
kongres rad i ka Ie
10 februari 1972 en

politiek  

radikaal fem inism eOp 10 februari houdt de PPR haar 
kongres.
Dit gebeurt wederom in gebouw 
„de Junushof” te Wageningen, 
plantsoen 3, tel.: 08370-1 20 61. 
Een andere geschikte zaal was 
niet meer te krijgen! Het kongres 
is van 10.30 (precies!) tot onge
veer 17.00. Om 10 uur is de zaal 
reeds open.
Naast de programmapunten: be
leidsnota, bestuursverkiezing, re
glementen, rede Dolf en rede Bas, 
heeft het bestuur gemeend u op 
het kongres een feestelijke onder
breking te moeten aanbieden. 
Daarom zal op het kongres optre
den: Gerard Cox.
De Junushof is te bereiken vanaf

Sinds 1 september 1972 is het le
denbestand van de PPR sterk uit
gebreid. Dat wist u al. Wij geven 
nog even een overzicht:
— Tussen 1 september 1972 en 1 

januari 1973 meldden zich 1864 
nieuwe leden.

— Na 1 januari kwamen daar nog 
eens 412 bij.

Op 15 januari waren het er totaai 
/neer dan 6000. Opvallend is dat 
de aanwas nauwelijks is afgeno
men na de verkiezingen. Het aan
tal nieuwe leden ligt nog steeds 
tussen de 30 en 40 per dag, dat 
wil zeggen 150 a 200 per week. 
Het is optimisties, maar: vóór 1-1- 
1974 kunnen er nóg 4000 aanmel
dingen binnen komen. Om dat te

EDE (station) per bus (lijn 61, ver
trek 33 en 53 over het uur). In Wa
geningen (NIET Wageningen- 
Hoog) uitstappen, aan het eind
punt, dan is het nog 6 min. lopen. 
Bij PPR-leden moet het openbaar 
vervoer een streepje vóór heb
ben. Daarom wil men — op insti
gatie van het aktiecentrum Wage
ningen — ekstra bussen inzetten 
op de treinen die om 9.44 en 9.49 
uit resp. Utrecht en Arnhem arri
veren. Maak daar indien mogelijk 
gebruik van!
Er is een kinderkresj aanwezig. 
Lunchpakketten beschikbaar. Na 
het invullen en opzenden van dit 
formulier ontvangt u alle kongres- 
stukken.

halen zullen we grote aktiviteit 
moeten ontwikkelen. Te meer om
dat de meeste nieuwe leden zich 
blijkens de aanmeldingsformulie
ren, die op het partijburo binnen
komen, melden na ontvangst van 
een informatiepakket. De stroom 
van informatie-vragers is sterk af
genomen en de duizenden pakket
ten, verzonden voor 29 november, 
zullen binnenkort hun uitwerking 
gehad hebben. Het aanmeldings
formulier hieronder kunt u laten 
invullen door één van die kennis
sen van u die toch allang op het 
punt stond zich aan te sluiten. 
Mocht u nog meer van die kennis
sen hebben, het partijburo heeft 
nog een hele stapel formulieren in 
voorraad en stencilt regelmatig bij.

Er stond in de krant een adverten
tie: PPR vraagt adjunkt-sekretaris. 
Hee, denk je dan als vrouw, waar
om een mannelijke? Maar, goed
willend, vermoed je dat je ook als 
vrouw wel een kans zou maken als 
je zou willen. Waarschijnlijk is be
doeld dat men bij een „sekretaris” 
aan een andere funktie denkt dan 
bij „sekretaresse” . Een sekretaris 
is veel zelfstandiger, hij hoeft ook 
niet charmant te zijn. Hou maar 
eens een enquête op straat en u 
zult dit waardeverschil bevestigd 
zien.
K ij'r . , ongelijkheid.
Zijn radikale politici ook radikale 
feministen?
Nee, kijk maar naar de Maagden
huisbezetting, waar vrouwen het 
huishoudelijk werk deden. Kijk 
maar naar de vage houding van 
de PPR t.a.v. abortus. Zijn radikale 
feministen vanzelf politiek radi
kaal?
Nee, kijk maar naar Man-vrouw 
maatschappij (MVM), waarvan zo
wel VVD- als PSPers lid zijn. MVM 
stond niet bij de 34 groeperingen 
die de Vietnam-demonstratie in 
Utrecht steunden.(in tegenstelling 
tot Dolle Mina).
Ik ben lid van de PPR én van 
MVM.
In de eerste wil ik pleiten voor 
meer radikaal feminisme, in de 
tweede voor meer radikale poli
tiek.
Het afdelingsbestuur Groningen 
vroeg aan leden om aktie-ideeën. 
MIJN IDEE: het oprichten van een 
organisatie „radikale vrouwen', 
naar analogie van en in samen
werking met de „rooie vrouwen” 
van de PvdA. Waarom?
Omdat de PPR een mannenpartij 
is. Bas de Gaay Fortman zei in het 
blad „Viva” , dat de PPR geen 
vrouwenorganisatie kent; „vrou
wen doen gewoon mee als man
nen” , betoogde hij trots. Maar 
waar zijn die vrouwen dan? Zeker 
weer achter de schermen aan het

pam
De PAM. de Griekse verzetsbewe
ging patrioties Antidiktatoriaal 
Front, is in Nederland een aktie 
begonnen ter ondersteuning van 
de slachtoffers van het Griekse 
kolonelsbewind. Deze aktie be
staat uit de verkoop van de hierbij 
afgebeelde poster, die Opland 
voor de PAM heeft gemaakt.
„De kolonel en zijn paard” draagt 
als opschrift: Een dossier bij de 
Griekse veiligheidspolitie bete- 
kent:intimidatie, geen werk, angst.

koffiezetten.
Er staat toch ook een vrouw op de 
lijst, zult u zeggen.
Jazeker, en ik heb op haar ge
stemd ook. Maar ze stond op een 
onverkiesbare plaats, want we 
hadden zeker geen 8 zetels ver
wacht!
Ze stond in de Radikalenkrant met 
levensbeschrijving en al, zult u 
zeggen. Klopt, maar niet in het re- 
klamespotje voor de verkiezingen. 
Daarin werd wel een huisvrouw 
ten tonele gevoerd, die als moeder 
haar vertrouwen in de PPR uit- 
sprak mot Je woorden. heeft 
ook kinderen, dus zal hij wel plei
ten voor. . . beter onderwijs enz.” 
Biesheuvel heeft óók kinderen. . . ! 
Vrouwenblad „Margriet” bood in 
aansluiting op de aktie V'72 (kies 
de partij die u wilt, maar stem op 
een vrouw) aan alle partijen gele
genheid, hun vrouwelijke kandida
ten voor te stellen. Boerenpartij, 
PSP en PPR waren er niet bij en 
dat bleek bij navraag niet aan 
„margriet” , maar aan de betreffen
de partijen te liggen. Waarom 
heeft men geen gebruik gemaakt 
van deze propagandakans? 
Tenslotte een reden van minder 
feministiese — en meer PPR — 
aèrd voor het oprichten van die 
„radikale vrouwen” :
Wat mij onder meer erg aan
spreekt in de PPR is het hameren 
op de problematiek van de derde 
wereld, het besef dat wij onze wel
vaart moeten verminderen terwille 
van de ontwikkelingslanden, dat 
de handelsstrukturen rechtvaardi
ger moeten worden.
Dit besef moet echter ook bij veel 
meer vrouwen doordringen. Zij be
slissen vaak in het klein — door 
rietsuiker te kopen en geen ango- 
lakoffie, door een bontjas of een 
tweede auto te willen — mee over 
deze dingen. Ze moeten zich dit 
bewust worden, en ook dat de 
grote strukturen rechtstreeks in 
het verlengde hiervan liggen.

