, A. Schuurman, L. Veilekoop 
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i!/ MORET ERNST & YOUNG 

Aan het bestuur van de 

EVERT VERMEER STICHTING 

VOOR INTERNATIONALE SOLIDARITEIT 

AMSTERDAM 

Hilversum, 4 april 1991 

Geacht bestuur, 

• Morrl Ernst & Young. 
n·gitolt-ranountanls 
I .I.IJll'fWI'Id 27 
• I I I \ B t liiVI'I'lllll 

1 'I Hl \I lldvt•r-.unr 

• ll'll•loon IHt;-21 ft'J 'i4 
f.,1--. 0 ,-,.4 F 92 

Wij hebben de jaarrekening over het jaar 1990 van uw Stichting gecontroleerd. 

Onze controle is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde controle

grondslagen. 

Wij zijn van oordeel dat de in de bijlagen 1 tot en met 4 opgenomen jaarrekening 

een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 

31 december 1990 en van het resultaat over het jaar 1990. 

Het resultaat over het verslagjaar bedroeg f 37.212 negatief tegenover een 

positief resultaat van f 43.748 in 1989. 

Het tekort werd gebracht ten laste van het eigen vermogen. 

De onder de baten opgenomen subsidie NCO is gebaseerd op de ingediende 

afrekening over 1990. 

Het definitieve bedrag is nog door de NCO vast te stellen. 

De subsidie over 1989 is conform de ingediende aanvrage afgerekend. 
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äJ MoR ET ERNST & YouNc • Moret Ernst & Young, 
registeraccountants 

De onder de baten opgenomen subsidie van de Europese Commissie inzake het 

project "Human rights, Democracy and Development" moet in de Europese reken· 

eenheid "de ECU" worden afgerekend. 

De in de baten verantwoorde subsidie is gebaseerd op een verrekenkoers van de 

ontvangen voorschotten 1 ECU • f 2,338. 

De subsidie moet nog door de Europese Commissie worden vastgesteld. 

U heeft besloten het projectenfonds als zodanig op te heffen en de uitgaven I 

de projecten met ingang van 1991 rechtstreeks in de staat van baten en lasten 

verantwoorden in het jaar dat de betreffende uitgaven zijn gedaan. Het saldo1 

het fonds, ultimo 1990 groot f 30.000, is in deze jaarrekening overgeboekt~ 

het Eigen Vermogen van de Stichting. 

Aan dit rapport zijn de volgende bijlagen toegevoegd: 

1. Balans op 31 december 1990 

2. Staat van baten en lasten over 1990 

3. Toelichting balans 

4. Toelichting staat van baten en lasten 

Wij verklaren ons gaarne tot nadere toelichting bereid. 

Hoogachtend, ""'"' M Yooog, 

drs~eer 

registeraccountants 
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iJl MORfT ERNST & YOUNG 

JW.AMS OP 31 DECEilBKR 1990 

Vlottende activa 

Vorderingen op korte termijn 

Liquide middelen 

Vlottende passiva 

Schulden op korte termijn 

Projectenfonds 

Werkkapitaal 

Eigen ver.ogen 

Algemene reserve 
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• Moftllmoi&Y ....... 

~-
Bij1qe 1 . 
bij rapport d.d. 4 april 1991 
!VEilT VERM!!Il STICHTING VOOil 
INTERNATIONALE SOLIDAiliT!IT, 
AKSTEilDAM 

31-12-1990 31-12-1989 
f f 

156.689,71 145.751,63 

295.479,15 246.555,42 

452.168,86 392.307,05 
---------- ----------

161.568.21 81.331,92 

-. -- 13.557,44 

161.568,21 94.889,36 
---------- ----------

290.600,65 297.417,69 .......... .......... 

290.600,65 297.417,69 ••••....•. . ........ . 



i!J MORET ERNST & YOUNG 

STAAT VAR BATElf U LASTElf OVER 1990 

Baten 

Ontvangen donaties 

Bijdrage Part ij van de Arbeid 

Subsidies 

Diverse opbrengsten 

Directe kosten 

Lasten 

Algemene kosten: 

- Personeelskosten 

- Huisvestingskosten 

- Ondersteuning gewesten 

- Cursussen 

- Werkgroepen 

- Overige algemene kosten 

Diverse baten en lasten, per saldo 

Toevoeging projectenfonds 

Resultaat 
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• Morel Ernst & Young, 
registeraccounUnts 

Bijlage 2 
bij rapport·d.d. 4 april 1991 
EVERT VERMEER STICHTING VOOR 
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT, 
AMSTERDAM 

1990 1989 
f f 

288.347,36 307.710,53 

99.009,80 88.590,20 

438.946,90 337.174,53 

38.248,08 52.697,33 

864.552,14 786.172,59 

252.583,05 173.504,78 

611.969,09 612.667,81 
---------- ----------

415.385,01 327.189,16 

37.716,55 41.764,50 

18.044,66 35.473,74 

12.801,02 3.883,18 

12.453,03 12.173,88 

91.512,47 87.906,53 

587.912,74 508.390,99 
---------- ----------

24.056,35 104.276,82 

( 6.268,50) ( 5.529,05) 

17.787,85 98.747,77 
---------- ----------

55.000,-- 55.000,--
---------- ----------

(37.212,15) 43.747,77 
========== ========== 



i!/ MoRET ERNST & YouNc •MomEmsi&Y.,._ 
rep.teraccountants 

lijl .. e 3, ~lad 1 
bij rapport d.d. 4 april 1991 
!VERT VERMEER STICHTING VOOR 
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT, 
AMSTERDAM 

TOELICHTING lALABS 

Vlottende activa 

Vorderingen op korte termijn 

Subsidie Europese Commissie 

Subsidie NCO 

Subsidie Ministerie van Buitenlandse Zaken 

Rente 

Voorschot gewesten 

Liquide middelen 

Hollandse Koopmansbank, depositorekening 

Algemene Spaarbank Nederland, spaardepositorekening 

Hollandse Koopmansbank, rekening-courant 

Postbank, girorekeningen 

De depositorekening bij de Hollandse Koopmaro5bank heeft een looptijd 

tot 21 januari 1991. 

De rentevergoeding bedraagt 8%. 

De depositorekening bij de Algemene Spaarbarok ~derland loopt af per 

2 april 1991. 

De rentevergoeding bedraagt 7,75%. 

Vlottende passiva 

Schulden op korte termijn 

Partij van de Arbeid, rekening-courant 

Salariskosten dienstweigeraars 

Nog te betalen toegezegde bijdragen projeetea 

Reiskosten 

Studiedag 

Overige kosten en vooruitontvangen 
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f 

105.187,90 

23.800,--

23.309,--

3.767,81 

625,--

156.689,71 

200.000,--

30.000,--

5.630,31 

59.848,84 

295.479,15 

147.313,82 

5.454,--

4.065,--

1.947,--

2.273,04 

515,35 

161.568,21 
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i!l MORET ERNST & YOUNG 

Projectenfonds 

Stand op 1 januari 1990 

Bij: gedoteerd uit exploitatie 1990 

Overige bijdragen 

• Morel Ernst & Young. 
registeraccDIIflt.nls 

Bijlage 3, blad 2 
bij rapport"d.d. 4 april 1991 
EVERT VERHEER STICHTING VOOR 
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT, 
AMSTERDAM 

f 

13.557,44 

55.000,--

150.--

Af: uitkeringen volgens onderstaande specificatie 

69.307,44 

38.912,33 

Overgeboekt naar algemene reserve i.v.m. 
opheffen fonds 

Stand op 31 december 1990 

~~!~!~~~~!~-P~~Ï!S!!~~~~~~ 

ANC, Zuid Afrika 

UTAF, El Paso, V.S. 

Adoptie verdwenen mensen uit de Sahara 

Steunpunt Thuiswerksters, El Paso, V.S. 

Oppositie Bayan Filippijnen 

Bijdrage Mandels Comité 

FDR/FMLN 

Textielvakbond te Mexico 

Psychiatrisch Centrum te Mexico 

Bijdrage platform "Geen Zuid-Afrikaanse steenkool in Rotterdam" 

Bijdrage comité "Honger hoeft niet" 

Campagne Shell-aandelen 

Overige Bijdragen 
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30.395,11 

30.395,11 

. 
=··=====~· 

10.000,--

8.754' 25 

2. 500,--

2.629,28 

3.016,25 

1.000,--

5.000,--

2. 532,50 

1.532,50 

500,--

500,-

500,-· 

447,55 

38.912,33 
aa==-===•P 



i1J MORET ERNST & YOUNG 

Eigen ver.ogen 

Algemene reserve 

Stand op 1 januari 1990 

Af: nadelig saldo 1990 

• Moretfriiii&You ... 
resittiHICCOUIIWtll 

Bijlaae J •• blad 3 
bij rapport d.d. 4 april 1991 
EVIRT VERMEER STICHTING VOOR 
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT, 
AMSTERDAM 

f 

297.417,69 

37.212,15 

Bij: saldo Projectenfonds op 31 december 1990 

260.205,54 

30.395,11 

Stand op 31 december 1990 290.600,65 
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iJl MORET ERNST & YOUNG 

TOELICHTIBG STAAT VAN BATEB Elf LASTER 

Ontvangen donaties 

Donateursbijdragen 

Overige bijdragen 

Actie "Onze Wereld" 

Bijdraae Partij van 

Algemene bijdrage 

Bijdrage in verband 

de Arbeid 

met drukwerk 

Bijdrage in commissiewerk 

Subsidies 

Ministerie van Buitenlandse Zaken 

NCO 

Europese Commissie 

"De Centrale" 

Algemene Spaarbank Nederland 

• Morel ErMI & Young. 
registeraccount.Jonts 

Bijlage 4. blad 1 
bij rapport"d.d. 4 april 1991 
EVERT VERMEER STICHTING VOOR 
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT, 
AMSTERDAM 

1990 
f 

266.424,56 

21.922,80 

-,--

288.347,36 
==··====•= 

73.800,--

20.209,80 

5.000,--

99.009,80 
========== 

98.309,--

182.950,--

105.187,90 

30.000,--

22.500,--

438.946,90 

1989 
f 

282.237, 

19.129, 

6.343, 

307.710, 

73.800, 

9. 790, 

5 .coo, 

88.590, 

-, 
182.950, 

101.724, 

30.000, 

22.500, 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft voor de vertaling in het 

het Spaans, de productie en de verspreiding van het boek "Opstaan 

een éénmalige subsidie van f 98.309 toegezegd. Een voorschot van 

f 75.000 hierop is per december 1989 ontvangen. 
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!!I MORET ERNST & YOUNG • Morel Ernst & Young. 
rep.ter~t~ccountants 

Bijlase 4, blad 2 
bij rapport'd.d. 4 april 1991 
EVERT VERMEER STICHTING VOOR 
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT, 
AMSTERDAM 

Voor het werk van de Evert Vermeer Stichting i• aan de Nationale Commissie 

Voorlichting en Bewustwording Ontwikkelingssam•nwerking voor het kalenderjaar 

1990 subsidie aangevraagd. 

Door het NCO is een mandaatsubsidie van f 182.950 toegezegd. 

De subsidie tot en met 1989 is afgerekend. 

Maximale toegezegde subsidie 1990 

Af: ontvangen voorschotten 

Nog te ontvangen 

Voor het project "Human Rights, Democracy and Development" is bij de 

Europese Commissie subsidie aangevraagd. 

Een subsidie van maximaal ECU 45.476 is toegezegd over de periode 

1 oktober 1989 tot en met 30 september 1990. 

Dit bedrag is in januari 1991 ontvangen als voorschot. 

Diverse opbrengsten 

Verkoop conferentiebundel 

Verkoop brochures 

Deelnemersbijdragen conferenties 

Rentebaten 

Directe kosten 

Donateursactie, inclusief computerkosten 

Conferentiebundel 

Kosten brochures 

Kosten Spaans/Engelse publicatie 

Kosten conferenties, studiedagen 

105 

1990 
f 

1.750,--

5.185,34 

13.204' 25 

18.108,49 

38.248,08 
··=···-·== 

62.216,24 

8.380,12 

15.567,73 

106.331,56 

60.087,40 

252.583,05 
===-====== 

f 

182.950,--

159.150,--

23.800,--

1989 
f 

5.874,30 

18.136,93 

12.574,01 

16.112,09 

52.697,33 

---------= 
62.782,29 

14.386,97 

30.809,66 

-,--
65.525,86 

173.504,78 
========== 



!!/ MORET ERNST & YOUNG 

.Personeelskosten 

Salarissen 

Sociale lasten 

Pensioenpremies 

Extra medewerkers 

Salariskosten dienstweigeraars 

Bijzondere verplichtingen personeel 

Kostenvergoedingen personeel 

Overige personeelskosten 

Af: ontvangen ziekengeld 

Overige algemene kosten 

Drukwerk 

Reis- en verblijfkosten bestuur 

Kosten internationale activiteiten 

Accountantskosten 

Literatuur en documentatie 

Bureaukosten 

106 

• Morel Ernst & Youns. 
resisferaccountants 

Bijlage 4 1 .blad 3 
bij rapport d.d. 4 april 1991 
EVERT VERMEER STICHTING VOOR 
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT, 
AMSTERDAM 

1990 
f 

292.993,89 

54.759,57 

15.976,93 

-,--

363.730,39 

61.685,40 

-,--
19.550,64 

4.331,17 

1989 
f 

177.992,69 

31.716,52 

11.289,34 

69.356,63 

290.355,1! 

60.734,70 

36l,a. 

20.822,61 

9. 616,23 

449.297,60 381.890,56 

(33.912,59) (54.701,~ 

415.385,01 327.189,0 

17.427.72 

21.233,60 

4.991,21 

2.500,--

2.521,47 

42.838,47 

18.885,5) 

8.847,29 

6. 933,2) 

2.000,·· 

2. 732,01 

48.508,41 

91.512,47 87.906,51 



EVERT VERMEER STICHTING 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1990. 

ad Personeelskosten 
Het verschil in hoogte tussen de personeelskosten over 1989 en 
1990 wordt verklaard door een forse post ontvangen ziektegeld in 
1989, welke tot een overschot op de jaarrekening 1989 leidde. Uit 
dit overschot zijn voor 1990 extra personele inspanningen (onder 
meer uitleenkrachten) gefinancierd om het tweejarenplan naar 
behoren te kunnen uitvoeren. 
Daarbij is er in 1990 ook minder ontvangen ziektegeld. 

ad Ontvangen donaties 
Voor het eerst is er een duidelijke daling van de 
donateursinkomsten waarneembaar van zo'n 7 %. Deze daling hangt 
mede samen met het dalend ledenaantal van de partij. 

TOELICHTING OP DE BALANS 1990 

In feite bedraagt het tekort over 1990 f 37.212,15. Door het besluit 
het Projectenfonds op te heffen wordt het tekort in deze 
jaarrekening op f 6.817,04 bepaald. 

In de nieuwe begroting 1991 en 1992 staan de projecten opgevoerd 
voor hetzelfde bedrag als in de jaren daarvoor, namelijk f 55.000,-. 

107 

I 

! 



f 



S!J MORET ERNST & YOUNG 

Aan het bestuur van de 

STICHTING POLITIEK JONGERENWERK 

IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID 

AMSTERDAM 

Hilversum, 28 mei 1991 

Geacht bestuur, 

• Ment Emol & Youns 
registeraccountants 
la.1persveld 27 
121 \ VB HiiYE'r\um 
Postbus 76& 
1200 AT Hilvtor-.um 

• Tl•ldoon OVi-21 (,q S4 
f.1x OJS-4 37 92 

Wij hebben de jaarrekening van uw Stichting over het kalenderjaar 1990 

gecontroleerd. Onze controle werd verricht in overeenatemming met algemeen 

aanvaarde controlegrondslagen. 

Wij zijn van oordeel dat de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw 

beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 

1990 en van het in het jaar 1990 behaalde resultaat. 

De overheidssubsidie is volgens de door het Miniaterie bepaalde richtlijnen door 

ons voorlopig berekend op f 223.916. 

De definitieve vaststelling van deze subsidie dient nog te geschieden. 

De subsidie over 1989 werd inmiddels conform de aanvrage definitief 

vastgesteld en afgerekend. 