Voor de duizenden die hiervan 
slachtoffer zijn heeft Opland op 
verzoek van PAM(Antidiktatoriaal 
Front) deze poster gemaakt.
U kunt de poster bestellen door 
overmaking van ƒ 7,50 (of meer) 
op de rekening van PAM — Am
sterdam, rek. nr. 547630301, Alge
mene Bank Nederland, Rokin, Am
sterdam.

Daarna krijgt U de poster (afm. 
80X55cm.) thuis gestuurd.

De strategie van zo’n radikale 
vrouwenklub zou natuurlijk nog 
uitgewerkt moeten worden, de 
doelstellingen zouden er als volgt 
kunnen uitzien:

1. naar de vrouw toe:

— vrouwen meer politiek bewust 
maken (in samenwerking met 
rooie vrouwen en andere orga
nisaties, die begonnen zijn met 
een politieke scholingskursus 
voor vrouwen);

— vrouwen meer PPR-bewust ma
ken, zoiets ais „ethies-rnon- 
diaal bewust”  (wat een term!) 
(hiervoor zijn waarschijnlijk ak- 
ties nodig in samenwerking 
met andere organisaties);

2. naar de PPR toe:

— in alle PPR-kaders vrouwen be
ter vertegenwoordigd krijgen.

— de PPR-mening helpen vormen 
over kwesties als abortus, 
part-time werk, belastingrege
lingen, enz. (het is te gek dat 
straks in de Kamer een grote 
meerderheid mannen gaat be
slissen of een andere groep 
overwegend mannen wel of 
niet moet beslissen of êen 
vrouw abortus mag toepassen 
of niet — begrijpt u het? —).

Tot zover mijn idee.
Ik ben van mening dat het goed is 
een groep, die zich nog steeds als 
minderheidsgroep gedraagt en die 
ook zo behandeld wordt — hoewel 
ze de helft van de bevolking verte
genwoordigt, —- tijdelijk apart te 
organiseren.
Ik ben vreselijk benieuwd hoe de 
meningen hierover liggen binnen 
de PPR. Schrijft u mij eens als u 
ook iets ziet in „radikale vrou
wen” ? En schrijft u ook ais u er 
niets in ziet, en waarom?
Gegroet, Nelly Th. Bal, Westerse- 
weg 4, Zuidwolde- Groningen.
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Ondergetekende,
naam ........................................................................
straat ........................................................................
woonplaats .............................................................. .........
datum handtekening

geeft zich op als lid van de PPR en verzoekt om toe
zending van documentatiemateriaal.

V_________________________________

'---------------------------------------------- \
aanm elding
VOOR HET KONGRES OP 10-2-73

Ondergetekende
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Komt op 10 februari naar het PPR-kongres in Wageningen en wil 
graag de kongresstukken ontvangen op bovenstaand adres.
Komt wel/niet per openbaar vervoer.

Handtekening:L______________________)
veel meer leden



kalender
3 febr. symposium Samen-Over-Leven.

5febr. radio-uitzending 19.00-19.10 uur.

10 febr. PPR-kongres Wageningen.

16 febr. redaktiesluiting voor volgend nummer van de krant.
"59

19 febr. radio-uitzending.

24 febr. studiedag over betekenis van het leger voor de vrede. 

5 mrt. radio-uitzending 

21 mrt. televisie-uitzending 20.20-20.30 uur.

.1 apr. einde inzendtermijn rapportage S.O.L.

dit num m er
zal, als alles loopt zoals we wensen, het laatste zijn in deze vorm en 
onder deze naam. We gaan het anders doen: de zaak groter opzetten, 
ons een ander gezicht aanmeten.
De volgende maand hopen we u te verrassen.
Aktualiteit kunt u in een maandblad als dit niet verwachten. En ook in 
de verslaggeving over wat geweest is, kunnen we alles behalve kom
pleet zijn. In het algemeen zal onze strategie er veeleer op gericht zijn 
onze lezers op aktiemogelijkheden te wijzen. Deze krant staat er dan 
ook weer vol van: oproepen tot deelname aan ons kongres, tot studie 
in vredespolitiek, tot diskussies rond milieubeleid, tot voorbereiding op 
een goed PPR-resultaat in de van niet eens zo heel verre naderende 
raads- en statenverkiezingen, een voorbeeld voor lokale aktie, een 
poging de vrouwen in onze partij meer te aktiveren, en voorts allerlei 
kleine kansen om een persoonlijke bijdrage te leveren tot noodzakelijke 
veranderingen in deze wereld'.
Voor aktualiteit en verslaggeving weinig plaats dus. Over de kabinets
informatie (nog lang geen kabinet-in-formatie. . . )  geen berichten. En 
ook over onze deelname aan Vietnam-protesten, over de initiatieven 
van onze Kamerfraktie op dit vlak (én in andere sektoren, bv. voor de 
dienstweigeraars) daarom hier geen verslag. De grote publiciteitsmedia 
hebben er trouwens voldoende aandacht aan besteed.
Slechts één signaal dat juist in deze dagen in politieke gesprekken met 
mensen uit het midden wel klinken mag: Waar de VVD staat, heeft ieder 
kunnen konstateren, toen zij in de barbaarse Amerikaanse bombarde
menten op de burgers van Noord-Vietnam alléén maar aanleiding zag 

,om Kamervoorzitter Vondeling te kapittelen dat hij in zijn funktie toch 
niet daartegen had mogen protesteren!

Tenslotte: vorige maal vroegen we medewerking. Er zijn toezeggingen 
en aanbiedingen waarop we graag ingaan. Wat niet wegneemt dat we 
onze oproep kontinueren. Schrijvers, verslaggevers, tekenaars, fotogra
fen . . .  wie tot verbetering van dit blad wil bijdragen is welkom.

Redaktie.

Uitgave van de Stichting Radikalenkrant 
Savelsbos 19 - Amsterdam

direktie: Rien Blom, Jan Heytel, Sam Mol.

redaktie: Lou Hoefnagels (hoofdred.)., Frans Schutte, Frans 
Vocking.

redaktie-adres: Lou Hoefnagels, Emilie Knappertstraat 10 twee, 
Amsterdam 18. Telefoon (020) 15 0311.

abonnement: ƒ 6,— per jaar.

advertenties en abonnementen: Savelsbos 19, Amsterdam-Nrd. 
Giro 1810200 van de Stichting Radikalenkrant te Amsterdam.

advertentietarieven worden op aanvraag toegezonden.