Verder werd in 1990 door de overheid een extra sub1idie van f 73.058 verstrekt 

inzake activiteiten voor het versterken van de lokale structuren binnen het 

Politiek Jongerenwerk. 
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iJl MORET ERNST & YOUNG • Mor~ Ernst & Young, 
regist~raccountants 

Het overschot over 1990 bedroeg f 11.195,--. Dit bedrag is toegevoegd 

aan het kapitaal. 

Mede door de extra subsidie van de Overheid behoefde de garantiebijdrage van 

de Partij van de Arbeid, over 1990 groot f 97.500, slechts voor een bedrag 

van rond f 55.000 te worden aangesproken. 

Aan dit rapport zijn de volgende bijlagen toegevoegd: 

1. Balans op 31 december 1990 

2. Staat van baten en lasten over 1990 

3. Toelichting balans 

4. Toelichting staat van baten en lasten 

Wij verklaren ons gaarne bereid tot het verstrekken van nadere 

toelichtingen. 

Hoogachtend, 

Moret Ernst & Young, registeraccountants 

drs. 

llO 



Eli MoRET ERNST & YouNG 

BALARS OP 31 DECEMBER 1990 

Activa 

Vaate activa 

Automatiseringsapparatuur 

Vorderingen 

Partij van de Arbeid, rekening-courant 

Overige vorderingen en vooruitbetaald 

Geldaiddelen 

Postbank, girorekeningen 

Totaal activa 

lll 

• Mom fnott& Young. 
r~isterac~nts 

31-12-1990 
f 

9.846,36 

49.204,07 

4.759,19 

31-12-1989 
f 

14.024,32 

-,--
18.793,05 

53.963,26 18.793,05 

2.425,-- 1.060,--

66.234,62 33.877,37 



Ven101ea 

Kapitaal 

Schuldeo 

Partij van de Arbeid, rekening-courant 

Nog te betalen en vooruitontvangen 

Totaal passiva 
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Bijlase 1 . 
bij rapport d.d. 28 mei 1991 
STICHTING POLITIEK JONGERENWERK 
IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID, 
AMSTERDAM 

31-12-1990 
f 

18.010,62 

-,--
48.224,--

P a a a i v a 

31-12-1989 
f 

6.815,62 

10.376,35 

16.685,40 

48.224,-- 27.061,75 

66.234,62 33.877,37 



i!J MORET ERNST & YOUNG 

STAAT VAM BATEN EN LASTEN OVER 1990 

L a a t e o 

Salarissen en sociale lasten 
Salariskosten dienstweigeraar 
Overige personeelskosten 
Huisvestingskosten 
Bureaukosten 
Drukwerk 
Computerkosten 
Afschrijvingskasten apparatuur 
Accountantskosten 
Reis- en verblijfkosten medewerkers 
Kosten organisatieonderzoek 
Bestuurskosten 
Overige organisatiekosten 

Totaal organisatiekosten 

Congreskosten 
Kosten kaderblad 'Aktief' 
Kosten ledenblad 'Links af' 
Werk- en taakgroepen 
Afdelingen en akties 
Politiek culturele activiteiten 
Campagnes 
Internationaal werk 
Thema-weekenden en -dagen 
Introductie-weekenden 
Solidariteita-project 
Overige activiteiten 

Totaal kosten activiteiten 

Kosten brochures, instructiemateriaal 
Kosten inzamelingsactie 
Onvoorzien 

Totaal diversen 

• Moft!EfMI&YOUf1S, 
regiltNa:cOIIIttants 

Begroting 
1990 

f 

148.000 [ 

43.000 
28.500 
6.000 
6.000 
6.000 
2.000 
7.500 

31.000 
500 

278.500 

13.000 
9.000 

21.000 
9.000 
8.500 
2.000 
5.000 
9.000 

16.500 
11.000 
2.000 

106.000 

6.000 

4.000 

10.000 

1990 
f 

124.081,02 
19.837,12 
8.807,66 

31.590,12 
27.863,83 
4 .313, 70 
1.726,72 
4.177,96 
2.000,--
7.227,n 

17.775.--
17.590,25 
1.806,28 

268.797,41 

18.850,55 
9.342,48 

20.875,98 
7.061,87 

11.893,71 
14.722,31 
22.595,39 
32.171,84 
9.097,24 
9.179,19 

1 I. 589. 78 

167.380,34 

338,66 
3.305,67 

800,--

4.444,33 

1989 
f 

111.552,59 
25.760,64 

1.897,62 
42.299,95 
31.402,35 
6.923,73 
4.126,51 
4.177,96 
2.000,--
9.373,28 . 

24.288,75 
3.071,48 

266.874,86 

15.552,98 
11.716,09 
27.990,48 
11.452,88 
3.342,35 

12.060,93 
12.668,77 
30.483,98 
9.048,06 
8.838,27 

711,30 
1. 231,05 

145.097,14 

1.273,83 
10.376,22 

-,--

11.650,05 
---------- ------------- ------------

394.500 440.622,08 423.622,05 

Voordelig saldo 11.195,-- 6.815,62 

113 394.500 451.817,08 430.437,67 
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Subsidie WVC 
Subsidie WVC inzake activiteiten 
inzake versterking van lokale structuren 
Subsidie Partij van Arbeid: 
- Organisatie 
- Gemeenteraadscampagne 
- Eurocampagne 
- Themadagen 
Contributies 
Inzamelingsacties 
Bijdragen en subsidies 
internationaal werk 
Bijdragen solidariteitsproject 
Bijdragen scholing en vorming 
Bijdragen congressen 
Bijdragen deelnemers politiek 
culturele activiteiten 
Abonnementen kaderblad 
Overige ontvangsten 
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Bijlage 2 . 
bij rapport d.d. 28 mei 1991 
STICHTING POLITIEK JONGERENWERK 
IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID, 
AMSTERDAM 

Begroting 
1990 

f 

228.000 

97.500 

19.500 
46.500 

1.000 

1.000 
1.000 

1990 
f 

223.916,--

73.058,--

55.031,19 
7.972,71 

-,--. 
17.020,40 
28.021,22 

25 .• 361,80 
8.721,57 

647,50 
-,--

1.515,--
1.315,--
9.236,69 

B a t e a 

1989 
f 

228.998,-· 

-.-
97.500,-. 

7. 800,-· 
1.614,51 

18.988,54 
46.849,35 

20.650,-· . 
1.083,50 
1.942,20 

1.675,-
1.517.--
1.819,57 

394.500 451.817,08 430.437,~ 



SJ/ MORET ERNST & YOUNG •MomEmii&Youn& 
rea~tteraccou-b 

TOELICHTING BALANS 

Vaste activa 

Automatiseringsapparatuur 

Aanschaffing tot en met 1989 

Afschrijvingen tot en met 1989 

Afschrijvingen 1990 

Boekwaarde op 31 december 1990 

Overige vorderingen en vooruitbetaald 

Subsidie Ministerie van Buitenlandse Zaken 
inzake uitwisselingsprogramma Hongarije 

Vooruitbetaalde kosten inning 

Vooruitbetaalde kosten zaalhuur 

Vooruitbetaalde reiskosten 

Betaalde borgsommen 

Kapitaal 

Vermogen op 1 januari 1990 

Voordelig saldo 1990 

Vermogen op 31 december 1990 
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Jijlaae 3, blad 
bij rapport" d.d. 28 mei 1991 
STICHTING POLITIEK JONGERENWERK 
IN DE PAR'fiJ VAN DE ARBEID, 
AMSTERDAM 

f 

6.865,48 

4.177,96 

f 

20.889,80 

11.043,44 

9.846,36 

1.425,--

1.679,19 

1.150,--

435,--

70,--

4.759,19 

6.815,62 

11.195,--

18.010,62 



Ë!l MORET ERNST & YOUNG 

Nog te betalen en vooruitontvangen 

Salariskosten 

Pensioenpremies 

Salariskosten dienstweigeraar 

WVC inzake uitwisselingsprogramma Italië 

Kosten organisatieonderzoek 

Vooruitontvangen contributies 

Reiskosten 

Kantoorkosten 

Emancipatieproject 

Diversen 
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• Morot Ernst & Youns. 
registeraccountants 