Buro Politieke Partij Radikalen: Bloemstraat 59, Amsterdam. 
Telefoon (020) 22 73 42 en 24 75 70.

Voor kontributiebetalingen: Penningmeester PPR, postgiro 
1575600, te Amsterdam

vrede!
en w a t doe ik?

administratieve
problemen
U hebt ongetwijfeld gemerkt, dat 
onlangs de ledenadministratie van 
de PPR is „geautomatiseerd” . Het 
gehele ledenbestand is overge
bracht op komputer-band. De 
adressering van Radikalenkrant, 
acceptgiro-kaarten etc. geschiedt 
nu door het IEA te Rotterdam. 
Zoals bij iedere overgang naar 
een ander administratiesysteem 
zijn ook nu fouten gemaakt. Door 
de grote drukte tijdens de verkie
zingen en de grote toevloed van 
nieuwe leden hebben wij nog geen 
kans gezien een uitgebreide kon- 
trole uit te voeren. Eén van de 
meest voorkomende fouten is de 
dubbele registratie: Verschillende 
leden staan twee of soms zelfs 
driemaal geregistreerd. Binnenkort 
zullen wij de hele lijst nalopen en 
alle fouten proberen te herstellen. 
De acceptgirokaarten voor de be
taling van de kontributie over 1973 
zijn echter verzonden op basis van 
de niet-gekontroleerde lijst. Het 
kan daarom voorkomen dat u twee 
van die kaarten in de bus krijgt. 
Dat betekent echter niet, dat u ook 
tweemaal zou moeten betalen. Be
hoort u tot deze gelukkigen, stuur 
dan één van de twee acceptgiro’s 
of adresbandjes terug naar het 
partijburo met de vermelding 
„dubbel” .
Echtparen, die vroeger twee kran
ten en acceptgiro's kregen, zijn nu 
voorzover wij van hun echtelijke 
status pp de hoogte waren, onder 
één nummer geregistreerd en krij
gen dus nu alles in enkelvoud toe
gezonden. Mocht dat bij sommi
gen nog niet het geval zijn, geeft u 
dan even een seintje aan het par
tijburo.

u kunt ons helpen
Het gebeurt wel eens, dat wij ver
wijten te horen krijgen over on
zorgvuldige verwerking van gege
vens. Bij deze onze ekskuses voor
zover wij voor fouten verantwoor
delijk zijn. Wij hebben echter een 
sterk vermoeden, dat diverse on
volkomenheden het gevolg zijn 
van onzorgvuldigheden bij ande
ren: adreswijzigingen worden niet 
doorgegeven, handschriften zijn 
soms onleesbaar, op één briefje 
worden zoveel mogelijk medede
lingen gedaan van totaal verschil
lende aard. (Zo wachten we nu 
ook op de boze brief van het on
bekende PPR-lid dat ons een 
adreswijziging stuurde zonder 
daarop ook maar iets ingevuld te 
hebben ...).
U kunt ons helpen door: a. Voor 
mededelingen van verschillende 
aard afzonderlijke velletjes te ge
bruiken; b. Duidelijk te schrijven; 
c. Wijzigingen en aanvullingen zo 
snel mogelijk door te geven. Wij 
hebben de indruk, dat diverse 
nieuwe leden die zich bij plaatse
lijke PPR-mensen meldden nog 
niet zijn doorgegeven aan het par
tijburo. Doet u het nog, voordat u 
het helemaal vergeten bent?

Het Partijburo

reg iona le  
ta a kve rd e l in g  
in de frac t ie
(Opgave per rijkskieskring).

Bas: overal waar nodig.
Erik: Amsterdam, Den Helder,
Haarlem.
Michel: Middelburg, Rotterdam,
Den Haag, Leiden.
Dolf: Zwolle, Groningen, Leeuwar
den.
Henk: Maastricht, Tilburg, Den
Bosch en Zeeuws-Vlaanderen (sa
men met J. Tonnaer).
Pier: Utrecht, Dordrecht.
Leo: Arnhem, Nijmegen, Assen.

Opmerking 1 — Dolf en Leo (en 
Achterberg) doen samen Gronin
gen, Friesland, Drente, Overijssel, 
Gelderland.
Opmerking 2 — Michel werkt met 
Erik ook in Noordelijk deel van de 
Randstad, in het bijzonder in het 
Gooi.

De Stichting Vredesopbouw (Korte 
Houtstr. 26, Den Haag, telefoon 
(070) 64 77 98, postgiro 552120)
heeft een nieuw boekje uitge
bracht onder bovenstaande titel. 
Er was al zulk een boekje, dat in
formatie bevatte over vredesbewe
gingen, aktiegroepen, aktiemodei- 
len, literatuur, vormingsinstituten 
enz. enz. op het vlak van vredes- 
aktie, ontwikkelingssamenwer
king en mentaliteitsverandering, 
leder die iéts wil doen vindt hierin 
een vracht van mogelijkheden 
waaruit hij of zij kiezen kan (al valt 
het nü al, nog geen anderhalf jaar 
na de datum die de samenstellers 
onder hun inleidinkje vermeldden, 
op, hoe snel zo'n boekje allerlei 
korrekties en aanvullingen be
hoeft, kortom, niet meer up to date 
is!).
Het nieuwe „Vrede! En wat doe 
ik?” heeft de ondertitel „Inter
views” gekregen. De Stichting Vre
desopbouw dacht dat het nuttig 
zou zijn om eens te laten zien hoe 
mensen die niet professioneel bij 
de vredesproblematiek betrokken 
zijn, toch in hun leven ruimte heb
ben weten te scheppen voor werk 
ten behoeve van mentaliteitsveran
dering, ontwikkelingssamenwer
king en milieubeleid. Sympathieke 
gesprekken met gemotiveerde 
(maar dan ook ruim geïnformeerde 
én kritiese) mensen: met een pas
toor, met een leraren- en een „ge
woon” echtpaar, met een student 
en een gymnasiaste, met een kun
stenaar en met iemand van kan
toor, met twee huisvrouwen die in

In vorige afleveringen van de Ra
dikalenkrant heeft u vaak iets kun
nen lezen over de kommissie vre
despolitiek, over wat ze doet en 
wat ze voornemens is te doen.
Nu we een grote partij zijn gewor
den, 7 zetels in de Tweede Kamer 
zal er nog meer dan voorheen een 
beroep worden gedaan op de vre- 
deskommissie.
We zouden graag alle partijleden, 
die-geïnteresseerd zijn in de vre
despolitiek, willen betrekken bij 
het werk van die kommissie. Dat 
kan natuurlijk door direkte deelna
me aan de werkvergaderingen van 
de kommissie en haar subgroe
pen, maar het kan best zijn, dat u 
zich niet geroepen voelt om elke 
keer in auto of trein te stappen 
om zo'n vergadering te bezoeken. 
Wilt u echter toch anderzins mee- 
werken-meedenken-meestude- 
ren, laat het ons dan spoedig we
ten.
Om u een handvat te geven voor 
uw reaktie, vindt u hieronder een 
lijstje van onderwerpen, waarnaar 
uw belangstelling uit kan gaan.