Jijlage l,.blad 2 
bij rapport d.d. 28 mei 1991 
STICHTING POLITIEK JONGERENWERK 
IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID, 
AMSTERDAM 

f 

23.067,34 

1.273,72 

1.998,--

1. 790,--

14.575,50 

1.190,--

781,70 

892,80 

600,--

2.054,94 

48.224,--



Ë!l MORET ERNST & YOUNG 

TOELICHTING STAAT VAlt BATElil EJII LASTElil 

Salarissen en sociale lasten 

Salarissen 

Sociale lasten 

Pensioenlasten 

Af: ontvangen ziekengeld 

Overige personeelskosten 

Advertentiekosten werving personeel 

Overige kosten werving 

Kosten opleiding 

Overige kosten 

Congreskosten 

~~-ç~~~!~!-~~~~-~~-!{~-~~-~~~~~~~!-!22Q 

Zaalhuur, c.q. verblijfkosten 

Reiskosten deelnemers 

Drukwerk 

Overige kosten 

Huur diverse zalen 

Reiskosten 

Drukwerk 

Totaal kosten congressen 

117 

Bijlaae 4. blad I 
bij rapport d.d. 28 mei 1991 
STICHTING POLITIEK JONGERENWERK 
IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID, 
AMSTERDAM 

(a) 

( b) 

(a + b) 

f 

104.799,06 

14.772,44 

4.798,26 

124.369,76 

288,74 

124.081,02 

6.590,22 

589,60 

1.410,50 

217,34 

8.807,66 

8.415,--

2.695,30 

2.147,52 

449,05 

13.706,87 
------------

2.007,89 

2.316,25 

819,54 

5.143,68 
------------

18.850,55 .••......••• 
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Kosten blad 'Links af' 

Druk- en zetkosten 

Verzendklaar maken 

Porti 

Overige kosten 

Internationaal werk 

!~-~!~!!!!~!!~s-~~~s!~!i~ 

Lasten 

Baten : subsidie Ministerie van 
Buitenlandse Zaken 

Lasten 

Baten: subsidie Ministerie van 

Buitenlandse Zaken 

Deelnemersbijdragen 

Lasten 

Baten: subsidie WVC 

Transporteren 
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• Morel Ernst & Young, 
registfttlccounlilnts 

Bijlage 4, blad 2 
bij rappoft d.d. 28 mei 1991 
STICHTING POLITIEK JONGERENWERK 
IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID, 
AMSTERDAM 

f 

7.392,38 

7.125,--

f 

8.886,10 

7.500,--

680,--

8.180,--

3.837,15 

3.460,--

f 

10.594,70 

6.254,48 

3.518,71 

508,09 

20.875,98 

26 7. 38 

706,10 

377,15 

1.350,63 



iJl MORET ERNST & YOUNG 

Transport 

Lasten 

Baten: deelnemersbijdragen 

e. Diverse internationale acttvtteiten --------------------------------------

f. Contributies ---------------

Recapitulatie internationaal werk 

!-!!!.~!.! 

Uitwisseling Hongarije 

Uitwisseling Sovjet-Unie 

Uitwisseling Italië 

• MorelErnol & Younz. 
repteraccCIUIIW>Is 

lijlaae 4. blad 3 
bij rappor~ d.d. 28 mei 1991 
STICHTING POLITIEK JONGERENWERK 
IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID, 
AMSTERDAM 

f 

6.863,20 

6.596,80 

f 

1.350,63 

266,40 

3.689,54 

1.503,47 

6.810,04 

Kosten Oost-West festival te Wenenen Boedape1t 

Diverse internationale acitiviteiten 

Contributies 

7.392,38 

8.886,10 

3.837,15 

6.863,20 

3.689,54 

1.503,47 

Baten 

Uitwisseling Hongarije 

Uitwisseling Sovjet-Unie 

Uitwisseling Italië 

Oost-West festival 
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7.125,--

8.180,--

3.460,--

. 6.596,80 

32.171,84 

25.361,80 

6.810,04 



!IJ MORfT ERNST & YOUNG 

Subsidie WVC 

• Morel Ernst & Young. 
reststera~ccountanls 

Bijl•ae 4,.bl•d 4 
bij rapport d.d. 28 mei 1991 
STICHTING POLITIEK JONGERENWERK 
IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID, 
AMSTERDAM 

f 

223.916,--

Betreft de voorlopige maximum subsidie over 1990. 

Overige ontvangsten 

Teveel betaalde pensioenpremies 

Correctie sociale lasten 1988 en 1989 

Verkoop brochures 

Diverse bijdragen en overige baten 

Vrijval teveel gereserveerde kosten ledenblad 
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2. 654,63 

4.151,37 

426,69 

504,--

1.500,--

9.236,69 



ä!J MORET ERNST & YOUNG 

Aan het bestuur van de 

STICHTING VORMINGSWERK 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

AMSTERDAM 

Hilversum, 28 mei 1991 

Geacht bestuur, 

• Mom Ernsl & Young 
rezisleraccounYnts 
L.1.lJJE>rsveld 27 
121.1 VR Hilvtor'ium 
Posthus 7h6 
1 200 AT t-111vt•r\um 

• Telcioon IJ 15-21 &q 54 
F.1x 035-4 37 (J2 

Wij hebben de jaarrekening van uw Stichting over het jaar 1990, zoals opgenomen 

in de bijlagen 1 t/m 4, gecontroleerd. Onze controle is verricht in overeen

stemming met algemeen aanvaarde controlegrondslagen. 

Wij zijn van oordeel dat deze jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 

grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 1990 en van het 

resultaat over het boekjaar 1990. 

Volledigheidshalve vermelden wij nog dat de onder de baten opgenomen overheids

subsidie 1990 berekend is aan de hand van de in de staat van baten en lasten 

opgenomen uitgaven. Definitieve vaststelling van de subsidie dient nog te 

geschieden. 

De subsidiebedragen tot en met het boekjaar 1989 zijn door de overheid reeds 

afgerekend. 

Aan dit rapport zijn de volgende bijlagen toegevoegd: 

l. Balans op 31 december 1990 

2 0 Staat van baten en lasten over 1990 

3. Toelichting bij de balans 

4. Toelichting bij de staat van baten en lasten 
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iJl MORET ERNST & YOUNG • Morel Ernst & \'oung 
registerl!ccountlillnls 

Ter vergelijking werd in bijlage 2 tevens opgenomen de door uw bestuur 

vastgestelde begroting over 1990. 

Het boekjaar werd afgesloten met een tekort van rond f 30.000 tegenover 

een tekort van rond f 39.300 over 1989. 

Wij verklaren ons gaarne bereid tot het verstrekken van nadere 

toelichtingen. 

Hoogachtend, 

Moret Ernst & Young, registeraccountants 

\L~L~ 
drs. W. van aer Meer 
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BALARS OP 31 DECEMBER 1990 

Activa 

Vastgelegde aiddelen 

Voorraden 

Vorderingen op korte teraijn 

Te vorderen overheidssubsidie 

'De Centrale' 

Te vorderen en vooruitbetaald 

Liquide middelen 

Postbank, girorekening 

Totaal activa 

123 

• Mor~ Ernst & Youns. 
regïsl:..-accounQnls 

31-12-1990 
f 

19.527,-

16.562,50 

132.465,-

76.017,39 

31-12-1989 
f 

20.997,-

26.540,-

110.650,-

20.000,-

75.901,77 

208.482,39 206.551,77 

2.586,89 1.500,-

247.158,78 255.588.77 



Eigen ver.ogen 

Schulden op korte termijn 

Partij van de Arbeid, rekening-courant 

Teveel ontvangen ziekengeld 

Overige kosten en vooruitontvangen 

Totaal passiva 

124 

Bijlage 1 
bij rapport d.d. 28 mei 1991 
STICHTING VO~INGSWERK PARTIJ VAN DE 
ARBEID, AMSTERDAM 

Passiva 

31-12-1990 
f 

8.668,20 

189.044,26 

24.220,93 

25.225,39 

31-12-1989 
f 

38.629,62 

186.791,69 

24.220,93 

5.946,53 

238.490,58 216.959,15 

247.158,78 255.588,77 
====~======= ==•===sa==== 



iJl MORET ERNST & YOUNC 

STAAT V.All BATEN EN LASTEM OVER 1990 

L a s t e n 

Salarissen en sociale lasten 

Overige personeelskosten 

Bijscholing staf 

Reis- en verblijfkosten medewerkers 

Bureaukosten 

Afschrijving apparatuur 

Drukwerk 

Huisvestingskosten 

Bestuurs- en representatiekosten 

Documentatie, abonnementen 

Accountantskosten 

Publiciteit 

Personeel en organisatie: totaal 

Scholing voor leden, kaderleden en 
afdelingsbesturen 

Activiteiten voor scholingskader 

Lokale politiek 

Overige activiteiten 

Ontwikkeling nieuw cursusmateriaal 

Totaal kosten activiteiten 

125 

• MQ,.t f"".& Youns. 
f'e~ÎitH&ccwnlilnts 

Begroting 
1990 

f 

485.000 

1.000 

15.000 

30.000 

25.000 

6.000 

10.000 

61.700 

3.000 

2.000 

3.300 

30.000 

672.000 

82.500 

2.000 

198.200 

41.000 

30.000 

353.700 

1990 
f 

403.789,96 

12.468,18 

20.830,10 

21.997,60 

39.743,69 

8.010,-

14.116,01 

53.265,36 

10.129,46 

2.908,36 

3.300,-

46.099,09 

636.657,81 

50.759,14 

519,15 

238.073,16 

78.462,02 

8.361,80 

376.175,27 

1989 
f 

440.177,47 

787,50 

5.297,59 

29.494,96 

37.855,79 

6.701,75 

16.340,35 

58.975' 14 

2.034,48 

1. 699,06 

3.300,-

21.929' 77 

624.593,86 

73.423,07 

1.855,99 

189.583,26 

56.546,14 

22.657,66 

344.066,12 

1.025.700 1.012.833,08 986.659,98 



Overheidssubsidie 

Subsidie 'De Centrale' 

Bijdrage Partij van de Arbeid 

Bijdrage Centrum voor Lokaal 
Bestuur 

Bijdrage Partij van de Arbeid inzake 
'conferentie sociale vernieuwing' 

Bijdrage Partij van de Arbeid inzake 
project 'vrouw in politiek en bestuur' 

Bijdrage Partij van de Arbeid inzake 
positieve actie 

Deelnemersbijdragen cursussen 

Deelnemersbijdragen werkgroepen/seminars 

Vergoedingen cursusmateriaal 

Bijdrage Centrum voor Lokaal Bestuur 
inzake cursussen deelraden 

Bijlage 2 
bij rapport.d.d. 28 mei 1991 
STICHTING VORMINGSWERK PARTIJ VAN DE 
ARBEID, AMSTERDAM 

Begroting 
1990 

f 

480.000 

20.000 

283.000 

82.000 

155.700 

5.000 

1990 
f 

495.236,-

20.000,-

263.150,-

68.965,24 

8.429,-

14.256' 13 

-,-

90.856,29 

16.087,-

4.833,-

B a t en 

1989 
f 

427.125,-

20.000,-

279.850,-

83.006,80 

-,-

12.250,-

86.057,45 

10.285,-

5.242,--

Overige baten l. 059,- 5. 577,98 

1.o25.1oo 982.871,66 929.394,n 

Nadelig saldo 29.961,42 39.265,75 

1.025.700 1.012.833,08 968.659,~ 
========== ============ =-=========: 
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TOELICHTING BIJ DE BALANS 

• Mo~l frMI & Young. 
~stft'account.ls 

Bijlage 3, blad 
bij rapport d.d. 28 mei 1991 
STICHTING VORMINGSWERK PARTIJ VAN DE 
ARBEID, AMSTERDAM 

Vastgelegde middelen f f 

33.508,10 

6.540,-

Aanschaffingswaarde januari 1990 

Investeringen 1990 

Af: afschrijvingen t/m 1989 

Afschrijving 1990 

Boekwaarde op 31 december 1990 

Investeringen 1990: 

- I personal computer 

- Geheugenuitbreiding computer 

De afschrijving bedraagt 20 % per jaar. 

Voorraden 

12.511,10 

8.010,-

40.048,10 

20.521,10 

19.527,-

5.545,-

995,-

6.540,-
============ 

16.562,50 
============ 

Dit betreft de voorraden scholings- en cursusmateriaal op 31 december 1990. 

De voorraden zijn op balansdatum geïnventariseerd en gewaardeerd op de uit de 

verkoopwaarde benaderde inkoopwaarde. 

Te vorderen overheidssubsidie 

Afrekening subsidie 1990 (voorlopig) 

Af: ontvangen voorschotten 

127 

f 

495.236,-

362.771,-

132.465,--
============ 



ä!J MORET ERNST & YOUNG • Morel Ernst & Young. 
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Bijlage 3, blad 2 
bij rapport d.d. 28 mei 1991 
STICHTING VORMINGSWERK PARTIJ VAN DE 
ARBEID, AMSTERDAM 

Te vorderen en vooruitbetaald 

Vooruitbetaalde kosten map 'Europa' 

Vooruitbetaalde video-productie 

Bijdrage Partij van de Arbeid inzake project 
'vrouw in politiek en bestuur' 

Bijdrage Partij van de Arbeid inzake conferentie 
'sociale vernieuwing' 

Deelnemersbijdragen fractieweekenden 

Deelnemersbijdragen conferenties 

Vooruitbetaalde kosten jaarprogramma 1991 

Vooruitbetaalde kosten folder 1991 

Vooruitbetaalde kosten training wethouders 

Deelnemersbijdragen leergang deelraden 

Eigen vermogen 

Stand op 1 januari 1990 

Af: tekort 1990 

Stand op 31 december 1990 

Overige kosten en vooruitontvange~ 

Kosten conferenties 

Kosten project 'vrouw in politiek ~n bestuur' 

Kosten diverse cursussen 

Salariskosten 

Discussiemap 
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f 

9.502,50 

15.000,-

14.256' 13 

8.429,-

14.093,52 

330,-

1.687,02 

2.112,26 

6.906,96 

3.700,-

76.017,39 

38.629,62 

L':.1. ?61 ,42 

8. 668 '20 
============ 

3. 601 ,os 
8. 775,46 

8.400, 75 

3.496,57 

951 '56 

25.225,39 



iJl MORET ERNST & YOUNG 

Bijlase 4, blad 1 
bij rapport d.d. 28 mei 1991 
STICHTING VORMINGSWERK PARTIJ VAN DE 
ARBEID, AMSTERDAM 

TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATD KM LASTER 

Salarissen en sociale lasten 

Salarissen 

Sociale lasten 

Pensioenpremies 

Overwerk 

Af: ziekengeld 

Af: doorberekend aan project 'vrouw in politiek 
en bestuur' 

Kosten dienstweigeraar 

Begroting 
1990 

f 

450.000 

10.000 

460.000 

460.000 

460.000 

25.000 

1990 
f 

289.932,33 

51.596,62 

18.592,82 

19.867,21 

379.988,98 

6.464,44 

373.524,54 

5.480,67 

368.043,87 

21.045,60 

Uitleenkrachten 1.965,77 

Bijzondere verplichtingen personeel 12.734,72 

485.000 403.789,96 

De bijzondere verplichtingen personeel betreft een aanvulling op de 

WAO-uitkering van een personeelslid conform de CAO. 