— Europese Veiligheid.

—- Wapenbeheersing, wapenbe-
perking en ontwapening.

■— Kernwapenvraagstuk.

— NAVO.

— Defensie.

— Dienstweigering, Vervangenue 
Dienst.

— Vermaatschappelijking krijgs
macht.

een wereldwinkel staan, met een 
bakker en met een huisvrouw die 
zich voor diverse aktiegroepen in
zetten. Een scala van mogelijkhe
den waarin velen wel iets van ei
gen kansen zullen kunnen ontdek
ken. En dat is ook de bedoeling: 
de beide werkboekjes „Interviews” 
en „Informatie” horen bijeen: „In
terviews” moet stimuleren tot ge
bruik van „Informatie” ; en dit, met 
zijn toch ondanks alles wat nuch
tere opsomming van relevante ge
gevens, krijgt een ekstra dimensie 
door de levendige gesprekken 
over het „waarom” en het „hoe” . 
Jammer dat in de reeks van ge
sprekken de arbeider en/of wer
kende jongere ontbreekt. Jammer 
ook dat er niet iemand gevonden 
is die kon vertellen uit de praktijk 
van zijn werk in de — veelal moei- 
lijker — dorpssituatie. Terwijl men 
ook wellicht beter een in een wijk
centrum o.i. dgl. funktionerend 
BBK-lid aan het woord had kun
nen laten dan de ongetwijfeld emi
nente, maar toch wat teruggetrok
ken en solistisch werkende Peter 
Vos. Het ook zó al voor velen 
waardevolle boekje zou er een 
toch breder nut door hebben ver
worven. Niettemin . . .  een aan
winst! De gesprekken wekken ent
housiasme.
„Vrede! en wat doe ik?” nr. 2 (In
terviews) kóst ƒ 2,75 (plus ƒ 0,90 
porti). Nr. 1 (Informatie) kan nog 
geleverd worden voor ƒ 2,25 (plus 
ƒ 0,90 porti).

Hfn.

— Ekonomiese macht Europa 
(EEG).

— Midden Oosten.

— Vietnam (Z.O. Azië).

— Zuidelijk Afrika.

— Afrika.

— Indonesië.

— Chili.

— Latijns Amerika.

— China.

— Indiese subkontinent.

— Suriname en de Ned. Antillen.

— Internationale arbeidsverde
ling.

— Commissie Claus.

— Ontwikkelingssamenwerking.

— UNCTAD.

— Verenigde Naties.

— Club van Rome-problematiek.

— Civiele verdediging.

Uw reaktie, ook indien u reeds 
aan het partijburo geschreven 
hebt, dat u belangstelling hebt 
voor vredespolitiek, sturen naar de 
sekretaris van de kommissie vre
despolitiek:

Dick Bot,
Statenjachtstraat 114, 
Amsterdam-Banne Buiksloot, 
Telefoon (020) 27 58 63

oproep van 
de kom m issie  
vredespolitiek
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diskussie-projekt

samen overleven
Op instigatie van het Overleg
orgaan van de Progressieve 
Drie is er in brede lagen van 
de Nederlandse bevolking 
een diskussie op gang ge
bracht over de inhoud van 
het zogenaamde Rapport 
Manshoit.
Een kommissie van elf heeft 
een diskussieschema ontwor
pen en houdt zich nu verder 
bezig met de begeleiding en 
de stimulering van het pro- 
jekt. Dit loopt reeds vanaf au
gustus 1972 (we hebben het 
toen uitvoerig aangekondigd), 
maar men kan ook nu nogF 
steeds „invoegen”, mits met 
bekwame spoed, want de 
rapportageformulieren die 
men toegezonden krijgt moe
ten vóór 1 april bij SOL (post
bus 6207, Amsterdam) binnen 
zijn. Deelname aan het sym
posium in de Amersfoortse 
Markthallen op 3 februari (zie 
tijdschema) zou echter heel 
stimulerend kunnen werken. 
In mei zal het projekt worden 
afgesloten met een rapport 
dat wordt opgesteld op basis 
van de resultaten van de ge
spreksgroepen. Aan dat rap
port zullen we uiteraard weer 
de nodige aandacht beste
den.

(illustratie Carla Bonnet)

w aar het 
om gaat
1. OPLEIDING

Ons hele onderwijssysteem is er 
op gericht de jonge mens klaar te 
stomen voor een vak, een beroep, 
waarin hij een nuttige bijdrage kan 
leveren aan de huidige maat
schappij. Wij worden „opgeleid” 
tot vakbekwaamheid, waarbij de 
„vorming” van onze persoonlijk
heid nauwelijks aan bod komt. En 
dat terwijl juist aan het ontwikke
len van kritische zin, kreativiteit, 
mondigheid en mede-menselijk- 
heid zo’n schreeuwende behoefte 
bestaat. Leren om te leven en niet 
alleen om te werken, daar gaat 
het om. Een drastische hervor
ming van het onderwijs is daartoe 
vereist.

II ARBEID

Bedrijfssluitingen zijn in het Neder
land van vandaag helaas geen uit
zondering. De politiek-maatschap- 
pelijke „boodschap” van dergelij
ke gebeurtenissen is op z’n minst 
tweeledig. In de eerste plaats wor
den we met onze neus gedrukt op 
onmacht, zowel van de werkne
mers in de betreffende bedrijven 
als geheel.
Ten tweede kunnen we telkens op
nieuw konstateren dat er een gro
te angst bestaat voor werkloos
heid, vooral door de materiële en 
geestelijke gevolgen die in onze 
maatschappelijke orde aan het

werkloos zijn vast zitten. Wat is er 
aan die onmacht en angst te 
doen? Dat is de kernvraag van dit 
thema.

III. INKOMEN

Juist als gevolg van de noodzaak 
om de ekonomiese groei, en daar
mee de totale inkomensgroei, af te 
remmen, wordt het nog noodzake
lijker dat er een betere inkomens
verdeling tot stand komt. Dat is 
vooral een zaak van macht, of lie
ver: van het afbreken van ongelij
ke machtsverhoudingen, zowel van 
onderop (door de werkers in be
drijven) als van bovenaf (door de 
overheid). Maar het is ook een 
kwestie van een zeer nuchtere in
komenspolitiek, via vele — op zich 
misschien kleine — maatregelen. 
Zowel het een als het ander komt 
in dit thema aan de orde.