Overige personeelskosten 

Advertentiekosten werving personeel 

Gratificaties 

Overige kosten 
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f 

7.927,55 

3.639,47 

901,16 

12.468,18 
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Publiciteit 

Kosten jaarprogramma 

Herdruk jaarprogramma 

Kosten najaarsprogramma 

Folders lokale politiek 

Portikosten informatie 

Scholing voor leden, kaderleden 
en afdelingsbesturen 

Basiscursus vrouwen op weg naar 
de politiek 

Introductiecursus 

Kadercursussen 

Afdelingsbesturen 

Vrouwen, actief in de PVDA 

Vrouwen en politiek handelen 

Loopbaanplanning 

Presentatie vrouwelijke raadsleden 

Overige kadercursussen vrouwelijke 
politici 

Eigen cursussen in afdelingen en 
gewesten 

Statendag 

Positieve act ie 

Gewestelijke afgevaardigden 
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Bijlage 4, blad 2 
bij rapport_d.d. 28 mei 1991 
STICHTING VORMINGSWERK PARTIJ VAN DE 
ARBEID, AMSTERDAM 

Begroting 
1990 

f 

1. 000 

1.000 

16.500 

7.000 

8.000 

8.000 

1.500 

3.500 

12.500 

3.000 

500 

20.000 

82.500 

1990 
f 

898,90 

2.070,-

6. 922,54 

ï.405,47 

4.63: ,::.·~ 

7.054,87 

1.500,-

9.262,50 

641,47 

7.718,71 

89,64 

2. 557,72 

50.759,14 

1990 
f 

27.266' 20 

4.977,-

10.367,16 

2.227,80 

1. 260,93 

46.099,09 

1989 
f 

20.471 ,oó 

330,-

20.389,74 

15.616,17 

-,-
941,-

4. 748,70 

3.273,8C 

-,-
-,-

652,-

73.423,07 
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Lokale politiek 

Vrouwen en lokale politiek 

Introductie lokale politiek 

Leergang, inclusief deelraden 

Fractieweekenden 

Gemeentefinanciën 

Mondelinge presentatie 

Schriftelijke communicatie 

Onderhandelen 

Gemeenteraad en volksgezondheid 

Reageren op discriminatie en 
onverdraagzaamheid 

Presentatie lijsttrekkers 

Training wethouders 

Fractievoorzitters 

Advieswerk 

Seminars lokale politiek 

Overige activiteiten 

Individuele subsidies 

Werkgroepen/seminars 

Organisatiekosten conferentie sociale 
vernieuwing 

Project 'vrouw in politiek en bestuur' 

Overige kosten 
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• Morot Ernst & Young. 
registeraccount~nts 

Bijlaae 4, blad 3 
bij rapport,d.d. 28 mei 1991 
STICHTING VORMINGSWERK PARTIJ VAN DE 
ARBEID, AMSTERDAM 

Begroting 
1990 

f 

1.000 

35.500 

10.000 

10.000 

7. 500 

13.000 

8.000 

1.200 

6.000 

30.000 

25.000 

25.000 

1.000 

25.000 

1990 
f 

1.545,30 

59.775,47 

31.734,-

12.125,-

25.551,75 

14.164,23 

16.777,50 

-,-

5.009,73 

21.065,85 

7.386,29 

42.264,04 

674,-

1989 
f 

74.462,96 

1.205,35 

106.070,40 

7.614,55 

-,-
230,-

-.--.-
-,-
-,-
-,-

-,-
-,-

198.200 238.073,16 189.583,26 

1.000 

40.000 

41.000 

-.-
47.272,15 

8.444,-

14. 256,13 

8.489,74 

78.462,02 

-,-
48.612,79 

-,-
7.933,35 

56.546,14 



!!I MoRET ERNST & YouNc 

Overheidssubsidie 

Uitgaven 1990 
f 

45.858,-

966.975,08 

1.012.833,08 

• Morel Ernst & Young. 
registeraccounQnts 

Bijlage 4, blad 4 
bij rapport d.d. 28 mei 1991 
STICHTING VORMINGSWERK PARTIJ VAN DE 
ARBEID, AMSTERDAM 

Percentage 

90 

70 

Subsidie 
f 

41.271 

676.882 

718.153 

De maximale overheidssubsidie over 1990 bedraagt f 495.236. 

Deze subsidie is in de jaarrekening als bate verantwoord. 
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Aan het Curatorium van de 

DR. WIARDI BECKMAN STICHTING 

AMSTERDAM 

Hilversum, 7 mei 1991 

Geachte dames en heren, 

• Morel Ernst & Young 
r~ll"UICCountants 

l.Mrt•r~vdd 1.7 
121 4 VB Hilversum 
~o~thu" ihh 
llUO AT t-hht·r~um-. 

• Tt•lt•ioon Oi'"l-21 69 1)4 
F.1:.. CUS-4 lï t}2 

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar 1990 van uw Stichting gecontro

leerd. Onze controle is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde 

controlegronds lagen. 

Wij zijn van oordeel dat de in de bijlagen 1 tot en met 4 opgenomen jaarrekening 

een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 

31 december 1990 en van het resultaat over 1990. 

Volledigheidshalve vermelden wij nog dat de onder de baten opgenomen 

overheidssubsidie gebaseerd is op de in de staat van baten en lasten 

opgenomen uitgaven. 

Het definitieve subsidiebedrag is nog door de overheid vast te 

stellen. 

De subsidies tot en met 1989 zijn volledig afgerekend. 
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Aan dit rapport zijn de volgende bijlagen toegevoegd: 

1. Balans op 31 december 1990 

2. Staat van baten en lasten over 1990 

3. Exploitatie-overzicht CLB 'Over 1990 

4. Toelichting jaarrekening 

In de bijlagen 2 en 3 zijn ter vergelijking tevens opgenomen de destijds vast· 

gestelde begrotingen over het kalenderjaar 1990. 

Gaarne zijn wij bereid nadere toelichtingen te verstrekken. 

Hoogachtend, 

Moret Ernst & Young, registeraccountants 

\\ \'L 
\,,~\.1. 
~-

drs. W. van der Meer 
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BALANS OP 31 DECEMBER 1990 

Activa 

Vastgelegde middelen 

Apparatuur 

Bibliotheek 

Aandeel in onverdeelde boedel 

Vorderingen 

Partij van de Arbeid, rekening-courant 

Subsidie overheid 

Overige vorderingen en vooruitbetaald 

Liquide middelen 

Girorekeningen Postbank 

Totaal activa 
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• MorttEfMI & Young, 
registeaacountants 

31-12-1990 
f 

26.483,44 

1,--

31-12-1989 
f 

7.171,--

1,--

26.484,44 7.172,--

p.m. 

106.922,15 

52.351,--

3.317 '72 

p.m. 

40.787,--

92.996,11 

162.590,87 133.783,11 

3.925,50 2.490,--

193.000,81 143.445' 11 



Eigen venaogen 

Kapitaal 

Algemene reserve 

Voorzieningen 

Fonds Bijzondere Uitgaven Centrum voor 
Lokaal Bestuur 

Schulden op korte ter.ijn 

Partij van de Arbeid, rekening-courant 

Te betalen kosten en vooruitbetaald 

Totaal passiva 

136 

Bijlage 1 
bij rapport q.d. 7 mei 1991 
DR. WIARDI BECKMAN STICHTING, 
AMSTERDAM 

P a s s i v a 

31-12-1990 
f 

2.000,--

4.293,67 

31-12-1989 
f 

2 .ooo,--
4.293,67 

6.293,67 6.293,67 

137.000,--

-,--
49.707,14 

97.000,--

17.946,72 

22.204.72 

49.707,14 40.151,44 

193.000,81 143.445,11 



B MORET ERNST & YOUNG 

STAAT VAR BATEN EH LASTEM OVER 1990 

Lasten 

Salarissen en sociale lasten 
Huisvestingskosten 
Bureaukosten 
Huisdrukkerij 
Afschrijving apparatuur 
Vergaderkosten curatorium 
Kosten bureauleiding 
Reis- en verblijfkosten medewerkers 
Bibliotheek 
Accountantskosten 
Overige personeelskosten 
Kosten donateursbestand 
Onvoorzien 
Diverse kosten 

Totaal vaste kosten 

Tijdelijke medewerkers/stagiaires 
Werkgroepen 
Internationale contacten 
Kosten donateursactie 
Kosten jaarboek 
Kosten publicaties 
Brochure "Taak en Werkwijze" 
Conferenties 
Redactiekosten "Socialisme en 
Democratie" 
Den Uyl-leerstoel 
Ondersteuning uitgave "Het Rekverband 
van de Samenleving" 
Diverse kosten 
Nagekomen kosten jaarboek 1989 

Totaal kosten activiteiten 

Lasten uit exploitatie CLB 
(zie bijlage 3) 
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Begroting 
1990 

f 

624.600 
71.000 
35.000 
10.000 
5.500 
3.000 
6.600 
6.000 

15.200 
2.500 
7.500 
4.000 
3.000 
4.000 

797.900 

86.400 
10.000 
6.000 

27.500 
33.000 
10.000 

15.000 

12.500 
6.000 

206.400 

1990 
f 

630.862,05 
50.142,83 
33.701,22 
6.996,16 
5.706,21 
1. 226,80 
6.600,--
7. 748,13 

15.130,78 
2.500,--
7.314,56 
3.882,62 
2.959,40 

700,75 

775.471,51 

37.129,20 
9.929,80 
6.847,65 

23.537,29 
34.460,51 
11.657,09 

13.546,31 

14.742,19 
3.100,50 

6.000,--

26.396,12 

187.346,66 

1989 
f 

634.241,22 
54.003,17 
35.172,85 
11.634,40 
1.421,--
3.782,05 
6.600,--
6.649,03 

19.310,92 
2.500,-

31.249,74 
3.917,46 
5.458,--
1.334,10 

817.273,94 

5.560,50 
7.435,81 
3.745,45 

23.652,63 
13.766,81 
27.026,94 
25.311,20 
21.545,93 

22.540,18 
-,--

. 
1.953,74 

-,--

152.539,19 

1.004.300 962.818,17 969.813,13 

1.450.000 1.373.496,09 1.449.960,16 

2.454.300 2.336.314,26 2.419.773,29 



Donateurs 
Garantiebijdrage Partij van de 
Arbeid 
Subsidie overheid 
Vergoeding publicaties Partij 
van de Arbeid 
Subsidie "De Centrale" 
Subsidie ASN inzake "armoede
studieproject" 
Inkomsten jaarboek 
Redactiebijdrage "Socialisme 
en Democratie" 
Royalties publicaties 
Deelnemersbijdragen conferenties 
Verkopen publicaties 
Garantiebijdrage Fonds Bijzondere 
Publicaties 
Overige ontvangsten 

Baten uit exploitatie CLB 
(zie bijlage 3) 
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Bijlage 2 
bij rapport d.d. 7 mei 1991 
DR. WIARoi BECKMAN STICHTING, 
AMSTERDAM 

Begroting 
1990 

f 

230.000 

179.300 
414.500 

2. 300 
35.000 

30.000 

12.500 
2.000 

95.000 
3.700 

1. 004.300 

1. 450.000 

2.454.300 
========== 

1990 
f 

255.110,21 

179.300,--
425.401,--

' 35.000,--

-,--
28.848,--

13.719,--
7.512,77 
3.226,--

10.723,88 

126,06 
3.851,25 

962.818,17 

1.373.496,09 

2.336.314,26 
=======::::==== 

B a t e n 

1989 
f 

245.923,49 

179.300,--
364.850,--

' 35.000,--

37.500,--
39.805,--

13.759,50 
3.914,04 
7.422,50 

20.864,80 

16.822,02 
4.651,78 

969.813' 13 

1.449.960,16 

2.419. 773,29 
=======:::==== 



i!/ MoRET ERNST & YouNG • Morot fnKI& \'ouns. 
regisiH•c.,...e"ants 

EXPLOITAl'IE-{)VEilZICHT OVER CEIITilUK VOOR LOltAAL BISTUUR 

L a a t e n 

Salarissen en sociale lasten 
Overige personeelskosten 
Bureaukosten 
Afschrijving apparatuur 
Huisvesting 
Bibliotheek 
Accountant 
Drukwerk 

Totaal organisatiekosten 

Werkgroepen 
Reis- en verblijfkosten medewerkers 
Vergaderkosten bestuur 
Reiskosten bestuur 
Interprovinciaal overleg 
Conferenties/bijeenkomsten 
Internationale betrekkingen 
Werkzaamheden derden 
Regionale bijeenkomsten en 
scholingavoorzieningen 
Brochures 
Reservering verkiezingsfonds 
Reservering fonds bijzondere 
uitgaven 
Bijdrage aan Stichting 
Vormingswerk 
Diverse kosten 

Totaal kosten activiteiten 

Ui tg ave "Locaa 1 Bes tuur" 
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Begroting 
1990 

f 

375.900 

26.000 

56.600 
13.000 

1.500 
20.000 

493.000 

7.000 
4.500 
3.600 
4.000 
1. 500 

11.000 
2.000 

49.700 

36.000 
15.000 

483.000 

40.000 

81.800 
5.000 

744.100 

212.900 

1990 
f 

355.102,42 
5.743,64 

22.150,26 
1.807,32 

48.905,85 
16.395,98 

1.500,--
10.058,85 

461.664,32 

1.826,33 
1.428,25 
3.499,46 
2.825,35 
1. 009,66 
6.562,18 
2.806,80 

50.437,50 

7.430,62 
44.303,21 

483.000,--

40.000,--

68.955,24 
667,70 

714.752,30 

197.079,47 

1989 
f 

383.217,72 
853,46 

21.138,92 
726,30 

55.686,--
15.392,74 
1.500,--

11.646,57 

490.161,71 

3.463,20 
2.237,40 
4.822,95 
4.054,58 
1.459,35 

22.713,12 . 
42.013,81 

7.022,02 
32.737,63 

513.000,--

40.000,--

83.006,80 
1.293,40 

757.824,26 

201.974,19 

1.450.000 1.373.496,09 1.449.960,16 



Bijdrage Partij van de Arbeid 
uit contributie CLB 
Verkoop brochures 
Diverse opbrengsten 
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Bijlage 3 
bij rapport p.d. 7 mei 1991 
DR. WIARDI BECKMAN STICHTING, 
AMSTERDAM 

Begroting 
1990 

f 

1.450. 000 

1990 
f 

1.344.071,44 
29.424,65 

-,--

B a t e n 

1989 
f 

l. 429. 177 '82 
18.024,34 
2.758,--

1.450.000 1.373.496,09 1.449.960,16 
========== ============ ============ 



i1J MORET ERNST & YOUNG 

TOELICHTING JAARREDIUNG 

Balans 

Apparatuur 

Aanschaffingswaarde op 1 januari 1990 

Aangeschaft: 

Computerapparatuur 

Computerapparatuur ten behoeve van het 
Centrum voor Lokaal Bestuur 

Af: afschrijvingen tot en met 1989 

Afschrijvingen 1990 

Afschrijving 1990 apparatuur CLB 

Boekwaarde op 31 december 1990 

• Mom Ernst & YC~Uf~R. 
reaït~eraccount.ts 

Bijl-ae 4, blad 1 
bij rappore d.d. 7 mei 1991 
DR. WIARDI BECKMAN STICHTING, 
AMSTERDAM 

f f 

10.739,86 

21.424.65 

5.401,32 

37.565,83 

3.568,86 

5.706,21 

1.807,32 

11.082.39 

26.483,44 

De afschrijvingskasten van de apparatuur van het Centrum voor Lokaal Bestuur ad

f 1.807,32 werd gebracht ten laste van die exploitatie. 

Aandeel in onverdeelde boedel p.m. 

De Dr. Wiardi Beekman Stichting heeft recht op 1/3 gedeelte van de nalatenschap 

van een mevrouw, overleden op 27 december 1988. 

Bij brief d.d. 24 januari 1989 heeft de Stichting haar aandeel aanvaard. 

Na aftrek van successierecht betreft het belang van de Stichting een waarde van 

circa f 125.000. 

Volgens mededeling van de notaris zal een en ander vermoedelijk voor de zomer 

van 1991 kunnen worden afgewikkeld. 
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i!l MORET ERNST & YOUNG • Mom Ernst & Young. 
registeraccountants 

Bijlage 4, blad 2 
bij rapport d.d. 7 mei 1991 
DR. WIARDI BECKMAN STICHTING, 
AMSTERDAM 

Subsidie overheid 

Betreft de nog te ontvangen subsidie over het jaar 1990: · 

Afrekening (voorlopig maximum) 

Af: ontvangen voorschotten 

Nog te ontvangen 

Overige vorderingen en vooruitbetaald 

Vooruitbetaalde kosten "Lokaal Bestuur" 

Vooruitbetaalde contributies 

Auteursrecht 

Fonds Bijzondere Uitgaven Centrum voor Lokaal Bestuur 

Stand op 1 januari 1990 

Bij: toegevoegd uit de exploitatie CLB 1990 

f 

425.401,--

373.050,--

52.351,--

2.967,72 

210,--

140,--

3.317,72 

97.000,--

40.000.--

137.000.--

Dit fonds is gecreëerd. om ook na tegenvallende inkomsten uit CLB-contributies in 

de toekomst bepaalde bijzondere uitgaven te kunnen blijven financieren. 