IV. BOUWEN EN WONEN

Aan de vervuiling van de meeste 
primaire levensbehoeften wordt in 
ons land in redelijke mate vol
daan. Het wonen vormt op deze 
regel echter een schrille uitzonde
ring. De achtergronden en oorza
ken daarvan zijn velerlei en inge
wikkeld. Maar één ding staat vast: 
zo lang de woningbouw wordt be
schouwd en behandeld als winst- 
objekt zijn geen adekwate oplos
singen mogelijk. Wonen is een 
recht, een voorziening waarvoor de 
gemeenschap borg moet staan; 
een woning is geen (luxe) kon- 
sumptie-artikel. Alleen als de 
grond én wat er op staat van ons 
allemaal is, is er een voorwaarde 
geschapen voor ruimte voor ieder
een, en kan iedereen die ruimte 
op zijn manier aan zichzelf aan
passen, rekening houdend met de 
belangen van het geheel.

V. WELZIJN

Onderwijs, arbeid, inkomen en 
huisvesting zijn noodzakelijk voor 
een menswaardig bestaan, maar 
er is natuurlijk meer nodig. Dit 
„meer” wordt soms aangeduid 
met het woordje „welzijn” . We wil
len gezond zijn naar lichaam en 
geest. We willen andere mensen 
ontmoeten, kennen, liefhebben en 
als volwaardig mens opgenomen 
zijn in onze buurt, onze werkkring, 
ons gezin enz. We willen ons kun
nen uitleven in onze hobbies, naar 
het stadion of de schouwburg 
gaan, en wat al niet. We willen ons 
een oordeel vormen over de din
gen die in onze wereld — dichtbij 
en verweg — gebeuren, er over 
meebeslissen. Dat alles wordt be

doeld met „welzijn” en over dat 
alles gaat het bij dit thema.

tijdschem a
3 februari 1973

Symposium in de Amersfoortse 
Markthallen. Aanvang half elf.
Op dit symposium kunnen vragen, 
die tijdens de diskussies zijn gere
zen, worden gesteld aan een aan
tal bekende deskundigen. Ook kan 
de hele gang van zaken rond het 
projekt aan de orde komen.
Aan alle diskussieleiders zal hier
over van te voren een vragenlijst 
worden toegestuurd, zodat de be
langrijkste problemen waar de dis- 
kussiegroepen mee van doen heb
ben, ook zeer duidelijk uit de verf 
zullen komen. Het is echter niet 
de bedoeling dat er alleen maar 
gepraat wordt. De toneelgroep 
„SATER” en de Kritische Filmers 
zullen tussen de programma-on- 
derdelen voor de nodige afwisse
ling zorgen.

1 APRIL 1973

Sluitingsdatum van het projekt. Op 
deze datum moeten alle rapporta
geformulieren in het bezit zijn van 
het NIVON.

MEDIO MEI 1973

Er bestaan plannen om enige tijd 
na de sluitingsdatum van het pro
jekt de deelnemers en diskussie
leiders bij elkaar te roepen. Het 
doel ervan moet zijn, om terugblik
kend op het diskussieprojekt eens 
te kijken hoe de resultaten ervan 
in politieke eisen kunnen worden 
vertaald.
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Naam: ...................................................................................................
Adres: ...................................................................................................
Woonplaats: ..........................................................................................
Lid van: ................................................................................................
Telefoonnummer: Geb.datum man-vrouw

Meldt zich aan als 
Diskussiedeelnemer/diskussieleider

Uitknippen en opsturen naar SAMEN-OVER-LEVEN, Postbus 6207 - 
Amsterdam.kursus

bennekom

hoe is de stand van  
zaken  in het land?
Na een door de verkiezingen wat vertraagde start begint Samen- 
Over-Leven nu goed op gang te komen. In oktober waren overal 
in het land vele enthousiaste mensen betrokken bij de organisatie 
ervan. Met steun van het NIVON, dat de centrale organisatie van 
het projekt beheert, slaagden zij er in, Samen-Over-Leven in meer 
dan 100 plaatsen van start te doen gaan.
Het projekt is nog volop in beweging, wat betekent dat er zich 
nog steeds deelnemers plaatselijk of bij het NIVON aanmelden. 
Vandaar dat onmogelijk te zeggen is hoeveel mensen in totaal 
meediscussiëren, maar een voorlopige balans kan wel worden 
opgemaakt:
— Van het gele discussieboekje zijn meer dan 2500 exemplaren 
verkocht.
— Er zijn 80 coördinatoren bij het NIVON bekend, die het pro
jekt in hun woonplaats of omgeving organiseren.
Nu de verkiezingen achter de rug zijn zullen deze aantallen nog 
ongetwijfeld stijgen.
Voorlopig kunt u in de volgende plaatsen terecht: Alkmaar, 
Alphen a.d. Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Apeldoorn, 
Arnhem, Assen, Assendelft, Barendrecht, De Bilt, Bennebroek, 
Best, Den Bosch, Breda, Capelle a.d. IJssel, Culemborg, Delft, 
Doetinchem, Doornspijk, Enkhuizen, Ede, Eindhoven, Emmen, 
Epe, Ermelo, Groningen, Haarlem, Den Haag, Haren, 't Harde, 
Heemstede, Heerenveen, Heerhugowaard, Heiloo, Den Helder, 
Helmond, Hendrik Ido Ambacht, Hengelo, Hoogeveen, Hoorn, 
Huissen, Krimpen a.d. Lek, Landsmeer, Leidschendam, Lisse, Lei
den, Limburg (Zuid), Leeuwarden, Mill, Monster, Nieuwkoop, 
Noordwijk, Nijmegen, Oisterwijk, Rheden, Rhenen, Roden, Rot
terdam, Schiedam, Soest, Schoonhoven, Sliedrecht, Texel, Ter- 
neuzen, Tilburg, Uitgeest, Utrecht, Venlo, Vreeland, Vlissingen, 
Voorburg, WSgeningen, Wezep, Westerbork, Witmarsum, Wormer, 
Zandvoort, Zuid-Laren, Zutphen, Zwijndrecht.
Indien u uw woonplaats niet in deze lijst aantreft, betekent dat 
allerminst dat u van de mogelijkheid bent uitgesloten om aan 
Samen-Over-Leven mee te doen.
U kunt het aanmeldingsstrookje opsturen naar de landelijke orga
nisatie. Natuurlijk kunt u ook zelf een discussiegroepje starten, 
maar laat u dat dan wel even weten bij het NIVON. (S.O.L., Post
bus 6207, Amsterdam).
Intussen zit de landelijke organisatie ook niet stil: Ten eerste 
zal zij in zoveel mogelijk plaatsen het projekt van de grond zien 
te krijgen. In de tweede plaats zal er op zaterdag 3 februari in de 
Amersfoortse Markthallen een grootscheeps symposium worden 
gehouden. Deelnemers en belangstellenden zullen dan o.a. in de 
gelegenheid worden gesteld vragen te stellen over de problema
tiek die in Samen-Over-Leven aan de orde komt. In een forum 
zullen deskundigen zitting nemen, die enige bekendheid genieten 
m.b.t. hun werk dat aansluit op één van de 5 maatschappelijke 
terreinen, zoals die in het gele discussieboekje in thema’s zijn 
verwerkt.

te  verkrijgen m ateriaal
— Basismateriaal:
•  het discussieboekje: Samen-Over-Leven
•  het advies van de „commissie van zes” (rapport Manshoit) 
Deze boekjes krijgt u toegestuurd als u ƒ3,50 voor het discussie
boekje en ƒ 2,50 voor het advies van „de 6" overmaakt op giro
rekening 266400 t.n.v. SOL. Vermeldt u wel hetgeen u bestelt!
— Informatiemateriaal: gratis:
•  handleiding voor coördinatoren
•  handleiding voor discussieleiders
•  het SOL nieuwsbulletin, dat zolang het projekt duurt, verschil
lende keren uit zal komen.
— Propagandamateriaal: gratis:
•  strooi- en wervingsfolders
•  concept huis aan huis stencil
•  een gestencilde convocatie, waarmee plaatselijke organisaties 
worden uitgenodigd aan het project dee.l te nemen.
Wilt u iets bestellen of wenst u verdere informatie, stuurt u dan 
even een berichtje naar het NIVON, P. C. Hooftstraat 163, Amster
dam, telefoon 020 - 76 40 39 of naar SAMEN-OVÈR-LEVEN, Post
bus 6207, Amsterdam. Het postgironummer is 266400.

rijk  : arm  — geen  
verhouding

Doelmatige kommunikatie tussen 
mensen verloopt vaak moeizaam. 
De behoefte aan een goede ge- 
spreks- en vergadertechniek wordt 
in onze maatschappij voelbaar 
sterker. Nu kan het zinvol deelne
men aan vergaderingen, diskus
sies, teambesprekingen enz. ge
leerd worden.
Daarvoor wordt (in samenwerking 
met de PvdA) een kursus georga
niseerd op vormingscentrum De 
Born, Bornweg 12, Bennekom, te
lefoon 08389 —  41 31. Hij omvat 
drie weekends (van vrijdagavond 
19.00 uur tot zondagmiddag 17.00 
uur) nl. 23-25 februari, 23-25 maart, 
4-6 mei. Kosten ƒ 120,— totaal. In 
lichtingen op het kursusadres.

5-18 februari kunt u in Den Haag 
nog een tentoonstelling van het In- 
stitute of Social Studies (waar Bas 
de Gaay Fortman doceert) bezoe
ken.
Dit ISS is een internationaal insti
tuut voor hoger onderwijs op het 
gebied van de sociale weten
schappen. Jaarlijks volgen onge
veer 200 studenten uit diverse ont
wikkelingslanden dit onderwijs. 
Voor het merendeel zijn ze afkom

stig uit het hogere ambtenarenka
der, of in hun eigen land afgestu
deerd. Omdat in het ISS studenten 
met verschillende kulturele en po
litieke achtergronden eikaars in
zichten onderling kunnen toetsen, 
leren ze ook beter de internationa
le samenhang van de ontwikke
lingsproblematiek onderscheiden. 
Naast het onderwijs neemt ook het 
fieldwork onder leiding van een 
wetenschappelijke staf — die ove

rigens ook multi-nationaal van sa
menstelling is, een belangrijke 
plaats in.

De tentoonstelling is (met subsidie 
van de Nationale Kommissie Ont
wikkelingsstrategie ’60-’80) opge
zet ter gelegenheid van het vierde 
lustrum van het ISS, in de Kloos
terkerk, Lange Voorhout 2-4, in 
Den Haag, en heet:
Rijk : Arm =  GEEN VERHOUDING.

Als centraal thema behandelt ze 
de onderlinge afhankelijkheid in 
de relatie tussen rijke landen en 
ohtwikkelingslanden, en het daar
uit voortvloeiende verschijnsel van

de tussen die landen groeiende 
kloof.
Deze kloof wordt niet in termen 
van (alleen maar) inkomensver
schillen aan de orde gesteld, maar 
in termen van werkelijke wel
vaartsverschillen: op het gebied 
van de bestaansmiddelen, van de 
opbrengst van landbouw en nijve! 
heid, van voeding en gezondheid 
en levenskansen, en van onderwijs 
en analfabetisme. Met name wor
den er vergelijkingen getrokken 
tussen zéér rijke en zéér arme lan
den.
De konklusie dat de verhouding 
tussen rijk en arm helemaal géén 
verhouding is, is onvermijdelijk.
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studiedag over de betekenis 
van het leger voor de vrede
Het afgelopen jaar heeft een werk
groep uit de kommissie vredespoli
tiek gesprekken gevoerd over de 
plaats en de rol van het (Neder
landse) leger voor de vrede met 
de bedoeling de diskussie over 
dit vraagstuk in en door de partij 
op gang te brengen en richting te 
geven. De neerslag van deze ge
sprekken is te vinden in de bro
chure — onder verantwoordelijk
heid van ’t studieburo — door de 
vredeskommissie „met het leger 
voor schut staan" „een werkstuk 
om op te schieten" ofwel „een be
zinning op vrede en de funktie van 
het leger". De brochure wil een 
hulpmiddel zijn voor de open stu
diedag op 24 februari, die gehou
den zal worden in „Kontakt der 
Kontinenten” , Amersfoortseweg 20, 
Soesterberg. Aanvang: 10.30 uur.

DE BROCHURE

De opstellers van de brochure 
hebben niet de pretentie gehad 
een beknopte wetenschappelijke 
studie over de funktie van het le
ger te willen schrijven. Zij hebben 
geprobeerd aan de hand van erva
ringen opgedaan in het leger als
mede van boekenkennis en ge
zond verstand een aantal vragen 
over de verhouding leger-samenle- 
ving-vrede ordelijk op een rijtje te 
zetten en zo goed mogelijk te 
beantwoorden of toe te lichten. 
Hierbij hebben zij gebruik gemaakt 
van het ontegenzeggelijk grote 
voordeel op een gemeenschappe
lijke golflengte te kunnen diskus- 
siëren, te weten van een radikaal 
vredesstreven. Het uitgangspunt 
van de brochure is niet het vraag

stuk wel of geen leger, voor of te
gen pacifisme. Uitdrukkelijk wordt 
gestart bij de werkelijkheid: er is 
in Nederland een leger; gevolgd 
door de centrale vraag: onder wel
ke voorwaarden kan het leger een 
positieve bijdrage leveren aan de 
bevordering van de vrede. Na een 
toelichting op het onderscheid po
sitieve en negatieve vrede, wordt 
ingegaan op een verklaring van de 
feitelijke toestand van „geen-vre- 
de” . Hierbij valt sterk het accent 
op het begrip angst en wantrou
wen.,'Het is ook mede de angst, in 
vele vormen, die legers overeind 
houdt. De grondgedachte is dat 
een zo „gemotiveerd” leger ook in 
een zogezegd demokratiese sa
menleving een bedreiging vormt 
voor de broze negatieve vrede- om 
nog maar te zwijgen van positieve 
vrede — naarmate dit leger meer 
een eigen bestaan gaat leiden en 
verder afdwaalt van de waarden 
van de samenleving, die het zegt 
te verdedigen. Daarom moet ge
streefd worden naar integratie van 
het leger in de maatschappij, dat 
wil zeggen naar werkelijke ver
maatschappelijking van de krijgs
macht. (Het tegenovergestelde is 
militarisering van de maatschap
pij). Hierop volgt een kenschets 
van het huidige isolement van het 
leger en van de krachten, die hier
op van invloed zijn. Het gaat hier
bij om:

— heersende politieke machts- 
groeperingen (waaraan topzwa
re defensiestaven ondoorzichti
ge projekten verkopen, blz. 16);

— technologiese ontwikkeling en 
industrie;

— het militair establishment (dit 
gesloten systeem is een voe
dingsbodem voor autoritaire 
karakters, blz. 19);

— publiciteitsvoorziening;
— de bevolking (de massa van 

het volk is niet in enkele jaren 
om te turnen, blz. 23);

— het militair bondgenootschap 
(feitelijk is ons militair apparaat 
minder verbonden met de sa
menleving dan met het militair 
machtsblok, blz. 25).