Te betalen kosten en vooruitontvangen 

Nagekomen kosten jaarboek 1989 

Onderzoekkosten banenpool 

Salariskosten overwerk 

Kosten "Lokaal Bestuur" 

Vooruitontvangen deelnemersbijdragen 

Kosten conferenties en werkgroepen 

Reiskosten 

Kosten bibliotheek 

Cadeaufonds personeel 
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f 

26.396,12 

14.812,50 

2.182,71 

646.--

2.135,--

1. 758,--

1.135,50 

295.90 

345,41 

49.707,14 
===========& 



ä!J MORET ERNST & YOUNG 

Staat van baten en lasten 

Salarissen en sociale lasten 

Salarissen 

Sociale lasten 

Pensioenpremies 

Af: ontvangen ziekengeld en WAO 

Tijdelijke medewerkers, stagiaires 

Salarissen 

Sociale lasten 

Extra medewerkers 

Garantiebijdrage Partij van de Arbeid 

• Mom Emst & Young, 
regislft'accoun~nts 

Bijlase 4, blad 3 
bij rappor~ d.d. 7 mei 1991 
DR. WIARDI SECKHAN STICHTING, 
AMSTERDAM 

f 

531.524,64 

92.404,94 

58.322,42 

682.252,--

51.389,95 

630.862,05 

30.414,91 

4.636,36 

2.077,93 

37.129,20 

179.300,--

Voor het werk van de Dr. Wiardi Beekman Stichting, inclusief het Centrum voor 

Lokaal Bestuur, wordt telkenmale door de Partij van de Arbeid ten laste van de 

algemene middelen bij begroting garantiebijdragen ter beschikking gesteld, 

hetgeen betekent dat het tekort na overheidssubsidie van de Dr. Wiardi Beekman 

Stichting tot maximaal het bedrag van de gestelde garanties ten laste komt van 

de Partij van de Arbeid. 

In 1990 was het maximumbedrag ad f 179.300 benodigd. 

Subsidie overheid 425.401,--

Dit betreft de voorlopig berekende maximum subsidie over het kalenderjaar. 
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S!J MoRET ERNST & YouNc • Morel Ernst & Young, 
registeraccountlnls 

Bijlage 4, blad 4 
bij rapport 'd.d. 7 mei 1991 
DR. WIARDI SECKHAN STICHTING, 
AMSTERDAM 

Garantiebijdrage Fonds Bijzondere Publicaties 

f 

126,06 

Het voor de Dr. Wiardi Beekman Stichting begrote bedrag dat als garantiebijdrage 

door het Fonds Bijzondere Publicaties werd toegezegd bij een tekort in de 

exploitatie ad maximaal f 95.000, bleek in het verslagjaar voor f 126,06 

benodigd. 
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i!l MORET ERNST & YOUNG • Morot Ernst & Youn& 
r~ster~ccounbntJ 

Bijlage 4, blad 5 
bij rappor~ d.d. 7 mei 1991 
DR. WIARDI BECKMAN STICHTING, 
AMSTERDAM 

Exploitatie-overzicht Ceotrua voor Lokaal Beatuur 

Salarissen en sociale lasten 

Salarissen 

Sociale lasten 

Pensioenpremies 

Af: ontvangen ziekengeld 

Werkzaamheden derden 

Kosten onderzoek "Arbeidspools" 

Kosten deel vervolg onderzoek "Arbeidspools" 

Eindredactie boek "Lokaal sociaal economisch beleid" 

Uitgave "Lokaal Bestuur" 

Drukkosten, inclusief verzendklaar maken 

Auteurs-, foto- en tekenkosten 

Vormgeving 

Porti 

Redactiekosten 

Overige kosten 

Jaarbericht 

Af: abonnementen en losse verkoop 
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1990 
f 

113.469,87 

56.511,27 

11.100.--

14.470,93 

1.536,25 

5.152,96 

9.630,24 

211.871,52 

14.792,05 

197.079,47 
============ 

1990 

f 

291.440,67 

46.604,34 

37.010,43 

375.055,44 

19.953,02 

355.102,42 

29.625,--

14.812,50 

6.000,--

50.437,50 

1989 
f 

122.401,53 

56.825,39 

11.059,50 

16.440,53 

1.522, 70 

4.985,45 

3.043,09 

216.278,19 

14.304,--

201.974,19 
=-=========== 



Ë!l MORET ERNST & YOUNG 

Aan het bestuur van de 

STICHTING FONDS BIJZONDERE PUBLIKATIES 

AMSTERDAM 

Hilversum, 7 mei 1991 

Mijne heren, 

• Morel Ernst & Young 
rt>Kisteraccounlants 
l.l.tpl'r'>\('ld 27 
1.!1 I VB lldwr~um 
l'o~lbu' ;'hh 

1 . .!00 Al lldwr'lllll 

• Tt·lt'lCitHI Oiï-.~1 hiJ 'i-t 
f.l'- (I~ ~,.4 17 IJ,! 

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar 1990 van uw Stichting gecontro

leerd. Onze controle is verricht in overeenstemming met algemeen aanvaarde 

controlegronds lagen. 

Wij zijn van oordeel dat de in de bijlagen 1 en 2 opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 

31 december 1990 en van het resultaat over 1990. 

De Stichting werd opgericht op 16 december 1977. 

De Stichting heeft volgens de statuten ten doel: 

a. het doen verrichten van bijzondere studies van het socialisme en van de 

maatschappelijke vraagstukken die voor de verwezenlijktng van het socialisme 

van belang zijn; 

b. het doen publiceren van de resultaten van d€ze studies; 

c. het doen uitgeven van werken van bijzondere aard die van belang zijn voor 

het socialisme; 

d. het inzamelen van gelden om bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken; 

een en ander op initiatief van de verstrekkers van de geldmiddelen van de 

Stichting en van haar bestuur. 
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ä1J MORET ERNST & YOUNC 

In 1990 werden geen honoraria betaald. 

• -• Ernst & Youns, 
feiÏII:er .. ccoun~nls 

De ontvangen redactievergoeding betreft het blad "Socialisme en Democratie". 

Aan het werk van de Dr. Wiardi Beekman Stichting werd in 1990 f 126,06 

bijgedragen. 

De begrote garantiebijdrage was f 95.000. 

Aan dit rapport zijn de volgende bijlagen toegevoegd: 

1. Balans op 31 december 1990 

Staat van baten en lasten over 1990 

2. Toelichting jaarrekening 

Gaarne zijn wij bereid nadere toelichtingen te verstrekken. 

Hoogachtend, 

Moret Ernst & Young, registeraccountants 

drs. W. van der Meer 
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iJl MORET ERNST & YOUNG 

BALANS OP 31 DECEMBER 1990 

A c t i v a 

Partij van de Arbeid, rekening-courant 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 1990 

Lasten 

Kosten Stichtingenregister 

Bijdrage Dr. Wiardi Beekman Stichting 

Voordelig saldo, gebracht ten 
gunste van het vermogen 
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• Morel Ernst & Young, 
registera,countants 

31-12-1990 
f 

637.052,26 

1990 
f 

61,--

126,06 

51.250,11 

31-12-1989 
f 

585.802,15 

1989 
f 

61,--

16.822,02 

25.509,73 

51.437,17 42.392,75 



Vermogen 

Rentebaten 

Redactievergoeding 

149 

Bijlqe 1 
bij rapport d.d. 7 mei 1991 
STICHTING FONDS BIJZONDERE 
PUBLIKATIES, AMSTERDAM 

P a 8 8 i v a 

31-12-1990 
f 

637.052,26 

1990 
f 

46.864,17 

4.573,--

31-12-1989 
f 

585.802,15 

B at en 

1989 
f 

37.819,75 

4.573,--

51.437,17 42.392,75 



i!/ MORET ERNST & YOUNC 

TOELICHTING .JAAIUlEDIURG 

Ver1110gen 

Stand op 1 januari 1990 

Bij: Voordelig saldo 1990 

Stand op 31 december 1990 

Rentebaten 

• Morel Ernsl & Young, 
registerucountants 

Bijlage 2 
bij rapport d.d. 7 mei 1991 
STICHTING FONDS BIJZONDERE 
PUBLIKATIES, AMSTERDAM 

f 

585.802,15 

51.250, 11 

637.052,26 

Het vermogen is belegd in rekening-courant bij de Partij van de Arbeid. 

Over deze rekening-courant wordt een rente vergoed, welke is berekend op het 

gemiddelde percentage, behaald op deposito's door de Partij van de Arbeid. 
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