Tenslotte komen ook de positieve 
krachten en kansen op werkelijke 
vermaatschappelijking van de 
krijgsmacht aan bod. Het geheel 
wordt afgesloten met enkele op
merkingen over geweldloze weer
baarheid, een logies sluitstuk van 
een aftasten van de mogelijkheden 
voor een samenleving om zich op 
demokratiese wijze te verdedigen.

DE STUDIEDAG

De studiedag wordt opgezet als 
een eerste, algemeen oriënterende 
werkdag, die openstaat ook voor 
mensen buiten de PPR. Er zullen 
naar aanleiding van de brochure 
stellingen worden geformuleerd 
rond de twee grondthema's:

— de betekenis van angst en 
wantrouwen voor de oprichting 
en het funktioneren van een le
ger en de weerslag daarvan op 
de samenleving (geestelijke 
volksgezondheid, militarisering, 
ongelijkheid e.d.);

— de verdedigingsbereidheid van 
de samenleving en haar bete

kenis (en grenzen) voor het le
ger (vermaatschappelijking, ge
weldloze weerbaarheid, (poli
tieke) dienstweigering).

Zoals hieronder in het voorlopige 
programma van de studiedag is 
aangegeven zullen deze stellingen 
worden opgesteld en mondeling 
worden toegelicht op 24 februari 
door daartoe uitgenodigde perso
nen. Het is de bedoeling deze 
stellingen nader te laten uitwerken 
door op de studiedag te vormen 
werk-gespreksgroepen. De rappor
tages van de diskussies in de 
werkgroepen zullen worden ge
bundeld en tezamen m£t de bro
chure als basismateriaal voor de 
aktiecentra en mogelijk ook daar
buiten — gedacht wordt aan de 
vakbeweging — dienst kunnen 
doen.

Uitgaande van de gedachte dat de 
gehele samenleving uiteindelijk 
verantwoordelijk is voor de plaats 
en het karakter van de krijgs
macht, wil de werkgroep er wel
licht ten overvloede op wijzen dat 
deze studiedag niet specifiek op

gezet wordt voor dienstplichtigen, 
maar voor iedereen, ook voor 
niet-dienstplichtigen, mannen en 
vrouwen.
Voorlopig programma voor de stu
diedag over het leger en de vrede, 
op 24 februari 1973 in 
„Kontakt der Kontinenten" Amers
foortseweg 20, Soesterberg.

10.30 uur: 

10.35 uur:

10.45 uur: 

11.15 uur:

11.45 uur:

12.15 uur:
13.15 uur:
14.00 uur: 
14.30 uur:
16.00 uur:

Opening/enkele mede
delingen.
Korte inleiding door 
dr. M. v. Hulten. 
Stellingen met toelich
ting.
Stellingen met toelich
ting.
Stellingen met toelich
ting.
(Hiervoor zijn deskun
dige sprekers uitgeno
digd).
Diskussie in groepen. 
Pauze.
Film.
Plenaire diskussie. 
Sluiting.

Subgroep 
„ ’t leger en de vrede”

BESTELBON /  AANMELDINGSFORMULIER
(invullen en doorstrepen wat n iet van toepassing is)

NAAM:

ADRES:

WOONPLAATS:

TELEFOON:

LID VAN POLITIEKE PARTIJ:
— wil deelnemen aan de studiedag op 24 februari over „HET LEGER 

EN DE VREDE” : JA/NEEN.
— Verzoekt toezending v a n -----ex. „MET HET LEGER EN DE VREDE

VOOR SCHUT STAAN” en stort voor elk ex. ƒ1,60 (1,— plus 
verzendkosten) op gironummer 2144633 t.n.v. de penningmeester van 
de Stichting Studieburo voor Radikale Politieke Vernieuwing, onder 
vermelding van „HET LEGER EN DE VREDE” .

— (Bestellen en opgave voor deelname aan de studiedag kan ook 
rechtstreeks via het Partijburo (020) 22 73 42.)

Dit formulier toezenden aan het partijburo van de PPR, Bloemstraat 59,
Amsterdam, t.a.v. Dick Bot.

naar een nieuw model 
gemeenteprogramma en 
statenprogramma
De vorige verkiezingen zijn nog 
niet uit ons geheugen weg en nu 
is het alweer noodzakelijk om te 
denken over de volgende verkie
zingen: de verkiezingen voor de 
provinciale staten en-de gemeen
teraden in 1974. De laatste kamer
verkiezingen doen ons vertrouwen, 
dat het aantal raadszetels en het 
aantal statenzetels voor de PPR bij 
die verkiezingen belangrijk zal stij
gen. Ook ligt het voor de hand, 
dat dan meer leden van de PPR- 
de funktie van gedeputeerde of 
wethouder zullen moeten aanne
men.

Dit alles kan echter alleen dan 
waargemaakt worden als wij ons 
nu reeds met alle krachten inspan
nen om de winst van de afgelopen 
verkiezingen minstens te handha
ven en zo mogelijk te verbeteren. 
Deze krachtsinspanningen moeten 
zich voornamelijk richten op twee 
nivo’s: de opbouw en organisatie 
van de partij, en het nader konkre- 
tiseren van de inhoudelijke politie
ke beleidslijn. Ten aanzien van 
deze beleidslijn zijn er het afgelo
pen jaar een drietal belangrijke 
stukken verschenen: „Nu is het 
meest radikale niet radikaal ge
noeg” , „PPR ronduit” en „Keer
punt 72” . Het is duidelijk dat deze 
stukken ook voor de politiek op 
plaatselijk en provinciaal nivo van 
belang zijn, maar dat het ont
breekt aan een duidelijke konkreti- 
sering naar deze nivo’s.

Het partijbestuur heeft daarom aan 
de stuurgroep kommunikatie 
raads- en statenleden gevraagd er 
zorg voor te dragen, dat er een 
nieuw model gemeenteprogramma 
en een nieuw model statenprogram
ma ontstaan, uitgaande van de be
staande partijpolitiek. Het is de 
bedoeling dat beide modellen in

de kerngroep worden besproken 
en zo een gemeenschappelijke ba
sis gaan vormen voor onze lokale 
en provinciale politieke opstelling. 
Vanzelfsprekend hoeft dit een na
dere differentiëring naar de plaat
selijke omstandigheden geheel 
niet in de weg te staan.

De stuurgroep heeft gemeend dit 
werk als volgt te organiseren. Ze 
wil haar medewerking verlenen om 
te komen tot de formatie van 'n 
zevental werkgroepen en wel over 
de volgende gebieden:

1. bestuur, gewestvorming, demo- 
kratie, gemeentelijk personeel, 
provinciaal personeel;

2. ruimtelijke ordening, volkshuis
vesting, binnenstadsproblema- 
tiek, verkeer, vervoer;

3. welzijnszorg, sociale dienstver
lening, gezondheidszorg, mi-

- lieuhygiëne, jeugdzorg, kuituur, 
kunst, sport en rekreatie;

4. onderwijs en vormingswerk, 
waaronder vormingswerk voor 
werkende jongeren;

5. ekonomiese aangelegenheden, 
werkgelegenheid, openbare be
drijven;

6. financiën, subsidie-aangelegen- 
heden, landschapsbescherming, 
milieuhygiëne.

De bedoeling is dat elke werk
groep zowel een model-program- 
ma voor de gemeenten als ook 
voor de provincie in koncept uit
werkt, voor het haar toegewezen 
gebied. De voorzitters van deze 
werkgroepen zullen samen met de 
studiegroep zorg moeten dragen 
voor de noodzakelijke koördinatie 
van de aktiviteiten.
De stuurgroep heeft op zich ge
nomen om uit de drie genoemde 
partijstukken bij wijze van diskus- 
siestuk die aspekten samen te vat

ten die speciaal relevant voor ge
meenten en provincie zijn. Dit 
diskussiestuk zal na goedkeuring 
van het partijbestuur ter beschik
king worden gesteld van de werk
groepen met het verzoek bij het 
opstellen van het koncept voor 
hun onderdeel hiermee rekening te 
houden.

Zodra de verschillende kommis
sies hun werkstukken klaar heb
ben — het zal noodzakelijk zijn 
daarvoor nog een termijn te bepa
len — zal de stuurgroep samen 
met rapporteurs uit elk van de 
werkgroepen gezamenlijk een to- 
taalmodel opstellen waarbij vooral 
gelet moet worden op de konsis- 
tentie van verschillende bijdragen. 
Dit koncept zal na diskussie in het 
bestuur, in een vergadering met 
statenleden en met provinciale ak
tiecentra, en in de kerngroepen, 
worden voorgelegd aan het kon- 
gres.

Voor de bemanning van deze 
werkgroepen zal zeker een beroep 
gedaan kunnen worden op leden 
van de bestaande werkgroepen. 
Dit zal echter niet afdoende zijn, 
daar niet op alle gebieden werk
groepen bestaan en daar in enke
le gevallen een dergelijk verzoek 
het bestaande werk van deze 
groepen zal doorkruisen. We doen 
daarom een dringend beroep op 
allen die op een of andere wijze 
een zekere bijdrage kunnen leve
ren.

GEEF JE ZO SPOEDIG MOGE
LIJK OP AAN HET PARTIJBURO

Namens de stuurgroep kommuni
katie

raads- en staatsleden 
Kees Tilanus

kursus
cadzand
De afdeling vorming van de PvdA 
organiseert dit winterseizoen een 
kursus maatschappelijke vorming 
(die geen PvdA-etiket draagt), ook 
openstaande voor leden van PPR, 
D’66 en PSP
Deze kursus omvat het eerste jaar 
6 weekenden van vrijdagavond 
19.30 uur tot zaterdagmiddag 16.00 
uur en vindt plaats op de volgende 
data: 16 en 17 februari; 9 en 10 
maart; 30 en 31 maart, 13 en 14 
april; 27 en 28 april; en 11 en 12 
mei.
In het tweede jaar (aanvang herfst 
1973) omvat de kursus 8 weeken
den.

In het eerste jaar gaat het bij deze 
kursus vooral om de achtergron
den van het maatschappelijke ge
beuren en de grondslagen van de 
politieke partijen. Te weten: libera
lisme, kalvinisme, katholicisme, 
socialisme, marksisme en kommu- 
nisme.
Verder wordt een eerste inleiding 
in de sociologie gegeven, waarbij 
vooral gezags- en machtsverhou
dingen, strukturen van gezin, on
derwijs en bedrijf aan de orde ko
men. Buiten deze genoemde pro- 
gramma-onderdelen is er ruime 
gelegenheid tot diskussie, even
tueel inhakend op aktuele politie
ke kwesties.
In het tweede jaar worden de 
grondbeginselen van de ekonomie 
behandeld. Bovendien wordt er 
dan veel tijd ingeruimd voor eigen 
inbreng vanuit de groep en kan 
men kiezen uit verschillende mo
gelijkheden, zoals bij voorbeeld 
gesprekstechniek.
De kosten van de kursus bedragen 
ƒ 20,— per weekend. Hij wordt ge
houden in het Vormingscentrum 
„Hedenesse” , Vierhonderd Polder
dijk 10 te Cadzand, telefoon 
(01179) 654. Daar kan men zich 
ook aanmelden.
Inlichtingen desgewenst bij de 
vormingskonsulent van de PvdA, 
Jan van Bergen, telefoon (020) 
12 58 11.

onze
t.v.-
uitzending
De televisie-uitzending van de 
PPR na de verkiezingen is een 
heel opmerkelijke geworden. Ze 
heeft van televisie-kritici waar
schijnlijk méér aandacht gehad 
dan welke uitzending van een poli
tieke partij ook.
Iets uit de tekst:
„De walgelijke groei van de PPR 
heeft verschillende onaangename 
gevolgen. Ten eerste is de charme 
van dat kleine, dat hulpeloze, dat 
argeloze, er helemaal af. Het troe- 
telbeestje is ineens een wild dier  ̂
Ten tweede betekent die groei dat 
we hier het grootste deel van onze 
kostbare televisietijd kunnen gaan 
zitten verknoeien met het voorstel
len van al die PPR-kamerleden. 
Van de meesten immers heeft 
geen hond ooit gehoord.
Tot nu toe.”

Dan volgt het voorstellen, aan de 
hand van jeugdfoto’s (en waar die 
ontbreken: gravures uit oude jaar
gangen van The Graphic. . .), met 
een zeer alternatief kommentaar- 
tekstje.
En het slot van het totaal:
„Wij zien ons genoodzaakt deze 
overigens zeer leerzame uitzen
ding te beëindigen met een waar
schuwing.
We hebben kapitalen besteed om 
er in te hameren dat de PPR lijst 
10 had. Daar kunnen we nu naar 
fluiten; dat geld is gewoon weg! 
De kiezers worden bedankt. De 
PPR krijgt nu lijst 5, bij de kamer
verkiezingen van het komend 
voorjaar. . .”
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